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ان يصبح املرأ أبا أو أما هو ىشء جميل ,ولكن أحياناً تكون األمور صعبة وشاقة وتحتاج
العائلة اىل شتى أنواع املساعدة للتغلب عىل أمورالحياة اليومية لذالك اإلستشارات
واملعلومات التي يقدمها مركز التنسيق الخاص باملساعدة األولية ملنطقة كوسفلد تعطيكم
جواباً عىل كل األسئلة التي تحتاجها العائلة فاملعلومات تسهل حياة األهل .

Klaus Eppele-fotolia.com

مدير منطقة كوسفلد
دليل األرسة الخاص بنا تجدونه عىل األنرتنيت تحت الرابط التايل:

www.kreis-coesfeld.de

ميكنكم أيضا استعامل السامرت فون و قراءة هده الشفرة عن طريق استعامل التطبيق املناسب
املمكن تحميله من األب ستوري من جوجل أو أبل
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د .كريستيان شولسة بلنجار

)(Dr. Christian Schulze Pellengahr
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هذا الدليل يعطي أجوبة عىل أسئلة كثرية

نحن نقدم االستشارات واملعلومات للسيدات الحوامل ولألهل الذين
لديهم أوالد يف أعامرهم األوىل .
مركز التنسيق الخاص باملساعدة األولية
مقاطعة كوسفيلد  ,مكتب الشباب Jugend-Amt, Kreis Coesfeld / .
ميكنكم األتصال بنا أو كتابة رسالة ألكرتونية .
fruehehilfen@kreis-coesfeld.de
أندريا منشرن  /ماريون غرامز ()Andrea Menschner / Marion Grams

الهاتف:

0049 (0) 2541 / 18 - 0

إذا كان األهل ال يرغبون أن يعطوا إسمهم أو عنوانهم فذلك ال يهم فنحن نساعد
ونقدم إستشارات تليفونية أو عرب الربيد اإللكرتوين .
عنواننا ممكن أن تجدوه باإلنرتنت و جميع االستشارات التي نقدمها
www.kreis-coesfeld.de

صفحة

من يساعدين إذا كنت حامل أو إذا وضعت اآلن ؟
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من أين أحصل عىل مساعدة إضافية بعد الوالدة ؟
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هل وضع طفيل الصحي جيد ؟
ماذا أفعل اذا كان طفيل مريض ؟
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كيف ميكنني تعلم التواصل مع طفيل
كيف أستطيع التعرف عىل أهايل أطفال لتبادل اآلراء ؟
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إذا وصلت إىل نقطة وال أعرف كيف أترصف  ,من أستطيع سؤاله
واستشارته ؟ أين أجد املساعدة ألجيل وألجل طفيل ؟
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من يساعدين أنا وطفيل إن كانت املشاكل يف العائلة كبرية ؟
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أين يستطيع طفيل اللعب مع أوالد آخرين تحت إرشاف خاص ؟
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أين أجد عروض عائلية يف منطقة سكني ؟
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من أين أحصل عىل مساعدة مالية قبل وبعد الوالدة ؟
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أرقام التليفونات وصفحات األنرتنت .
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مجانية ولجميع الجنسيات واألديان دون أي تفريق ,
وتكون خاضعة للرس املهني
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من يساعدين إذا كنت حامل أو إذا وضعت اآلن ؟

من يساعدين إذا كنت حامل أو إذا وضعت اآلن ؟

الطبيب أو الطبيبة النسائية يقوم بفحص الحالة الصحية للمرأة الحامل
و الجنني أثناء فرتة الحمل  ,هذه الفحوصات هي دورية كل أربعة أسابيع
يجب خاللها عىل السيدة الحامل أن تذهب إىل العيادة النسائية ويف الشهرين
األخريين يتم الفحص كل أسبوعني من طبيب أو
طبيبة النسائية يقدم بطاقة تدعى "جواز األم"
يسجل فيها جميع الحاالت والفحوصات التي تتم
أثناء الحمل  ,وعىل السيدة الحامل أن تحمله بشكل
دائم معها وتقدمه بالعيادة عند كل مراجعة  .زيارة
الطبيب هي يشء اختياري و يساعد عىل التعرف
عىل األمراض املحتملة التي ميكن أن تصيب
الجنني قبل الوالدة .

