
Trước khi sinh         
 
Trợ giúp nhân đạo cho hộ gia đình 
Những phụ nữ mang thai, có điều kiện tài chính khó khăn, nếu cần có thể nhận được hỗ trợ 
tài chính về quần áo bầu và vật dụng cho em bé. Trợ giúp này không xin tại trung tâm giới 
thiệu việc làm hay sở xã hội. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 4 
 
 
Trợ giúp của bà đỡ  
Bà đỡ sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn trước và sau khi sinh. Bà đỡ sẽ tới thăm bạn tại nhà. Chi phí 
do bảo hiểm y tế chi trả. 
 
Ngoài ra, bạn có thể được theo dõi và chăm sóc bởi một bà đỡ tại gia. Họ sẽ tới thăm bạn tại 
nhà và hướng dẫn bạn cách chăm sóc em bé cũng như giải đáp (hầu hết) mọi thắc mắc khác 
của bạn trong năm đầu tiên của bé. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 6 
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Đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu 
Nếu thu nhập hoặc tài sản của bạn không thể đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu cho bản thân, 
bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ALG II ("Hartz IV") tại trung tâm giới thiệu việc làm. 
Cũng có thể xin trợ cấp một lần (xem Điểm 2, Trang 4 sách Cẩm nang dành cho cha mẹ). 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 15, Tư vấn Trang 34 
 
 
Tiền trợ cấp cha mẹ 
Tiền trợ cấp cha mẹ sẽ được trả thay cho thu nhập của những bố mẹ có việc làm trước khi 
sinh em bé. Những bố mẹ không có thu nhập riêng trước khi sinh sẽ nhận được một khoản tối 
thiểu là 300 €, tiền trợ cấp cha mẹ sẽ được trả cùng khi nhận trợ cấp thất nghiệp ALG II 
("Hartz IV"), trợ cấp xã hội và phụ cấp cho con. Nếu bạn đang có công ăn việc làm, khoản 300 
€ này không tính cùng những khoản kể trên. 
 
Khi sinh đôi trở lên, bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp cha mẹ cho một con, và nhận 300 € cho 
mỗi con tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết, còn có một khoản thưởng con nhỏ là 75 € khi 
bạn đang nuôi con nhỏ.  
 
Các loại tiền trợ cấp cha mẹ cơ bản và tiền trợ cấp cha mẹ Plus cũng như khả năng được 
nhận tiền thưởng hôn nhân là quy định mới (có cả tiền cho bố mẹ đơn thân).  
Có nhiều trường hợp kết hợp các loại trợ cấp cha mẹ khác nhau, làm việc bán thời gian ngoài 
việc chăm sóc con cái v.v.  
 
Vui lòng hỏi để được tư vấn chi tiết! 
Tùy từng trường hợp, trước ngày sinh, bạn sẽ được thay đổi ngắn hạn mức đóng thuế thu 
nhập để có thể nhận được nhiều tiền trợ cấp cha mẹ hơn. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 11, 34 
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Tiền trợ cấp nhà ở 
Nếu thu nhập eo hẹp, bạn có thể xin trợ cấp nhà ở. 
Mức trợ cấp phụ thuộc vào thu nhập của gia đình, mức chi trả cho những người phụ thuộc 
trong gia đình và tiền thuê nhà. Người nhận trợ cấp thất nghiệp ALG II ("Hartz IV") hay BaföG 
(Tiền hỗ trợ đào tạo Liên bang) không thuộc diện xin tiền trợ cấp nhà ở. Tuy nhiên, những 
người phụ thuộc trong gia đình của những người nhận BaföG hoặc ALG II có thể nhận được 
tiền trợ cấp nhà ở. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 13, Tư vấn Trang 34 
 
Trợ cấp cho con/Phụ cấp cho con 
Nếu bạn sống cùng con, bạn có thể được nhận tiền trợ cấp cho con. Cha mẹ không phải là 
người Đức (ngoài EU) phải trình giấy phép cư trú (hộ chiếu) và đăng ký tại cơ quan đăng ký. 
Những cha mẹ được nhận tiền trợ cấp theo luật phúc lợi xã hội dành cho người tị nạn sẽ 
không được nhận tiền trợ cấp cho con. Đơn xin phải được nộp trong vòng 6 tháng sau khi 
sinh con. Những cha mẹ có thu nhập thấp mà không xin trợ cấp thất nghiệp ALG II ("Hartz IV") 
có thể được nhận phụ cấp cho con. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 12 
 
