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پدرها و مادرهاي مطلع و آموزش ديده راحت تر از پس مسائل بر مي آيند!

پدرها و مادرهاي مطلع و آموزش ديده راحت تر از پس مسائل بر مي آيند!

با خوشامد صميامنه

نارش:
سازمان جوانان منطقه Kreis Coesfeld - Jugendamt / Coesfeld
با همکاری
مرکز ساماندهی و همگام سازی احتامعی Kommunalen Integrationszentrum /
ایمبلjugend-und-familie@kreis-coesfeld.de :
تلفن0049 )0( 2541/18-0 :
با سازماندهی:

والدين عزيز،
تولد يك فرزند يك اتفاق بسيار خاص مي باشد .در اين دوره خاص و مهيج شهامت ،شجاعت،
قدرت و هامن مقدار آرامش و در درجه اول شادي و خوشبختي را براي شام آرزو مي كنم.
پدر و مادر بودن بسيار زيباو درعین حال در بعيض مواقع پر دردرساست!
براي اينكه بتوانيد از پس چالش هاي روزانه خود با فرزندتان به خويب برآييد ،داشنت اطالعات
يا مشاوره فردی با افراد متخصصین هميشه يك كمك بزرگی محسوب می شود.
مركز هامهنگي  Frühe Hilfenدر منطقه  Coesfeldپاسخگوي متامي سواالت شام و همچنني
واسطه بني شام و متخصصین مي باشد.
پدرها و مادرهاي مطلع و آموزش ديده راحت تر از پس مسائل بر مي آيند.

© منطقه  ,Coesfeldفوریه 2017

عکس در صفحه Klaus Eppele@fotolia.com : 6

راهنامی خانواده ما را می توانید در اینرتنت تحت آدرس زیر پیدا کنید:

عضو شورای منطقه ای

www.kreis-coesfeld.de

برنامه  QR-code-Readerرا می توانید برای تلفن های هوشمند (اندروید) در
 Google Play Storeو  Itunes App Storeبرای تلفن های  Appleپیدا کنید.
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اين دفرتچه راهنام به بسياري از سواالت شام پاسخ مي دهد ،از جمله :
صفحه

چه كيس به من در دوران بارداري كمك مي كند؟
و يا وقتي بچه به دنيا آمده است؟
اطالعات و همينطور پيشنهادات زيادي كه براي خانم هاي باردار و والدين با كودكانشان به
خصوص در سال هاي ابتداي تولد را مي توانيد از ما دريافت كنيد.

پس از تولد کودک ،از کجا می توانم کمک و حامبت بیشرتی دریافت کنم؟

آيا كودك من سامل و سالمت رشد مي كند؟
و در صوريت كه بيامر شود ،چه كاري مي بايستي انجام دهم؟
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مركز هامهنگي Frühe Hilfen

منطقه  ،Coesfeldسازمان نوجوانان

شام مي توانيد با ما متاس بگرييد و يا از طريق امييل با ما در ارتباط باشيد.
fruehehilfen@kreis-coesfeld.de
Andrea Menscher / Marion Grams
		 0049
(0) 2541 / 18 - 0

اگر مايل به گفنت اسم و مشخصات و يا آدرس محل زندگي خود مني باشيد ،به هيچ وجه
مشكيل نيست! شامره تلفن و يا آدرس امييل شام هم براي ما كايف است .ما برای کمک به
شام آماده.
توضيح كامل كتابچه راهنامي خانواده را مي توانيد در آدرس اينرتنتي زير
بدست آوريدwww.kreis-coesfeld.de :

