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Erken 
YardımlarımMain-Taunus-Kreis

Amt für Jugend, Schulen und Kultur

Telefon: 06192 201-1573 oder zentrale
Behördenrufnummer: 115

Fax: (06192) 201-1719
E-Mail: jugend-schulen-kultur@mtk.org

Web: www.mtk.org
www.facebook.com/MainTaunusKreis

www.twitter.com/mtk_info
www.youtube.com/MainTaunusKreisdirekt

İrtibat

Benim Network-Giriş kartım

Burası gebelik, doğum ve çocuğunuzla 
birlikte yaşamının ilk yıllarında en 

önemli ilgili kişilerle olan temasların 
yeridir (Kaşe ve Mühür yeri).

Jinekoloğumun muayenehanesi
(Frauenarztpraxis)

Doğumhane
(Entbindungsort)

Çocuk doktorumun muayenehanesi
(Kinderarztpraxis)

Emekleyen Çocuklar Grubum & Diğerleri
(Krabbelgruppe & Co.)

Doğuma hazırlık kursum / Iyileşme kursum
(Geburtsvorbereitungskurs / Rückbildungskurs)

Ebem (Hebamme)

(Meine Frühen Hilfen)
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Erken Yardımlar nelerdir?
Buna benzer şeyler ve sorular

Bir çocuğun doğumu alışılmış yaşamı 
değiştirebilir. Yakında ebeveyn olacaklar 
şimdi kendilerine şunları sormalıdırlar:

• Gebelikte neler önemlidir?

• Partnerimi nasıl destekliyebilirim?

• Nasıl bir ebe bulurum?

• Çocuğum nerede doğabilir?

• Doğumdan sonra ne gibi imkanlar 
ve yardımlar mevcut?

• Diğer ebeveynlerdre bu kadar 
az mı uyur?

• Belki de çok endişeliyim?

Bu ve başka sorular (gelecek) ebeveyn-
ler olarak sizi meşgul edebilir ve büyük 
bir zorluk teşkil eder. Main-Taunus-Kreis 
bölgesinde, destek alacağınız ve gebelik 
ve ilk üç yaşam yıllarında (veya ötesinde) 
size eşlik edebilecek çeşitli yerler var.

Birlikte başarılı 
bir büyüme için 

İnternette, fruehe-hilfen-mtk.de adre-
sinden bir Teklifl eri-Bulan, ebeveynler icin 
etkinlik takvimi ve kontrol listeleri bulabilir-
siniz. Erken Yardımların teklifl eri, Main-Tau-
nus bölgesinin Erken Yardımlar Networkun 
bir parçasıdır. Network, Erken Yardımlar 
Merkezi tarafından koordine edilmektedir. 
Merkez aynı zamanda çocuğunuzun doğu-
mu için yararlı bir karşılama paketi gönder-
mektedir.

Erken Yardımlar Ağındaki tüm uzmanlar 
adına, çocuğunuzla birlikte heyecan verici 

bir zaman geçirmenizi dileriz.

Ne? Ne zaman? Nerede? 
Bir çocuk bekliyorsanız ya da zaten 
ebeveynseniz gebelik danışmanlığı sizi 
destekleyecektir. Danışmanlık gizli ve 
ücretsizdir. Danışma merkezlerin özetini 
fruehe-hilfen-mtk.de adresinde bulabi-
lirsiniz. Gebelik ve doğum ile ilgili sıkça 
sorulan konular hakkında ilk seçimi bura-
da bulabilirsiniz. Arıca infotool-familie.de
veya familienplanung.de adreslerinden, 
hangi aile yardımlarının ve destek teklifl e-
rinin size uygun olduğuna dair, lütfen bilgi 
edininiz.

Bu büyük bir sorumluluktur, 
diyor Dikkat.

Bu büyük bir yüktür, 
diyor Deneyim.

Bu en büyük mutluluktur, 
diyor Sevgi.

Bu benim çocuğum, 
eşsiz ve değerli.

(E. Fried‘ten serbestçe yazılmıştır)

Sağlık

Jinekolog (Frauenarzt)
İlk sağlık kontrolü (Erste Vorsorgeunter-
suchung) ve annelik cüzdanı (Mutterpass)

İnternet, örneğin www.frauenaerzte-im-netz.de

Ebe (Hebamme) bulmak
Gebeliğin başından itibaren

İnternet, örneğin www.hebammensuche.de; 
Sağlık sigortanızın listesi veya jinekoloğunuzda 

Doğum hazırlık kursu (Geburtsvorberei-
tungskurs) bulmak
Gebeliğin ikinci üçte birlik dönemi

Ebeler, hastane, gebelik danışmanlığı

Doğumhane yerini belirlemek
Gebelik süresince

Hastane, doğum evi, ebe

Çocuk doktoru bulmak (M-Muayeneler) 
(U-Untersuchungen)
Gebelik süresince

İnternet, örneğin www.kinderaerzte-im-netz.de

Hukuki

Evli olmayan çiftlerde babalığın tanınması 
(Vaterschaftsanerkennung) ve / veya ves-
ayet açıklamasının belgelenmesi (Sorge-
erklärung)
Doğum öncesi veya sonrası

Babalığın tanınması: Çocuk ve Gençlik 
Dairesi (Jugendamt) veya Nüfus Dairesi 
(Standesamt)

Maliye

Annelik parası (Mutterschaftsgeld) için 
müracaat etmek
Doğumdan en geç 7 hafta önce gebelik belge-
sinin verilmesi

Sağlık Sigortası (Krankenkasse)

Ebeveyn parası ve çocuk parası için müra-
caat etmek (Elterngeld und Kindergeld)
Doğum sonrası

İnternet, örneğin www.familienatlas.de

İşverene bildirmek

Gebelik
Gebe kadın gebeliğini bildirmek zorunda 
değildir. İşyerindeki tehlikelerden veya 
sağlığa zarar gelmesinden korunmak yararlı 
olabilir.

Doğum izni için müracaat etmek (Elternzeit)
Gebelik izninin sona ermesinden en geç 7 
hafta önce, eğer bundan sonra doğrudan 
doğum iznine gitmek istiyorsanız.
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Vesayet açıklaması: sadece Çocuk ve 
Gençlik Dairesi (Jugendamt). Daire telefon 
numarası 115

Doğum belgesinin (Geburtsurkunde) 
düzenlenmesi 
Birinci yaşam haftası

Çocuğun doğum yerinden sorumlu Nüfus 
Kayıt Dairesi


