
ma i n - t a u n u s - k r e i s

مكان الوالدة الخاص �

(Entbindungsort)

عيادة طبيب األطفال الخاص �

(Kinderarztpraxis)

مجموعة األطفال الخاصة بطفيل وغ	ها

(Krabbelgruppe & Co.)

أھم جھات االتصال / االرتباطات الخاصة بي

ھذا مكان (حقول عناوین) مخصص ألھم جھات 
االتصال في فترة الحمل، والوالدة، والسنوات األولى 

من حیاة طفلك.

عيادة طبيب النساء الخاص �

(Frauenarztpraxis)

دورة التحض	 للوالدة / دورة ما بعد الوالدة الخاصة �

(Geburtsvorbereitungskurs / Rückbildungskurs)

القابلة الخاصة �

(Hebamme)

Main-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

المساعدة المبكرة االتصال
الخاصة بي

(Meine Frühen Hilfen)
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األمور المالیة

التقدم بطلب للحصول على إعانة األمومة 
(Mutterschaftsgeld)

تقدیم شھادة الحمل في موعد ال یتجاوز 7 أسابیع قبل الوالدة

(Krankenkasse) التأمین الصحي

التقدم بطلب للحصول على اإلعانة المالیة للوالدین وإعانة الطفل 
(Elterngeld und Kindergeld)

بعد الوالدة

اإلنترنت، على سبیل المثال 
www.familienatlas.de

إبالغ صاحب العمل

الحمل
المرأة الحامل غیر ملزمة باإلبالغ عن الحمل.

ومع ذلك، قد یكون من المفید اإلبالغ عنھ للتمكن من حمایتھا من 
المخاطر أو األضرار التي تلحق بالصحة في مكان العمل.

التقدم بطلب للحصول على إجازة األبوة 
(Elternzeit)

في موعد أقصاه 7 أسابیع قبل نھایة فترة حمایة األمومة، إذا 
كنِت ترغبین بالبدء في إجازة األبوة بعد ذلك مباشرة.
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توثیق االعتراف باألبوة: مكتب رعایة الشباب أو مكتب السجل 
(Jugend- oder Standesamt) المدني

تصریح بحق الرعایة: مكتب رعایة الشباب فقط 
(Jugendamt)، رقم ھاتف المؤسسات الحكومیة 115

(Geburtsurkunde) إصدار شھادة المیالد
األسبوع األول من الحیاة

مكتب السجل المدني المسؤول عن مكان والدة الطفل.

ما ھي المساعدة المبكرة؟
كل شيء آخر والعدید من األسئلة

والدة طفل ما یمكن أن یغیر الحیاة المعتادة. وباعتباركم 
والدین محتملین، تتساءلون اآلن ربما أیًضا:

ما ھو المھم في فترة الحمل؟• 
كیف یمكنني مساعدة شریكتي؟• 
كیف یمكنني العثور على قابلة؟• 
أین یمكن أن ُیولد طفلي؟• 
ما ھي العروض والمساعدات المتوفرة بعد الوالدة؟• 
ھل ینام اآلباء اآلخرون قلیالً أیًضا؟• 
ھل أبالغ في قلقي ربما؟• 

إنھا مسؤولیة كبیرة،
یقول الحذر.

إنھ عبء ھائل،
تقول التجربة.

ھذا ھو أعظم أنواع السعادة،
یقول الحب.
إنھ طفلي،

فرید من نوعھ وغالي.

(حر وفًقا إلریش فرید) 

ھذه األسئلة وغیرھا یمكن أن تشغلكم كوالدین (محتملین)، 
ویمكن أن تشكل تحدًیا كبیًرا. ھناك العدید من األماكن في 

دائرة ماین-تاونوس (Main-Taunus-Kreis) حیث 
ستتلقون الدعم، وترافقكم خالل فترة الحمل والسنوات 

الثالث األولى من حیاة طفلك (أو ما بعدھا).

مًعا لنمو ناجح

سوف تعثرون على شبكة اإلنترنت على الرابط
fruehe-hilfen-mtk.de على مكتشف عروض، 

وجدول زمني لألحداث خاص باآلباء واألمھات، وقوائم 
مرجعیة. وعروض المساعدة المبكرة ھي جزء من شبكة 
المساعدات المبكرة في دائرة ماین-تاونوس. ویتم تنسیق 
الشبكة من قبل مركز المساعدة المبكرة. ویرسل المركز 

أیًضا حزمة الترحیب المفیدة الخاصة بوالدة طفلك.

باسم جمیع العاملین في شبكة المساعدة المبكرة، نتمنى لكم 
كل التوفیق في الوقت المثیر مع أطفالكم الصغار!

ماذا؟ متي؟ أین؟

یوفر لكم مركز استشارات الحمل الدعم إذا كنتم تتوقعون 
الحصول على طفل، أو إذا كنتم والدین بالفعل. وتعتبر ھذه 
االستشارات سریة ومجانیة. یمكن العثور على نظرة عامة 

على مراكز االستشارة على الرابط
.fruehe-hilfen-mtk.de

ستجد ھنا قائمة أولى حول المواضیع الشائعة المتعلقة بالحمل 
والوالدة. ویرجى أیًضا االستفسار على الرابط

infotool-familie.de أو familienplanung.de عن 
االستحقاقات الخاصة باألسرة، وعروض الدعم المناسبة لكم.
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(Frauenarzt) طبیب النساء
الفحص الطبي

(Erste Vorsorgeuntersuchung) الوقائي األول
(Mutterpass) وسجل الحمل 

اإلنترنت، على سبیل المثال
www.frauenaerzte-im-netz.de

(Hebamme) العثور على قابلة
من بدایة الحمل

www.hebammensuche.de اإلنترنت، على سبیل المثال
؛ قائمة من التأمین الصحي الخاص بك أو لدى طبیب النساء

العثور على دورة تحضیر للوالدة 
(Geburtsvorbereitungskurs)

الثلث الثاني من فترة الحمل

القابالت، والمستشفى، والمشورة الخاصة بالحمل

تحدید مكان الوالدة
أثناء فترة الحمل

المستشفى، ومركز الوالدة، والقابلة

العثور على طبیب أطفال 
(U-Untersuchungen) (U اختبارات)

أثناء فترة الحمل

اإلنترنت، على سبیل المثال
www.kinderaerzte-im-netz.de

قانوني

توثیق االعتراف باألبوة 
(Vaterschaftsanerkennung)

(Sorgeerklärung) و / أو تصریح بحق الرعایة 
 في حالة الشركاء غیر المتزوجین

قبل او بعد الوالدة