چگونه مي توانم یاد بگیرم که کودک خود را بهرت درک کنم؟
كجا مي توانم با ديگر والدين تبادل اطالعات كنم؟
از چه كيس مي توانم مشورت بگريم جايي كه ديگر مني دانم چه بايد بكنم؟
از كجا مي توانم براي خودم و فرزندم كمك دريافت كنم؟
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وقتي مشكالت خانوادگي بيش از حد بزرگ شوند ،چه كيس به من و
فرزندم كمك خواهد كرد؟
كودك من کجا مي تواند با ساير كودكان بازي كند و به خويب
نگهداري و مراقبت شود؟
از كجا مي توانم از امتيازات و پيشنهادايت كه در حوايل محل
سكونتم مي باشند با خرب شوم؟
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از كجا مي توانم قبل و بعد از زاميان برای کودکم كمك مايل دريافت كنم؟
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شامره تلفن ها و سايتهاي اينرتنتي مهم

17
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مشاوره و پيشنهادات در منطقه  Coesfeldبراي متامي خانواده ها به صورت
رایگان و بدون در نظر گرفنت مل ّيت و مذهب در دسرتس می باشد .متامي گفتگوها
به صورت كامال خصويص و محرمانه بوده و حقظ خواهد شد.و و
4
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چه كيس به من در دوران بارداري كمك مي كند؟
و يا وقتي بچه به دنيا آمده است؟

		

دكرت زنان وضعيت سالمتي شام و همچنني جنني (كودك قبل از تولد)
را در حني دوران بارداي تحت نظردارد .شام مي توانيد هر چهار هفته
يك معاينه احتياطي را در مطب دكرت انجام دهيد .در دو ماه آخر قبل
از به دنيا آمدن كودك ،مي بايستي اين معاينه هر چهارده روز يكبار انجام شود.
شام از دكرت زنان يك شناسنامه مادر ( ) Mutter Pass
دريافت مي كنيد .در داخل اين شناسنامه گروه خوين
شام ،نتايج سونوگرايف و ديگر معاينات شام ثبت مي
شود .شناسنامه مادر را بايد در كل دوران بارداري به
همراه داشته باشيد و همچنني در هر بار معاينه جهت
ارائه با خود نزد دكرت بربيد.

مالقات پزشك يك امر داوطلبانه و يك كمك مفيد به شام مي باشد ،براي اينكه دكرت مي تواند
بيامري هاي احتاميل كودك شام را در ارسع وقت تشخيص دهد.
شام به يك برگه درماين و يا يك كارت بيمه الكرتونييك احتياج داريد .اين اطالعات
را به موقع و در زمان مناسب از شهرداري محل زندگي خود سوال كنيد.
شام مي توانيد يك شخص به دلخواه مورد اعتامد خود را در زمان معاينه به عنوان همراه
داشته باشيد .به اين شكل شام در اين وضعيت حساس و مهيج يك حامي و همراه داريد،
كه بعدا مي توانيد با او در مورد سواالت مطرح شده بحث و گفتگو كنيد.
در آدرس اينرتنتي زير مي توانيد دكرت زنان مورد نظر خود را پيدا كنيد:
www.kvwl.de
جستجوی پزشک
اطالعات در مورد دكرتهاي زنان را مي توانيد از طريق اداره بهداشت سالمت بدست آوريد.

چه كيس به من در دوران بارداري كمك مي كند؟
و يا وقتي بچه به دنيا آمده است؟
براي خانم هاي باردار و خانواده هايي كه كودك خردسال دارند يك محل مشاوره بارداران
وجود دارد .در طي دوران بارداري متخصصین به شام در مسائل مربوط به رابطه با همرسو
یا رشیک زندگی تان و يا در خانواده از زمان تولد تا سه سالگي فرزندتان حاميت مي كنند.
شام از نحوه معاينات قبل از زاميان و چگونگي مسائل و رفتارهاي جنيس و راه هاي جلوگريي
از بارداري مطلع خواهيد شد.پول.