يوجد أيضآ للسيدات الحوامل أو للعائلة التي لديها أطفال صغار مكتب العائلة
اإلستشاري لتقديم اإلستشارات والنصائح ومرافقة السيدة الحامل من وقت الحمل
ليبلغ الطفل عامه الثالث  ,ويقدم املكتب أيضاً رشحاً وافياً للعائلة عن طرق منع الحمل
والحالت الجنسية واملشاكل العائلية .

للذهاب إىل العيادة املريضة بحاجة إىل بطاقة تأمني أو ورقة معالجة متنحها
مصلحة املساعدة اإلجتامعية
عند الذهاب إىل إىل الطبيب أوالطبية النسائية تستطيع السيدة الحامل أن تأخذ زوجها
أو أي شخص تحب أن يرافقها أثناء الفحص ..

مبالغ مساعدة الطفل
املرشفني املسؤولون يستطيعوا أن يقدموا لكم طلبات مساعدة
من أجل تأمني أحتياطات الطفل األوىل  ,كرسير الطفل  ,ألبسة ..

www.schwanger-und-viele-fragen.de

ال تكاد توجد أشياء أخرى تغري حياتنا مثل الحمل .ايا كانت األسئلة ,
الشكوك ,املخاوف اللتي تراودكم  ,نحن دامئا هنا ملساعدتكم سواء عرب
النت ,الهاتف أو يف عني املكان
الهاتف08004040020 .
تقديم اإلرشادات عرب النت :األملانية ,الرتكية ,الروسية ,الفرنسية
اإلنجليزية ,اإلسبانية ,الربتغالية ,اإليطالية ,البولونية ,الرصبية ,الصينية,
البلغارية ,الرومانيةو العربية ,الفارسية و الفيتنامية

يف صفحات األنرتنت يوجد أسامء أطباء وطبيبات نسائية .
www.kvwl.de

البحث عن الطبيب ()Arztsuche

املعلومات الخاصة بالطبيبة النسائية تجدونها لدى مصلحة الصحة العمومية القريبة منكم .

أو معلومات من املمكن الحصول عليها عىل موقع االنرتنت .
stefan.kraus@kreis-coesfeld.de
birgit.deese@kreis-coesfeld.de

gesundheit@kreis-coesfeld.de
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من يساعدين إذا كنت حامل أو إذا وضعت اآلن ؟

من أين أحصل عىل مساعدة إضافية بعد الوالدة ؟

القابلة املختصة هي خبرية يف كل أمور الحمل واإلعتناء بالطفل بعد الوالدة وهي تستطيع
ان ترافق السيدة الحامل طوال وقت الحمل  ,وهذه املرافقة واإلعتناء تدفع
من خزينة األمراض  ,وال تتحمل
العائلة أية مصاريف خاصة  ,يكفي أن يكون بطاقة التأمني الصحي أو
البطاقة الصحية من مصلحة املساعدة اإلجتامعية

القابلة املختصة تساعد األم لحني بلوغ الطفل سنة واحدة ,
ويف بعض الحاالت الخاصة لحني الثالث سنوات .

تحتاجون لقسيمة استشفاء او بطاقة تأمني إلكرتونية ,اتصلوا يف الوقت
املناسب مبكتب الجامعة الحرضية أو القروية يف مكان إقامتكم
املساعدة من القابلة املختصة تسهل للسيدة الحامل والطفل
بداية حياة سعيدة .
هل يوجد لديكم صديقة أو قريبة قد ولدت منذ وقت
قريب وهي بحاجة لقابلة مختصة ؟