Gói giáo dục và chia sẻ 
Các gia đình được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp ALG II ("Hartz IV"), tiền trợ cấp xã hội, hỗ trợ 
xã hội, phụ cấp cho con, tiền trợ cấp nhà ở hoặc các trợ cấp theo luật phúc lợi xã hội dành 
cho người tị nạn, có thể xin trợ cấp để trang trải cho con cái. Đơn xin trợ cấp nộp tại các cơ 
quan sẽ chi trả những khoản trợ cấp kể trên. Bạn cũng có thể nhận được một khoản trợ cấp, 
ví dụ cho các khóa học PEKiP, các chuyến dã ngoại và đi chơi xa của trường học hay nhà trẻ, 
bữa ăn trưa tại nhà trẻ và trường học, hỗ trợ học phí, xe đưa đón học sinh, sách vở dụng cụ 
học tập, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí. Yêu cầu có giấy "berlinpass-BuT" (hộ khẩu 
Berlin).  
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 16 
 
Chăm sóc trẻ (nhà trẻ, cô bảo mẫu) 
Kể từ sinh nhật lần thứ nhất, con của bạn có quyền được chăm sóc tại các cơ sở trông trẻ. 
Nhưng kể cả trước đó, bạn cũng có thể được nhận chăm sóc tại các cơ sở đó nếu chứng 
minh được lý do. Bạn phải bắt đầu tìm chỗ cho con từ rất sớm (nên bắt đầu tối thiểu là 
1,5 đến 2 năm trước khi cho con đi nhà trẻ)! Hãy đăng ký tại nhiều nhà trẻ và thường 
xuyên hỏi thăm xem bạn đã có chỗ chưa! 
Khi ấy, bạn hãy nộp đơn (đơn xin đi trẻ) tại hội đồng thành phố sớm nhất là 9 tháng và muộn 
nhất là 2 tháng trước khi bắt đầu gửi con đi trẻ. Bạn cũng nên nộp đơn này ngay cả khi không 
tìm được chỗ tại một cơ sở trông trẻ. 
Học phí tùy thuộc vào thu nhập của bạn và số giờ đi trẻ (phạm vi chăm sóc). Ba năm cuối mẫu 
giáo trước khi vào tiểu học được miễn phí, khi ấy, bạn chỉ phải trả 23 € / tháng tiền ăn. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 29 
 
Các cơ sở liên lạc và tư vấn cho gia đình 
Những cơ sở tư vấn về gia đình và nuôi dạy con cái sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc 
- Việc nuôi dưỡng, sức khỏe tinh thần, các vấn đề về hành vi, 
- Chứng sợ hãi, hung hăng, các vấn đề về dậy thì, 
- Mâu thuẫn khi li thân và li dị và các vấn đề khác. 
 



Địa chỉ: Trang 32 
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Trợ giúp khẩn cấp trẻ sơ sinh quấy khóc 
Bạn có lo ngại con của bạn khóc quá nhiều hay bản thân bạn bị kiệt sức và cáu kỉnh, vì bé 
khóc nhiều không? Nếu vậy, bạn có thể liên lạc với trung tâm Trợ giúp khẩn cấp trẻ quấy 
khóc. Bạn cũng có thể hỏi ý kiến bà đỡ của bạn, bác sĩ nhi hoặc văn phòng dịch vụ sức khỏe 
trẻ em và trẻ vị thành niên. 
Địa chỉ:  Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 6, 21, 36 
 
Stadtteilmutter (Bà mẹ cạnh nhà) 
Những người mẹ và người bà từ nhiều nền văn hóa khác nhau có thể được đào tạo thành 
Stadtteilmutter. Sau đó, họ đến thăm các gia đình khác và chia sẻ kiến thức của mình một 
cách thân tình như những người hàng xóm. Hoặc họ sẽ mách cho bạn địa chỉ một bác sĩ nhi 
chẳng hạn. Các chủ đề có thể là nhà trẻ và trường học, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, 
chế độ dinh dưỡng lành mạnh v.v. Nếu bạn muốn nhận được sự trợ giúp của một 
Stadtteilmutter hoặc thậm chí muốn trở thành một Stadtteilmutter, bạn có thể tìm hiểu thông 
tin tại đây:   
Số điện thoại 030.90 239 – 4185 hoặc truy cập http://www.diakonie-integrationshilfe.de/sis-
leistungen/stadtteilmuetter/projektbeschreibung.html  
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 31 
 
Trợ giúp trẻ vị thành niên 
Nếu bạn 
- cần tư vấn và hỗ trợ trong việc nuôi dạy con, 
- có thắc mắc khi gặp các tình huống quan trọng trong cuộc sống, 
- có thể không thống nhất về quyền chăm sóc và thăm con khi chia tay với vợ/chồng  
 hoặc cần sự trợ giúp theo luật Trợ giúp trẻ em và trẻ vị thành niên (KJHG), 
thì bạn có thể liên lạc với Sở thiếu niên. Có nhiều đơn vị khác nhau, tùy theo nơi bạn sinh 
sống. Bạn cũng có thể hỏi xem ai phụ trách trường hợp của bạn tại văn phòng sức khỏe trẻ 
em và trẻ vị thành niên. 
Địa chỉ: Trang 30, 36 
 