					

براي كودك :
همچنني متخصصین در مواقعي كه شام درآمد كمي داريد و يا پول
كايف جهت تولد فرزند پس انداز نكرده ايد كمك مي كنند .به اين شكل
شام مي توانيد جهت تهيه وسايل اوليه از جمله ،تخت خواب و لباس
براي كودك ،كمك مايل دريافت كنيد كه شام مي توانيد همچنني اطالعات
بيشرتي جهت كمك هاي مايل ديگر نيز دريافت كنيد.
www.schwanger-und-viele-fragen.de

به ندرت اتفاقي به اندازه بارداري مي تواند زندگی را دگرگون کند .مهم نيست
چه سوااليت ،شك و ترديدهايي و ترس هايي شام را به خود مشغول كرده اند ،ما
هميشه براي كمك به شام در كنارتان هستيم .چه به صورت اينرتنتي ،تلفني و يا
حضوري در محلTel : 08 00 40 40 020 .
مشاوره اينرتنتي :مشاوره به زبانهاي  :تريك ،رويس ،فرانسوي ،انگلييس ،اسپانيايي،
پرتغايل ،ايتاليايي ،پولندي ،رصيب ،چيني ،بلغاري ،رمانيايي ،عريب ،فاريس و ويتنامي.
اطالعات الزم در مورد مشاوره بارداری را می تواندید از طریق سازمان
بهداشت بدست آورید.
stefan.kraus@kreis-coesfeld.de
birgit.deese@kreis-coesfeld.de

gesundheit@kreis-coesfeld.de
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چه كيس به من در دوران بارداري كمك مي كند؟
و يا وقتي بچه به دنيا آمده است؟

پس از تولد کودک ،از کجا می توانم کمک و
حامبت بیشرتی دریافت کنم؟

ماما متخصصی براي متامي سواالت پريامون بارداري ،زاميان و وظايف كودكداري
مي باشد كه شام را از زمان بارداري همراهي مي كند.
هر خامني مي تواند از كمك ماما برخوردار شود .هزينه ماما توسط بيمه درماين
شام پرداخت مي شود و احتياج نيست شام مبلغي را پرداخت كنيد.

يك ماماي خانوادگي تا يك سالگي كودكتان به شام كمك مي
كند و حتي در بعيض مواقع تا زمان سه سالگي كودك.

شام به يك برگه درماين و يا يك كارت بيمه الكرتونييك احتياج داريد .اين اطالعات
را به موقع و در زمان مناسب از شهرداري محل زندگي خود سوال كنيد.
حامیت و مشاوره یک ماما میتواند محیط مناسبی را برای رشوع
زندگی کودکتان فراهم کند.
آيا دوستان يا آشناياين داريد كه قبال صاحب فرزند شده باشند؟
شايد آنها بتوانند به شام يك ماما پيشنهاد بدهند.

در آدرس اينرتنتي زير مي توانيد يك ماما براي خودتان پيدا كنيد:
www.hebammennetzwerk-muensterland.de

اطالعات در مورد ماما را مي توانيد از طريق اداره بهداشت سالمت بدست آوريد.
stefan.kraus@kreis-coesfeld.de
birgit.deese@kreis-coesfeld.de
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زماين كه فشار ها براي شام بيش از اندازه مي شود ،ترس اين را
داريد كه مبادا كاري را به اشتباه انجام دهيد و يا نگراين هاي ديگر نيز به آن اضافه مي شود.
مثال مشاجره با همرستان و يا مشكاليت درباره سالمتي و يا نداشنت كار مناسب.
يك ماماي خانوادگي نزد شام به خانه مي آيد و شام را در بسياري از موارد كمك مي كند:
• به شام نشان مي دهد كه چگونه مي بايستي به كودك خود غذا بدهيد و پوشك او را
عوض كنيد.
• به شام مي گويد كه چه زمان بايد با كودكتان به دكرت كودكان مراجعه كنيد.
• او به شام مشاوره مي دهد .به عنوان مثال چه غذايي براي شام و كودكتان مفيد مي
باشد .و يا چه كاري بايد انجام دهيد زماين كه كودك شام مدام گريه مي كند.
• او به شام براي پر كردن و تهيه فرمها و قراردادها كمك مي كند .به عنوان مثال كمك
هزينه براي والدين و كمك هزينه براي كودك.
• او به شام مي گويد كه چه مزايا و امتيازايت براي مادران باردار و يا مادراين با كودكان
خردسال وجود دارد .و شام را با ساير مادران ديگر گرد هم مي آورد.
• و او به شام در مشكالت خانوادگي نيز كمك خواهد كرد.
يك ماماي خانوادگي هميشه براي كمك به شام به صورت رايگان حارض مي باشد ،براي اينكه
بتوانيد به خويب از كودك خود مراقبت و نگهداري كنيد.
در آدرس اينرتنتي زير مي توانيد يك ماماي خانوادگي براي كودك
www.kreis-coesfeld.de
خود پيدا كنيد:
ساير اطالعات ديگر را مي توانيد توسط مركز هامهنگي Frühe Hilfen