هنا ميكنكم إيجاد القابلة
www.hebammennetzwerk-muensterland.de

هذه هي العناوين االلكرتونية اللتي أنتم بحاجة لها
stefan.kraus@kreis-coesfeld.de
birgit.deese@kreis-coesfeld.de
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حني تصبح األمور صعبة عىل األم وخاصة إدارة الحياة املنزلية ,
وخاصة خوف األم بأن رعايتها للطفل خاطئة حني حصول مشاكل عائلية يف املنزل بني
األهل أو إن كانت األم مريضة.
القابلة املختصة تحرض اىل املنزل وتساعد باألمور التالية:
• القابلة تعلم األم كيف عليها إطعام الطفل  ,وطريقة تحفيضه.
• القابلة تخرب األم عن املواعيد التي يجب أن تأخذ بها الطفل إىل طبيب األطفال.
• هي تقدم استشارات بخصوص طعام الطفل  ,أو ماذا عىل األم أن تفعل يف حالة بكاء الطفل.
• تقوم باملساعدة يف كتابة الطلبات الخاصة من أجل مبالغ املساعدة املقدمة من الدولة للطفل.
• تقدم املساعدة يف ختيار مالبس الطفل والسيدة الحامل قبل الوالدة وتعمل عىل جمع
سيدات ولدن حديثاً للتعارف وتقديم املشورة.
• تحاول تقديم استشارات للعائلة يف حال حدوث مشاكل عائلية.
القابلة املختصة موجودة من خالل العناوين األلكرتونية وهي مجانية يكفي أن يكومعكم
البطاقة الصحية
هنا ميكنكم إيجاد األطر الصحية

www.kreis-coesfeld.de

			

ميكنكم الحصول عىل معلومات إضافية لدى مكتب التنسيق الخاص
باملساعدة املتقدمة
fruehehilfen@kreis-coesfeld.de
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هل ينمو طفيل بشكل طبيعي؟
ماذا عيل أن أفعل إن كان طفيل مريض ؟

بالنسبة لألطفال هناك أطباء مختصون ,ميكنهم فحص طفلكم ,يف حالة
املرض .ميكنكم أيضا يف فرتات زمنية منظمة القيام بالفحوصات الوقائية.
مهام طبيب األطفال:
• يقوم بفحص طفلكم و يحدد إن كان ينمو بشكل طبيعي.
• ميدكم بنصائح مهمة.
• يتكلم معكم عن التلقيح .ألن التلقيح ميكن أن يحمي طفلكم من العديد من
األمراض املعدية
• يقوم بتلقيح طفلكم.
• يجيب عىل أسئلتكم.
نتائج الفحوصات يدونها الطبيب يف الكتاب األصفر الخاص بالفحوصات.
الكتاب يجب إحضاره اىل كل فحص .التلقيح يتم تدوينه يف كتاب البتلقيحات.
الفحوصات عند طبيب األطفال هي مجانية.
تحتاجون لقسيمة عالج أو بطاقة التأمني اإللكرتونية؟ سارعوا لطلبها من
املكتب الجامعي التابع ملكان سكنكم.
أحرضوا طفلكم للفحوصات ألنه أمر مهم و أسايس لنمو طبيعي و صحي و
ميكنكم من العناية بطفلكم.
جميع املعلومات الخاصة بالتطعيم والفحص املبكر موجودة عىل املوقع االلكرتوين ملديرية
الصحة
gesundheit@kreis-coesfeld.de

10

يف املراكز العائلية ومراكز تأهيل العائلة يوجد عروض كثرية لتأهيل األهل واألوالد,
العروض دامئا تكون مبجموعات صغرية ,وهي تحت إرشاف خبري مختص بشؤون األرسة,
الكثري من هذه العروض مجانية.
األم واألب يستطيعون هناك :
• تعلم لغة الطفل الرضيع بطريقة أفضل.
• تعلم طريقة متابعة منو الطفل ومراعاته صحياً.
• من املمكن أن تطرحوا األسئلة لطريقة معاملة األوالد واآلخرين مع الطفل.
• سوف تقدم لكم معومات كاملة عن اليوم العائيل وكيف يتم قضائه.
• تعليم كيفية اللعب والتسلية اليومية مع الطفل الرضيع.
باملجموعة ميكنكم التعرف عىل أهايل أطفال آخرين ومن املمكن تبادل اآلراء معهم.
الحصول عىل املعلومات اإلضافية عن طريق الربيد األلكرتوين

هنا ميكنكم أن تجدوا طبيب األطفال
www.kvwl.de

كيف أستطيع التعلم طريقة التفاهم مع طفيل ؟
أين أستطيع تبادل اآلراء مع بقية األهل ؟

البحث عن الطبيب ()Arztsuche

fruehehilfen@kreis-coesfeld.de oder ki@kreis-coesfeld.de
11

املعلومات تسهل حياة األهل ...