Hệ miễn dịch của trẻ em 
Khi còn nhỏ, trẻ thường xuyên bị nhiễm khuẩn. Hãy hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ bằng cách 
- không hút thuốc trong nhà và trong xe ô tô 
- thường xuyên thông khí 
- chú ý vệ sinh nấm mốc 
- chú ý nhiệt độ khi ngủ tốt nhất là 18 ° C 
- mở cửa cho khí trời vào nhà ít nhất 30 - 60 phút mỗi ngày 
- cung cấp chế độ dinh dưỡng đa dạng và có lợi cho sức khỏe 
- bổ sung vitamin D cho trẻ cho đến khi lên 2 tuổi. 
Tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa quan trọng (Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 25). 
Hãy trao đổi với bà đỡ của bạn, bác sĩ nhi hoặc văn phòng dịch vụ sức khỏe trẻ em và trẻ vị 
thành niên. 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 21, 24, 36 
 
Kiểm tra phát hiện sớm (U1 - U9, J 1) 
Các kiểm tra này giúp cho con bạn cơ hội được phát hiện và xử lý các vấn đề hoặc những bất 
thường có thể xảy ra thường là rất sớm. Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho những kiểm tra này. Nếu 
bạn không có bảo hiểm y tế, bạn có thể thực hiện những kiểm tra này miễn phí tại văn phòng 
dịch vụ sức khỏe trẻ em và trẻ vị thành niên. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 23 
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Sức khỏe răng miệng 
Ngay từ đầu, bạn nên chú ý chăm sóc hàm răng khỏe mạnh cho con bạn. Lời khuyên: 
- không cho trẻ ngậm núm vú 
- bắt đầu đánh răng kể từ khi trẻ mọc chiếc răng đầu tiên (ví dụ bằng tăm bông) 
- bổ sung Flo, sử dụng kem đánh răng dành cho trẻ em 
- cho trẻ ăn chế độ dinh dưỡng tốt cho răng (ví dụ không uống trà có đường hoặc các loại đồ 
ngọt khác) 
- thường xuyên đi khám nha sĩ Ngoài ra, hãy sử dụng sổ chăm sóc răng miễn phí dành cho 
trẻ (có sẵn tại văn phòng dịch vụ sức khỏe trẻ em và trẻ vị thành niên) 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 24 
 
Giấc ngủ an toàn cho trẻ 
Không gian ngủ của trẻ rất quan trọng để trẻ có được giấc ngủ ngon và có lợi cho sức khỏe. 
Con bạn sẽ ngủ ngon và an toàn trong năm đầu đời: 
- ở tư thế nằm ngửa trong túi ngủ không có mũ chùm đầu trên giường riêng trong phòng của 
cha mẹ 
- trên đệm cứng không có chăn, không có thú nhồi bông, lông thú trong giường của bé 
- quần áo và ti giả không có dây buộc hay dải băng 
- trong phòng không có khói thuốc và nhiệt độ khoảng 18 ° C 
Giờ giấc ngủ 
Mỗi đứa trẻ khác nhau. Trẻ sơ sinh phải tạo nhịp điệu sinh học riêng trong tháng đầu tiên. 
Thường xuyên tỉnh giấc là điều bình thường. Những lúc như vậy, đôi khi trẻ chỉ cần sự vỗ về 
nhẹ nhàng của cha mẹ. Điều quan trọng là tần suất và thói quen được lặp lại đều đặn (hát, kể 
chuyện v.v.). Tránh những hoạt động gây hưng phấn trước giờ đi ngủ. 
Bạn sẽ nhận được các thông tin từ bà đỡ của mình, bác sĩ nhi hoặc văn phòng dịch vụ sức 
khỏe trẻ em và trẻ vị thành niên. 
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 21 
 
Ti vi, máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động v.v. 
Không đặt con bạn trước màn hình ti vi, ngay cả khi bạn nhận thấy bé rất thích xem. Có thể 
bé sẽ xem rất chăm chú, im lặng và hầu như không cử động. Tất nhiên việc này sẽ khiến 
những ông bố bà mẹ đang stress được xả hơi đôi chút. Nhưng điều đó cũng khiến nhịp tim 
của bé giảm xuống. Trẻ cần sự quan tâm trực tiếp của người lớn. Bé thấy vui khi nghe 
nhạc, chơi với đồ chơi và các đồ vật mà bé có thể khám phá.  
Đặc biệt trong năm đầu tiên, việc nhận ra cha mẹ, nụ cười và giọng nói thân thương 
của cha mẹ là những yếu tố quan trọng. Nhờ đó, dần hình thành một mối liên hệ vững chắc 
và an toàn giữa cha mẹ và con, vốn là điều hết sức quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. 
Không nên cho trẻ làm quen với ti vi cho đến năm lên 3 tuổi và từ 3 đến 5 tuổi, tối đa trẻ 
chỉ được xem 1/2 giờ đồng hồ.  
 
Các khuyến cáo được đăng trên mạng tại: 
 
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   
 
Địa chỉ: Cẩm nang dành cho cha mẹ Trang 19 
 