از طريق ارتباط با آدرس امييل زير بدست آوريد.

fruehehilfen@kreis-coesfeld.de
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آيا كودك من سامل و سالمت رشد مي كند؟ و در صوريت كه
بيامر شود ،چه كاري مي بايستي انجام دهم؟
براي كودكان ،پزشكان مخصوص اطفال وجود دارند كه در هنگام بيامري آنها را مورد
معاينه قرار مي دهند .در  ٦سال ابتداي تولد كودك ،شام مي توانيد در فواصل زماين مشخص
كودك خود را مورد معاينه "تشخيص به موقع" قرار دهيد.
وظايف پزشک اطفال :
• او با معاينه كودك شام تشخيص مي دهد كه آيا مراحل رشد كودك خوب پيش مي روند يا خري.
• او به شام راه حل و پيشنهادهاي مهمي را ارائه مي دهد.
• او در مورد واكسن مورد نياز كودكتان با شام صحبت مي كند .واكسن مي توانند در
مقابل بسياري از بيامريهاي واگريدار از كودك شام محافظت كنند.
• او كودك شام را واكسن مي زند.
• او با كامل ميل به سواالت شام نيز پاسخ مي دهد.

چگونه مي توانم یاد بگیرم که کودک خود را بهرت درک کنم ؟
كجا مي توانم با ديگر والدين تبادل اطالعات كنم؟

نتايج معاينه توسط پزشك اطفال در يك دفرتچه معاينه زرد رنگ وارد مي شوند .دفرتچه را مي
بايستي در متامي معاينات به همراه داشته باشيد .همچنني پزشك واكسن ها را نيز در دفرتچه
مخصوص واكسن وارد مي كند .معاينات توسط پزشك كودكان به صورت رايگان مي باشند.

در "مركز خانواده ها" و يا "كارگاههاي آموزيش خانواده" فرصت ها و پيشنهادات بسيار خويب
جهت آموزش خانواده ها و همچنني فرزندان آنان وجود دارد .اين فعاليت ها اغلب در قالب
گروه هاي كوچك تشكيل و توسط يك فرد مجرب و آموزش ديده در اين حرفه برگزار و هدايت
مي شوند .بسياري از اين فعاليت ها به صورت رايگان مي باشند.

كودك خود را جهت معاينات نزد پزشك اطفال بربيد .اين امر بسيار براي رشد صحيح كودك
شام مهم مي باشد .به اين صورت مي توانيد به خويب از كودك خود مراقبت كنيد.

مادر ها و پدر ها در آنجا مي توانند :
• بهرت فهميدن زبان كودك شريخواره را ياد بگريند.
• رشد كودك خود را آگاهانه تر تجربه و حاميت كنند.
• سوال هاي خود را مبني بر چگونگي ارتباط با كودك و همچنني ديگر فرزندان مطرح كنند.
• پيشنهادات و ابتكارات جديدي براي مسائل روزمره خانوادگي بدست بياورند.
• با كودك خود بازي كنند و خوش بگذرانند.

