
         قبل الوالدة
 

 مؤسسة مساعدة األسرة
الحوامل اللواتي یمررن بضائقة مالیة یمكنھم الحصول على معونات مالیة لشراء مالبس الحوامل والحصول على 

 .ھذه المساعدة یتم حسابھا لدى مركز التوظیف أو المكتب االجتماعي. تجھیزات األطفال
 

 4صفحة  انظر الكتیب الدلیلي لآلباء، :العناوین
 

  مساعدات القابالت
ویتحمل التأمین الصحي . وھي تأتي إلیك إلى المنزل. توفر لك خدمات المشورة والدعم قبل الوالدة وبعدھا القابلة

 .النفقات
 

وھي تأتي إلیك إلى المنزل وتوضح لك كیف یمكنك االعتناء بطفلك . قابلة األسرةوباإلضافة إلى ذلك فیمكن أن ترافقك 
 .في كل المسائل األخرى فیما یتعلق بالعام األول لطفلك) تقریًبا(عمك وسوف تد

 
 6انظر الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة  :العناوین

 
          
 

         بعد الوالدة
 

 تأمین السبل المعیشیة
نیة التقدك بطلب إذا ما تعذر علیك تأمین السبل المعیشیة لك من دخلك الخاص أو أموالك الخاصة، فلدیك عندئذ إمكا

فكذلك فإنھ یمكنك الحصول على معونات لمرة . لدى مركز التوظیف") ھارتس الرابع(" ALG IIللحصول على معونة 
 ).4، من الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة 2انظر النقطة (واحدة 

 
 34والمشورة صفحة  15الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة  :العناوین

 
 معونة اآلباء

اء یمكن أن یتم دفعھا للوالدین كتعویض عن الدخل، ھؤالء الذین كان بمقدورھم العمل وكسب المال قبل والدة معونة اآلب
األبوان اللذان ال یحصالن على دخل خاص بھما من العمل قبل الوالدة سوف یحصلون على مبلغ أدنى بقیمة . الطفل
تماعیة ومنحة األطفال، فسوف یتم حساب معونة ، المعونة االج")ھارتس الرابع(" ALG IIیورو، مع معونة  300

یورو لن یتم حسابھا على الخدمات المذكورة  300إذا ما كنت قادًرا على العمل والكسب، فھناك مبلغ . اآلباء بعد ذلك
 .أعاله

 
ع یوجد أیًضا م. یورو 300مع حاالت والدة التوائم فسوف تحصل على كل معونة آباء لكل طفل، ولكل طفل آخر على 

 . یورو 75أبناء األخوات الصغار إضافي األخوة بقیمة 
 

متاح أیًضا (والجدید ھنا ھو التقسیم إلى معونة اآلباء األساسیة واإلضافیة وإمكانیة الحصول على إضافي شراكة الحیاة 
 ). للعائل الوحید

الوقت الجزئي إلى جانب تربیة  أنواع معونات اآلباء والعمل بنظام توجد عدة إمكانیات التي من شأنھا أن تجمع بین
 . الطفل وما إلى ذلك

 
 !یرجى طلب المشورة باستفاضة في ھذا األمر

 .قد یستحق األمر قبل الوالدة التغییر المبكر لفئة الضرئیبة على األجر للحصول على قدر أكبر من معونة اآلباء
 

 34و  11الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة  :العناوین
 

         بعد الوالدة

 
 معونة السكن

 .إذا كان دخلك قلیًال فیمكنك طلب معونة السكن
أو ") ھارتس الرابع(" ALG IIفي معونة . ترتبط قیمة المعونة بالدخل األسري وعدد أفراد األسرة وقیمة األجر

BaföG ومع ذلك فیستطیع أفراد األسرة الحصول على المعونة. فلیس لك الحق في الحصول على معونة السكن 
 .ALG IIأو  BaföGالسكنیة للحاصلین على معونة  

 
 34والمشورة صفحة  13الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة  :العناوین

 
 عالوة األطفال/معونة األطفال

خارج االتحاد (األبوان من غیر أصول ألمانیة . معونة األطفالإذا كنت تعیش مع طفلك، فیمكنك الحصول على 
األبوان الذین یحق لھم . والتسجیل في مكتب التسجیل المعني) جواز السفر(الة اإلقامة یجب علیھم عرض ح) األوروبي

یجب أن یتم تقدیم الطلب في . بموجب قانون خدمات طلب اللجوء الحصول على خدمات لن یحصلوا على معونة أطفال
 ALG IIل على المعونة اآلباء منخفضي الدخل، الذین لیس لدیھم حق في الحصو. أشھر بعد والدة الطفل 6خالل 

 .منحة األطفالیمكنھم الحصول إذا لزم األمر على ") ھارتس الرابع("
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 باقة التعلیم والمشاركة
طفل ، والمعونة االجتماعیة والمساعدة االجتماعیة ومعونة ال")ھارتس الرابع(" ALG IIاألسر التي تحصل على معونة 