من أستطيع أن أسأله إذا مل أعد أعرف ما أفعله ؟
أين أحصل عىل مساعدة يل ولطفيل ؟
يف منطقة كوسفيلد يوجد مرشفني مختصني يستطيعون
تقديم املساعدة يف األوقات الصعبة سواء لألم أو الطفل
الرضيع ,عندما تطلبني موعد يتم إجراء محادثة والبحث عن
الحلول املناسبة للعائلة وهذه االستشارات
هي مجانية.
بأي أمر

من يساعدين ؟

يف حالة مشكلة مع الزوج ,مشاكل وأمور
عائلية ,مشاكل مع األطفال.

مجموعة حامية العائلة ,للمشاكل والرتبية.

يف حالة الشكوى من اإلدمان

اإلستشارة القانونية لإلدمان ,مرشوبات
كحولية ,مخدرات.

كل حاالت الديون

إستشارات يف حالة املشاكل املالية (ديون)

الديون املالية

نصائح لألشخاص املدينني

يبحث عن عروض إستشارية أو كورسات
للعائلة.

املركز العائيل.

أرقام التليفونات والعناوين ممكن الحصول عليها من مكتب حامية الشباب أو البلدية
يف مكان السكن.
أو من العنوان اإللكرتوين

من يقدم يل ولطفيل املساعدة ‘ يف حالة املشاكل أصبحت كثرية بالعائلة ؟
مكتب حامية الشباب يساعد األهل ‘ أو األم أو األب إذا كانو لوحدهم مع األطفال‘ خاصة
إن مل يكتفي األمر باملحادثة .
مساعدو الحياة مع الطفل ..
مكتب حامية الشباب يقدم املساعدة اإلضافية يف حالة الرتبية الصعبة
ويقدم خرباء وإستشارات يف هذا الخصوص .
هدا يسمى :املساعدة عىل الرتبية
أموال مخصصة للطفل ..
يف حالة الحاجة للمساعدة املالية وعجز األب او األم املنفصلني عن
دفع إحتياجات الطفل .
هدا يسمى :النفقة املسبقة
اإلتفاق عىل زيارة الطفل ..
مكتب حامية الشباب يساعد األهل يف حالة اإلنفصال عىل تنظيم
أوقات الزيارة لكل طرف واإللتقاء مع األطفال .
هدا يسمى :قانون الزيارة
جميع املعلومات من املمكن الحصول عليها من مكتب حامية الشباب أوعرب الربيد
اإللكرتوين .
jugend-und-familie@kreis-coesfeld.de

jugend-und-familie@kreis-coesfeld.de
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أين يستطيع طفيل أن يلعب مع أوالد آخرين تحت إرشاف خاص ؟

أين أجد عروض للعائلة يف مكان سكني ؟

من املمكن أن يوضع الطفل يف حضانة مع مراقبة وإرشاف كامل يستطيع بها أن يلعب
ويتعلم الرسم والغناء وبالطبع يتم تقديم الفطور بالحضانة كل يوم .

يف مراكز العائلة يوجد عروض مختلفة لألهايل واألوالد .
• إعادة الصحة بعد الحمل
• ساعة الوزن للطفل واألهل
• إجتامع تعارف لألهل
• لقاء مسايئ لألوالد واألهل
• زيارات وتجوال لجميع أعضاء العائلة

األم تستطيع مرافقة طفلها يف البداية وتتعرف عىل املرشفني .