شام به يك برگه درماين و يا يك كارت بيمه الكرتونييك احتياج داريد .اين اطالعات
را به موقع و در زمان مناسب از شهرداري محل زندگي خود سوال كنيد.

اطالعات الزم در مورد معاينات كودكان و همچنني واكسن ها را مي توانيد از طريق سازمان
بهداشت و سالمت دريافت مناييد.

آدرس امييل :
gesundheit@kreis-coesfeld.de

در وب سايت زير مي توانيد براي كودك خود يك پزشك اطفال مناسب پيدا كنيد :
www.kvwl.de
جستجوی پزشک
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در اين گروه ها والدين مي توانند با ديگر والدين آشنا شوند و با يكديگر تبادل اطالعات و تجربه كنند.
اطالعات الزم را مي توانيد از طريق مركز هامهنگي
 Frühe Hilfenو همچنني Integrations-Zentrum
fruehehilfen@kreis-coesfeld.de oder ki@kreis-coesfeld.de
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از چه كيس مي توانم مشورت بگريم جايي كه
ديگر مني دانم چه بايد بكنم؟ از كجا مي توانم
براي خودم و فرزندم كمك دريافت كنم؟
در منطقه  Coesfeldمتخصصین زيادي وجود دارند كه در
برخي از رشايط و دشواري هاي زندگي حارض به كمك به شام و
كودك شام مي باشند .آنها در يك گفتگوي فردی با شام راه حل
هايي را جهت حل مشكالت خانوادگي شام پيدا خواهند كرد.
در بعيض موارد و در صورت درخواست شام اين همكاران جهت مشاوره مي توانند مستقيام به
محل سكونت شام مراجعه كنند .اين مشاوره ها به صورت رايگان مي باشند.
در چه صوريت؟
چه كيس به من كمك مي كند؟
مركز مشاوره براي زوج ها ،خانواده ها ،زندگي مشاجره با همرستان و يا درگريي و مشكالت
و تربيت
در خانواده و يا با فرزندتان.
مرصف بيش از حد الكل ،مواد مخدر و يا
مركز مشاوره براي مواد مخدر و مشكالت
اعتياد به اينرتنت
اعتياد
مركز مشاوره جهت مهاجرت و پناهندگي .در جستجوي كار ،يادگريي زبان ،هامهنگ
سازي با فرهنگ و جامعه
مركز مشاوره براي بدهكاران.
بدهكاري مايل.
مركز خانواده
جستجو و كشف فرصت ها ،كالس هاي
والدين ،مراقبت و نگهداري.
آدرس و تلفن متخصصین در اين زمينه را مي توانيد از طريق سازمان جوانان در ساختامن
شهرداري محل سكونت خود و يا دفرتچه راهنامي خانواده بدست آوريد.

وقتي مشكالت خانوادگي بيش از حد بزرگ شوند ،چه كيس به من و
فرزندم كمك خواهد كرد؟
سازمان جوانان به والدين و يا مادرها و پدرهايي كه تنها با فرزند خود زندگي مي كنند كمك
مي كند و همچنین زمانی که مشاوره به تنهایی پاسخگوی مشکالت نیست.
كمك براي زندگي با كودك
سازمان جوانان در صوريت كه شام به پشتيباين بيشرتي براي تربيت و پرورش
فرزندتان احتياج داشته باشيد به شام كمك خواهد كرد .متخصصین اين كمك
ها را به صورت رايگان براي شام برنامه ريزي مي كنند .آنها براي كمك مدت
معینی می توانند این کمک ها را در منزل به شام ارائه دهند .اين كمك را
"كمك تربيتي" مي نامند.
پول براي كودك
سازمان جوانان در صوريت كه شام تنها با فرزندتان زندگي كنيد و پويل
هم از همرس خود دريافت نكنيد به شام كمك خواهد كرد .سازمان
جوانان اين پول را براي فرزند شام پرداخت مي كند .اين پول را
"كمك خرج" مي نامند.
تنظيم و اجراي قانون براي برقراري ارتباط با كودك
سازمان جوانان در صوريت كه يك كودك بعد از جدايي والدين اغلب با ييك از والدين زندگي
كند به شام كمك خواهد كرد .از اين رو اين سازمان رشايط و قوانني ديدار شام با فرزندتان را
تنظيم و براي شام رشح خواهد داد .اين پروسه را "وضع مقررات ارتباط" مي نامند.
ساير اطالعات ديگر را مي توانيد از سازمان جوانان محل سكونت خود دريافت كنيد :
jugend-und-familie@kreis-coesfeld.de