أو المعونة السكنیة أو خدمات أخرى وفًقا لما ینص علیھ قانون خدمات طالبي اللجوء، فیمكنھا التقدم بطلب للحصول 
ویمكنك . یمكن التقدم بالطلب لدى المكتب الذي یحصل منھ اإلنسان على الخدمات المذكورة. على خدمات داعمة ألطفالھا

أو الرحالت المدرسیة أو رحالت وجوالت دور الرعایة  PEKiPرات أیًضا الحصول على عالوة إضافیة، مثًال لدو
النھاریة لألطفال ووالئم الغداء  في دور الرعایة النھاریة لألطفال والمدرسة ودعم التعلم وتدعیم التالمیذ واالحتیاج 

كنك تقدیم بطاقة وكدلیل على ذلك یم. للدراسة باإلضافة إلى األنشطة الثقافیة والریاضیة وتلك في أوقات الفراغ
"berlinpass-BuT ." 
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 )دور الرعایة النھاریة لألطفال، الجلیسات النھاریة(الرعایة النھاریة 
. بدًءا من یوم المولد األول للطفل فلھ الحق في الحصول على مكان مخصص لھ في أي من المؤسسات النھاریة لألطفال

على (یجب علیك في وقت مبكر للغایة . كن قبل ذلك یمكنك أیًضا الحصول على مكان بعد تقدیم ما یبرھن على ذلكول
قم بالتسجیل في ! أن تبدأ بالبحث عن مكان مناسب) األقل من سن عام ونصف إلى عامین، قبل أن یبدأ وقت الرعایة

 !ستفسار ما إذا كان یمكنك الحصول على مكان لطفلكالكثیر من دور الرعایة النھاریة لألطفال وقم بانتظام باال
طلب االلتحاق (أشھر وبحد أقصى قبل شھرین من بدء الرعایة فعلیك التقدم بطلب في مجلس البلدیة  9بحد أدنى قبل 

ك في ھذا الطلب یتعین علیك تقدیمھ أیًضا إذا لم تتمكن من العثور على أي مكان لطفل). بدور الرعایة النھاریة لألطفال
 .أیة مؤسسة

آخر ثالث سنوات في دار الرعایة النھاریة لألطفال قبل ). نطاق الرعایة(حجم النفقات یرتبط بدخلك وعدد الساعات 
شھرًیا في مقابل الحصول على / یورو 23الدخول للمدرسة تكون معفاة من الرسوم، وعندئذ یتعین أن یتم دفع مبلغ 

 .الطعام
 

 29لیلي لآلباء، صفحة انظر الكتیب الد :العناوین
 

 مكاتب االتصال والمشورة لألسر
 مكاتب التربیة ومشورة األسر ھذه تساعدك في الرد على كل االستفسارات المتعلقة بموضوعات

 التربیة والصحة النفسیة والمظاھر السلوكیة، -
 الخوف والعنف ومشكالت البلوغ، -
 نزاعات االنفصال والطالق وغیرھا الكثیر -
 



 32صفحة  :ینالعناو
 

         بعد الوالدة
 

 إسعاف الطفل الذي یصرخ
ھل تھتم أن طفلك یصرخ بشكل مفرط أو أنك شخصًیا منھك ومثار جراء الصراخ الشدید لطفلك؟ فمیكنك التوجھ إلى 

لصحي أیًضا یمكنك الحصول على المشورة الالزمة من القابلة أو طبیب األطفال أو المكتب ا. إسعاف الطفل الذي یصرخ
 .لألطفال والشباب

 36و  21و  6الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة : العناوین
 

 أمھات الحي
األمھات والجدات اللواتي ینحدرن من ثقافات متعددة یمكنھم الحصول على تدریب مناسب لیصبحن أمھات حي 

أو یوضحن . جیرة المتبادلةوھن یقمن بزیارة أسر أخرى ویقدمن لھم معرفتھن المتخصصة في إطار عالقة ال. متمرسات
وتكون موضوعات الحدیث عندئذ على سبیل المثال دور الرعایة النھاریة لألطفال . لھن أین یمكنھم العثور على طبیب

إذا كنتي ترغبین في الحصول على مساعدة . والمدارس والدعم الصحي وتطویر األطفال والتغذیة الصحیة وما إلى ذلك
 :  ن أن تصبحین أًما بالحي فیمكنك االستعالم ھناإحدى أمھات الحي أو تریدی

-http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sisأو أسفل الرابط  4185 – 239 030.90رقم تلیفون 
leistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html  
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 مساعدة الشباب
 إذا 

 كنت بحاجة إلى المشورة والدعم عند تربیة طفلك -
 كانت لدیك أسئلة في مواقف الحیاة الحرجة -
 لم تتفق مع شریكك عند االنفصال عنھ على حق الحضانة والتعامل مع الطفل -
 أو كنت بحاجة إلى المساعدة وفًقا لما ینص علیھ قانون مساعدة األطفال والشباب،   

یمكنك معرفة الشخص . توجد عدة فرق عمل، على حسب محل سكنك. الشباب المختص فمیكنك التوجھ إلى مكتب
 .المختص بشأنك في مكتب الخدمات الصحیة لألطفال والشباب