§

حسب القانون  .يحق لكل طفل بلغ السنة مكان يف حضانة األطفال لذا عىل
األهل العمل عىل تسجيل أطفالهم يف الحضانة ..

تعدد اللغات مرحب به ..

مكتب حامية الشباب واملكاتب العائلية تساعد األهل عىل مكان يف الحضانة .
jugend-und-familie@kreis-coesfeld.de

العناوين اإللكرتونية .
www.kinderbetreuung.kreis-coesfeld.de
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يف مراكز العائلة يوجد مشورة شخصية تحت إرشاف مختصني ويقدمون النصائح من أجل
البحث عن طبيب األطفال أو عن قابلة قانونية .
إبحثوا عن عنوان املركز العائيل يف مكان سكنكم من أجل الحصول عىل املعلومات
املجانية .
معلومات حول العروض الخاصة باألرسة تجدونها أيضاً يف املكتب الجامعي التبع ملكان
سكناكم.
www.ascheberg.de
www.billerbeck.de
www.coesfeld.de
www.duelmen.de
www.havixbeck.de
www.luedinghausen.de
www.nordkirchen.de
www.nottuln.de
www.olfen.de
www.rosendahl.de
www.gemeinde-senden.de
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كيف أحصل عىل مساعدات مالية يل ولولدي
قبل و بعد الوالدة ؟
الكثري من الناس اليوجد لديهم عمل .أو مدخولهم قليل
وليس لدى العائلة أي مدخرات أخرى تستطيع العائلة
تقديم طلب حسب املكان الذي تسكنوا فيه إلضافة
املعلومات اإلتصال بالرقم التايل أو بالربيد األلكرتوين

أرقام تليفونات مهمة وصفحات الربيد اإللكرتوين .
				
110

الرشطة
112
اإلطفائية  ,اإلسعاف  ,طبيب اإلسعاف
0049 )0(228/19240
يف حالة التسمم مركز بون
116117
رقم الطوارء الطبية
يف حاالت األمراض ليالً أو نهاية األسبوع أو أيام العطل الرسمية

www.jobcenter-kreis-coesfeld.de

للتواصل
قامئة مخاطبيكم يف جميع املدن و الجامعات التابعة
ملقاطعة كوسفيلد
ألي غرض؟

أين؟
يف حالة الحصول عىل املال من مصالح املساعدة االجتامعية

مالبس الحمل
تغدية صحيةو متوازنة خالل مرحلة الحمل
اللوازم األولية للمولود الجديد :رسير و مالبس
التعويض عن العطالة و املساعدة اإلجتامعية للطفل
(املالبس ,األكل و التجهيزات)
التعليم و التكوين,
• وجبة الغداء والخرجات يف إطار العناية
اليومية باألطفال
• مجموعة اللعب ,السباحة للصغار
واجب الكراء و التدفئة
املساعدة املالية الخاصة باألباء و األمهات
(للمالبس ,األكل و التجهيزات)
مصاريف أألطفال
(للمالبس ,األكل و التجهيزات)
16

مركز املساعدة عىل إيجاد العمل أو مصلحة املساعدة
اإلجتامعية يف عني املكان؛
خزينة النفقة املسبقة املوجودة عند مصلحة الشباب=.
فقط إن كنتم تعيشون مع طفلكم دون رشيككم.
مصلحة تقديم اإلرشادات للحوامل ,خزانة املالبس,
التجمع الكنيس
مركز املساعدة عىل إيجاد العمل يف مكان سكنكم
مصلحة املساعدة املالية للسكن ,مركز املساعدة عىل
إيجاد العمل ,مصلحة الشؤون اإلجتامعية يف مكان
سكناكم