jugend-und-familie@kreis-coesfeld.de
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پدرها و مادرهاي مطلع و آموزش ديده راحت تر از پس مسائل بر مي آيند!

كودك من کجا مي تواند با ساير كودكان بازي كند و به خويب نگهداري و
مراقبت شود؟

از كجا مي توانم از امتيازات و پيشنهادايت كه در حوايل محل سكونتم
مي باشند با خرب شوم؟

كودك شام مي تواند در موسسه هايي از قبيل نگهداري روزانه و يا والدين روزانه مورد
مراقبت و نگهداري قرار گريد .در آنجا كودك شام مي تواند در يك محيط مناسب با ساير
كودكان بازي كند .در آنجا شعر خواندن و نقايش كشيدن را ياد مي گريد و مي تواند در فضاي
آزاد بازي كند .به كودك شام در آنجا صبحانه نيز داده مي شود.

در يك مركز خانواده ،فرصت ها و امتيازات زيادي براي كودكان و نيز والدين وجود دارند :

شام مي توانيد در روز اول كودك خود را همراهي كنيد .آنجا شام مي توانيد با اشخايص كه
مسئول مراقبت از كودكان هستند نيز آشنا شويد.

§

در قانون آمده است  :تا قبل از يك سالگي ،هر كوديك حق برخورداري و استفاده از
"موسسه مراقبت روزانه از كودكان" را دارد .شام مي بايستي كودك خود را به موقع در يك
موسسه مراقبت روزانه از كودكان ثبت نام كنيد .اين كار را نيز مي توانيد از طريق سازمان
جوانان هم انجام دهيد.
كساين كه به زبان هاي ديگر صحبت مي كنند هم صميامنه پذيرفته مي شوند.
سازمان جوانان و مركز خانواده شام را در پيدا كردن يك سازمان مراقبت روزانه از كودك
راهناميي و كمك خواهند كرد.
jugend-und-familie@kreis-coesfeld.de

در آدرس اينرتنتي زير مي توانيد يك سازمان مراقبت روزانه از كودكان پيدا كنيد :
www.kinderbetreuung.kreis-coesfeld.de
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•
•
•
•
•

چگونگي بهبود بعد از دوران بارداري
گهواره داري والدين براي كودكانشان
مالقات والدين براي آشنایی با دیگر والدین
مالقات عرصگاه والدين و گفتگو در مورد مسائل كودكان
پروژه ها و اردوهاي تفريحي براي كليه اعضاي خانواده

در مركز خانواده ،مشاوره های فردی و به شام عرضه مي شود .افراد متخصصین در اين مركز مي
توانند به شام در پيدا كردن پزشك اطفال و يا ماما در نزدييك محل سكونت شام كمك كنند.
به ييك از مراكز خانوادگي در نزدييك محل سكونت خود مراجعه كنيد و درباره امتيازات و
فرصت هاي رايگاين كه به شام عرضه مي شود اطالعات كسب كنيد.
شام همچنني مي توانيد در شهرداري محل سكونت خود درباره اين امتيازات اطالعات كسب
كنيد.
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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از كجا مي توانم قبل و بعد از زاميان كمك مايل
دريافت كنم؟
افراد زيادي هستند كه شغل و درآمد ندارند .و يا درآمد بسيار كمي
دارند آن هم بدون داشنت پس انداز .در چنین رشایطی مي توانيد
تقاضاي كمك مايل كنيد .اطالعات الزم را مي توانيد از شهرداري محل
سكونت خود دريافت كنيد .آدرس و تلفن متاس را مي توانيد در اينجا پيدا كنيد :
www.jobcenter-kreis-coesfeld.de