 36و  30صفحة  :العناوین
 

 نظام مناعة الطفل
 احرص على تقویة النظام المناعي لطفلك من خالل. من العادي أن یزید معدل تعرض الطفل للعدوى

 التدخین في السكن وفي السیارةعدم  -
 التھویة المستمرة -
 مراعاة حاالت العفن الفطري -
 م بقدر اإلمكان°18مراعاة أن تبلغ درجة حرارة النوم  -
 دقیقة 60 - 30الخروج في الھواء المنعش یومًیا، على األقل  -
 توفیر التغذیة الصحیة الغنیة بالتنوع -
 .عامینللطفل حتى عمر  Dتوفیر فیتامین  -

 ).25الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة (وتعد التطعیمات أھم اإلجراءات الوقائیة 
 .تحدث مع قابلة الطفل أو طبیب األطفال أو المكتب الصحي لألطفال والشباب

 36و  24و  21الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة  :العناوین
 

 )U1 – U 9، J 1(فحوصات الكشف المبكر 
فلك إمكانیة التعرف المبكر على المشكالت أو المظاھر غیر االعتیادیة المحتملة وعالجھا بشكل ھذه الفحوصات توفر لط

إذا لم تكن في مظلة التأمین الصحي فیمكنك إجراء ھذه . التأمین الصحي بتكفل بنفقات إجراء ھذه الفحوصات. سریع
 .الفحوصات لدى المكتب الصحي لألطفال والشباب مجاًنا
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         بعد الوالدة

 
 صحة األسنان

 :نصائح. من البدایة یتعین علیك مراعاة صحة أسنان طفلك
 ال تضع برونة الطفل في فمك -
 )مثًال باستخدام العیدان القطنیة(عند ظھور األسنان األولى ابدأ في تنظیفھا  -
 ن مناسب لألطفالجرعة الفلورید، استخدام معجون أسنا -
 )مثًال عدم شرب شاي محتو على سكر أو أیة مشروبات مسكرة(التغذیة السلیمة للطفل التي تحافظ على صحة أسنانھ  -
متوفرة في عدة أماكن، من بینھا (لھذا الغرض استخدم بطاقة أسنان الطفل المجانیة . زیارة طبیب األسنان بانتظام -

 )المكتب الصحي لألطفال والشباب
 

 ،24انظر الكتیب الدلیلي لآلباء، صفحة  :العناوین
 

 النوم اآلمن للطفل
 :بذلك ینام طفلك في عامھ األول جیًدا وبشكل آمن. وسط نوم الطفل ھام للغایة لینعم بنوم جید وصحي

 على ظھره، في كیس النوم، بدون غطاء الرأس، في سریره الخاص في غرفة األبوین -
 أغطیة، حیوانات لعبة، فرو في سریر الطفل على مرتبة ثابتة، بدون -
 مالبس والببرونة بدون خیوط أو أربطة -
 م°18وسط خال من األبخرة أو األدخنة عند درجة حرارة تبلغ تقریًبا  -

 متوالیة النوم والیقظة
. اتھالرضیع یجب أن یقوم بتطویر متوالیتھ الخاصة في خالل األشھر األولى من حی. كل طفل یختلف عن اآلخر

والھام ھنا ھو القیام . في بعض األحیان یحتاجون فقط إلى رد فعل مسكن من األبوین. االستیقاظ المتكرر أمر عادي
 .تجنب ممارسة األنشطة المثیرة قبل النوم). األغاني والحكایات وما إلى ذلك(بأنشطة وطقوس بصفة منتظمة 

 .األطفال أو المكتب الصحي لألطفال والشبابیمكنك الحصول على المعلومات من قابلة الطفل أو طبیب 
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 التلفزیون، الكمبیوتر، الكمبیوتر القرصي، الجوال وما إلى ذلك
الكاد ربما ینظر إلیھ باھتمام ویصبح ھادًئا وب. ال تجلس طفلك أمام التلفزیون، حتى لو انطالًقا من رأیك بأنھ یعجب الطفل

یقل معدل ضربات القلب  لكن في مقابل ذلك. وبالطبع فإن یكون ذلك سبًبا في إرخاء أعصاب الوالدین المتعبین. یتحرك
فھم یسعدون بالموسیقى واأللعاب واألشیاء التي یمكنھم . إلى التعامل الشخصي المباشر األطفال بحاجة .لدى الطفل
 . البحث فیھا

یعد أمًرا  إن القدرة على إعادة التعرف على الوالدین وابتسامتھم الودودة والتحدث معھموبصفة خاصة في العام األول ف
 .ومن خالل ذلك فإنھ تتطور عالقة ثابتة وآمنة بین الطفل ووالدیھ، األمر الذي یعد ھاًما للغایة لنمو الطفل. ھاًما

½ أعوام بحد أقصى  5إلى  3ألطفال من سن وا أعوام بعدم مشاھدة التلفزیون مطلًقا 3إلى ینصح لألطفال في سن یصل 
 . ساعة

 
 :یمكنك أیًضا الحصول على المزید من التوصیات في اإلنترنت

 
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Geflimmer-

im-Zimmer,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf 
 

http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=120696.html   
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