لجميع األباء بعد الوالدة

مصلحة املساعدة املالية الخاصة باألباء و األمهات لدى
مصلحة الشباب
خزينة األرسة لدى مصلحة الشغل

www.zanzu.de

سانو جسدي يف الكلمة والصورة
هذا املوقع اإللكرتوين يعطي معلومات عن جسد اإلنسان والدوافع الجنسية ب 13لغة
مختلفة ,املعلومات تتضمن املواضيع املختلفة عن الحمل ,األمراض التناسلية  ,املشاعر
واألحاسيس ,أيضاً عن الحقوق الشخصية والقوانني املرعية ,أيضاً عن حبوب منع الحمل .
وقد تم عمل خط خاص لألشخاص الذين اليعرفوا القرأة يكفي أن تضغط عىل امليكروفون
وتسمع التعليامت بالكامل .
هاتف األباء و األمهات
تحت الرقم التايل تستطيعون اإلتصال من أي مكان يف
املانيا وتحصلوا عىل معلومات بشكل دائم من بداية
الحمل وحتى بلوغ الطفل ثالث سنوات كل هذه
املعلومات تتم بشكل رسي .
رقم الهاتف

0800110550
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تطبيق الوصول هو رفيق الدرب الخاص بكم يف
األسابيع األوىل يف املانيا
من خالل جهاز الهاتف تستطيع عن طريق اآلب
أن تاخذ معلومات عن قضاء أول أسبوع يف املانيا
وخاصة عن طريقة الحياة والتعرف كيف تتم تقديم
أوراق الجوء  ,كذلك يحتوي معلومات عن العمل
وعن املدارس الحرفية  ,واألمكانية  .للبدء بتعلم
اللغة األملانية .
تطبيق  :مرحبا بكم يف والية شامل الراين فستفاليا
اآلب لوالية شامل الراين فستفاليا .
هذا اآلب مخصص من حكومة الوالية لالجئني فيه معلومات
واسعة وخاصة عن الوالية وطريقة السفر والحياة يف الوالية

الرقم الخاص ملجموعة العنف ضد النساء 08000116016

وضع خصيصاً للنصائح واملشورة يف حالة حصول عنف للنساء هو رقم مجاين تستطيع
النساء اإلتصال وطلب املساعدة وهو شغال طوال العام  ,اإلستشارات واملساعدة مجانية
ويوجد أشخاص يقدمون النصائح ب  15لغة مختلفة .
18

مجموعة عناوين للربيد اإللكرتوين ملستشارين يقدمون النصائح من أجل العمل وأمور
العائلة .
www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/
arbeiten-mit-fluechtlingsfamilien

مركز الشباب املركزي ملقاطعة كوسفيلد لديه اإلختصاص لكل املدن و الجامعات التابعة
ملقاطعة كوسفيلد عدا مدينتي كوسفيد و دوملن
مكتبل حامية الشباب يف كل منطقة كوسفلد .
مدينة كوسفلد قسم رقم 51
شارع برنهارد فون غالن رقم 10
 48653كوسفلد
تليفون 0049 )0( 2541/939-0

Stadt Coesfeld - Fachbereich 51
Bernhard-von-Galen Str. 10
48653 Coesfeld

ملدينة دولصن العنوان اآليت .
مدينة دوملن قسم رقم 51
ماركت رقم 1
 48249دوملن
تليفون 0049 )0( 2594/12-0

Stadt Dülmen - Fachbereich 51
Markt 1
48249 Dülmen

اإلختصاص يف مسائل صحة الطفل يف مقاطعة كوسفيلد يعود ل :
مقاطعة كوسفيلد ,مصلحة الصحة ,الخدمات الطبية لألطفال و الشباب
Kreis Coesfeld
شوتزن فال  16ص.ب 48653 :كوسفيلد
Gesundheitsamt
تليفون 0049 )0( 2541/18-5310
Schützenwall 16 - 48653 Coesfeld
مركز اإلندماج الئييس ملدينة كوسفلد يقدم جميع أنواع اإلستشارات والنصائح العائلية .
ki@kreis-coesfeld.de
تليفون 0049 )0( 2541/18-9401
19

هذه املعلومات املقدمة يف هذا املنشور هي مقدمة بلغة سهلة يستطيع كل شخص
اإلطالع عليها واإلدارة النارشة هي غري ملتزمة بالحقوق والواجبات املقدمة من مختلف
املؤسسات والجمعيات الخريية  ,فهذه املساعدات قابلة للتغيري .