شامره تلفن ها و سايتهاي اينرتنتي مهم
			
		
پليس
اورژانس  /آتش نشاين  /امداد پزشيك فوري
مسموميت فوري شهر بُن 		

١١٠
١١٢
٠٢٢٨١٩٢٤٠

١١٦١١٧
			
خدمات فوري پزشيك
براي تصادفات در شب ،ايام آخر هفته و يا در روزهاي تعطيل

متاس
شامره متاس برای مسئولین متام شهرها و مراکز Kreises Coesfeld
از کجا؟
به چه علت؟
اگر تقاضاي دريافت كمك هزينه داريد
وضعيت پوشاك
جاب سنرت و يا سازمان اجتامعي محل سكونت
خود؛ صندوق كمك خرج در سازمان جوانان
غذاي سامل در دوران بارداري
وسايل اوليه براي كودك (تخت خواب و پوشاك) (فقط در صوريت كه شام با كودكتان تنها زندگي مي كنيد)؛
مركز مشاوره بارداري؛انبارپوشاك ،انجمن هاي
حقوق بيكاري و يا كمك از اداره اجتامعي
(براي پوشاك ،لوازم و خوراك)
كليسايي
آموزش و رشكت در
• وعده ناهار و يا اردوهاي موسسه
جاب سنرت محل سكونت خود
نگهداري روزانه از كودكان.
• گروه بازي بچه ها و كالسهاي شنا
مركز هزينه منزل ،جاب سنرت ،سازمان
اجاره منزل و هزينه گرمايش
اجتامعي مربوطه محل سكونت.
براي متامي والدين بعد از زاميان
كمك خرج والدين (براي پوشاك ،وسايل و خوراك) مركز كمك خرج والدين در سازمان جوانان
صندوق خانواده ها در موسسه كاريايب
كمك هزينه كودكان

www.zanzu.de

بدن من در کالم و تصویر
اين وب سايت اينرتنتي به  ١٣زبان دنيا در مورد بدن و مسائل جنيس به شام اطالعات مي
دهد .شام در اين وب سايت مي توانيد اطالعايت درباره شناخت بدن ،برنامه ريزي خانوادگي و
دوران بارداري ،عفونت ها ،مسائل جنيس ،روابط و احساسات و همچنني در مورد حقوق فردي
و قانون اسايس و كمي در مورد قرصهاي ضد حاملگي و طريق مرصف آنها بدست آوريد.
كيس كه قادر به خواندن نيست ،مي تواند گوش كند! متامي موضوعات طبق انتخاب شام به
صورت صويت پخش خواهند شد ،فقط كافيست روي تصوير بلندگو كليك كنيد.
تلفن والدین
از طريق متاس با شامره  ٠٨٠٠١١١٠٥٥٠كه هميشه در
دسرتس و معترب در رسارس آملان مي باشد ،مي توانيد از
ابتداي دوران بارداري و يا در صورت داشنت كودك زير
 ٣سال به صورت كامال شخيص و بدون ذكر نام و نشان
مشاوره و راهناميي رايگان كسب كنيد.

(براي پوشاك ،وسايل و خوراك)
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پدرها و مادرهاي مطلع و آموزش ديده راحت تر از پس مسائل بر مي آيند!
نرم افزار "رسيدن" “ -”Ankommenيك راهنامي
براي هفته هاي ابتداي ورود شام به كشور آملان
از طريق اين نرم افزار مي توانيد اطالعايت در مورد زندگي
در آملان و يا به عنوان مثال در مورد رشايط پناهندگي و
همينطور درباره كسب و كار و دوره هاي آموزيش شغيل
بدست آوريد .عالوه بر اينها مي توانيد با اين نرم افزار
يادگريي زبان آملاين را رشوع كنيد.
Welcome to NRW - APP
اين نرم افزار رسمي پناهندگان استان Nordhein-Westfalen

مي باشد .اين نرم افزار اطالعات كيل و اوليه را دسته بندي و
جمع آوري كرده به هدف كمك به متامي افرادي كه نياز به
محافظت و حاميت دارند براي اينكه بتوانند در اين استان راه و
هدف خود را پيدا كنند و هرچه بهرت با رشايط وفق پيدا كنند.
تلفن امداد "خشونت عليه خانم
ها" كه در رسارس كشور آملان معترب
مي باشد ،به كليه خانم هاي كه
مورد خشونت و يا زور قرار گرفته
اند و يا در زير هرگونه فشار مي
باشند كمك و مشاوره مي دهد .اين
شامره  ٠٨٠٠٠١١٦٠١٦به صورت شبانه روزي و در كل  ٣٦٥روز سال به صورت رايگان قابل
دسرتس مي باشد و همچنني به صورت آنالين از طريق وب سايت  www.hilfetelefon.deبه
صورت چت فوري و يا از طريق امييل .مشاورين اين مركز به صورت كامل خصوصی و بدون
ذكر نام و نشان به  ١٥زبان دنيا و حتي به ساده ترين شكل زبان آملاين و يا زبان اميا و اشاره به
شام راهناميي و مشاوره مي دهند.
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اطالعات مهم براي نريوي كار در گروه : Frühe Hilfen

شام مي توانيد ساير اطالعات الزم به زبانهاي گوناگون را براي كار با
خانواده ها در اين وب سايت بدست آوريد :
www.kindergesundheit-info.de/fuer-fachkraefte/
arbeiten-mit-fluechtlingsfamilien

سازمان جوانان منطقه مسئوليت متامي شهرها و گروه ها در منطقه را به استثناي شهرهاي
 Coesfeldو  Dülmenبر عهده دارد.
مسئول خانواده هايي كه در  Coesfeldزندگي مي كنند :
Stadt Coesfeld - Fachbereich 51
Bernhard-von-Galen Str. 10 - 48653 Coesfeld
تلفن0049 )0( 2541/939-0 :

مسئول خانواده هايي كه در  Dülmenزندگي مي كنند :
Stadt Dülmen - Fachbereich 51
Markt 1 - 48249 Dülmen
تلفن0049 )0( 2594/12-0 :
مسئول سالمت کودکان در منطقه : Coesfeld
مرکز بهداشت /درمان و خدمات پزشکی کودکان و نوجوانان در منطقه Coesfeld
آدرسKreis Coesfeld - Gesundheitsamt / Schützenwall 16 - 48653 Coesfeld :
تلفن0049 )0( 2541/18-5310 :

مركز شهري همگام سازي فرهنگي منطقه  Coesfeldفرصتها و پيشنهادات ناحيه را جهت
همگام سازي بهرت افراد جمع آوري و دسته بندي مي كند .همگام سازي در اين مركز به
صورت آموزيش و متريني شكل خواهد مي گريد .مركز شهري همگام سازي فرهنگي مسئوليت
متامي خانواده ها در متام نقاط منطقه  Coesfeldدر اين زمينه را بر عهده دارد.
ki@kreis-coesfeld.de
تلفن0049 )0( 2541/18-9401 :
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اين منت مطابق بر قوانني ساده نوييس مي باشد.
برای خوانش آسان ،فرم های مذکر و مونث حذف شده اند .اين دفرتچه راهنام هيچ ادعايي در
مورد كامل بودن ،به روز بودن و صحت كامل مطالب ذكر شده ندارد .كليه موارد حقوقي و
دولتي نامربده شده و همچنني مبناي آنها قابل تغيري مي باشند.

