دووگیانی و مناڵبوون
زانیاری بۆ پەنابەران لە شپانداو  -بەرلین

كوردی-سۆران ی Kurdisch-Sorani /

دایک و باوکانی خۆشەویست،

Dilek Kalayci

بەخێرهاتنتان لێدەکەین لە بەرلین  -شپانداو.
ئێمە -واتە شاری بەرلین ،-وە ناوچەی -گەڕەکی -شپانداو وە نەخۆشخانەی
Evangelische Waldkrankenhaus Spandau
ئەمانەوێت یارمەتی خۆت و کۆرپەلەکەت لە دەستپێکردنی ژیانێکی تە ندروست و نوێ بدەین.
بەتایبەتی ئەگەر ئێوە دوگیان بن وە کۆرپەلەیەکتان هەبێت،
چەندین پرسیار التان دروست دەبێت ،لەوانە :ئایا راستە من دوگیانم؟
لە کوێ پێویستە کۆرپەکەم لەدایک ببێت؟ لە کوێ یارمەتی و پشتگیری وەردەگرم؟
چۆن کاروباری تایبەت بە مناڵبوون لە ئەڵمانیا رێکدەخرێت؟

Frank Bewig

PD Dr. med. Frank Jochum

لەگەڵ ئەم نامیلکەیەدا ،ئەمانەوێت بۆتان ڕوون بکەینەوە ئەو یارمەتی و پشگیرییانە چین کە
لەالیەن سیستمی تەندروستی ئەڵمانی وە لە کاتی دوگیانی و مناڵبون و دواتردا پێشکەش بە ئێوە
دەکرێن.
پشکنینی تایبەت بە خۆپاراستن لە نەخۆشییەکان بۆ ئافرەتی دووگیان ،هەروەها ناوتۆمارکردنی
پێشوەخت بۆ مناڵبوون لە نەخۆشخانە زۆر گرنگن بۆ ئەوەی بەرهەڵستی وە ڕێگری لە ئەگەری
توشبوون بە نەخۆشیەکان بکرین وە پێشوەخت دەستنیشان بکرێن و چارەسەری گونجاویان بۆ
بدۆزرێنەوە .وەرگرتنی یارمەتی لە پزیشک وپسپۆران و کارماندی کۆمەاڵیەتی و مامانەکان
لەکاتی مانەوەتان لە نەخۆشخانە زۆر پێویستە بۆ راگرتنی باری تەندروستی خۆتان وکۆرپەکەتان
بە باشترین شیوە وە لە بەرزترین ئاستدا.
ئەگەر هەر پرسیارێک یان کێشەیەکت هەیە ،دوودڵمەبە لە پەیوەندیکردن بە تیمی پزیشکی
گواستراوە (بۆ پەیوەندیکردن سەیری بەرگی پشتەوەی ئەم نامیلکەیە بکە).
Dilek Kalayci
Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
ئەندامی ئەنجومەنی تەندروستی ،سەرپەرشتی و یەکسانی
Frank Bewig
Bezirksstadtrat Spandau für Bauen, Planen und Gesundheit
ئەندامی ئەنجومەنی گەڕەکی شپانداو و بنیاتنان و نەخشەدانان و تەندروستی
PD Dr. med. habil. Frank Jochum
Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
گەورەی پزیشکانی بەشی پزیشکی منااڵن لە نەخۆشخانەی دارستانی ئینجیلی شپانداو
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
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 | 1ئایا تۆ دووگیانیت
ئەگەر هه ستت کرد کە سکت هەیە (واتە دووگیانیت) ،پێویستە پشکنینی تایبەت بە دووگیانی بکەیت.
کەلوپەلی (ئامێری) تایبەیتی بۆ پشکنینی دووگیانی ئەکرێت لە شوێنی نیشتەجێبوونت (کەمپی
نیشتەجێبوون  /هایم) یان دەرمانخانەکان و هەندێ بازاڕ و سوپەرمارکتەکان بەدەستبکەوێت.
ئەگەر زانیت دووگیانیت وە لە کەمپی پەنابە ران دەژیت ئەوا تکایە بەپەلە کارمەندی کۆمەاڵیەتی یان
کەسانی بەرپرس لە شوێنی نیشتەجێبوونت لەوە ئاگاداربکەرەوە کە تۆ لەدووگیانیت .لەوێ دەتوانتی
یارمەتی وەربگریت بۆ خۆناساندن و ناوتۆمارکردن لە الی دکتۆری تایبەت بە ئافرەتان بۆ ئەوەی
سەرپەرشتی و ئاگاداری بکرێیت لە کاتی دووگیانیدا.

تکایە ڕەچاوی ئەم ڕێسایانە بکە بۆ سەالمەتی تەندروستی مناڵەکەت:
نەکێشانی جگەرە (دوورکەوتنەوە لە جگەرەکێشان)

نەخواردنەوەی ئەلکهول (دوورکەوتنە لە هەموو خواردنەوە ئەلکهولیەکان)

زۆر خواردنی میوە و سەوزەی هەمەجۆر

خواردنەوەی رادەیەکی تەواو لە ئاو وە چا (چای شیرین نەبێت)
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 | 2پشکنینی پزیشکی تایبەت بە ئافرەتان
لەماوەی دووگیانیدا پێوستە بە شیوەیەکی ڕێکو پێک و بەردەوام لەالیەن دکتۆری تایبەت بەژنان پشکنینت بۆ
ئەنجام بدرێت .ئەم جۆرە پشکنینانە بۆ خۆپا راستن زۆر گرنگن بەهۆیانەوە دوور ئەکەویتەوە لە بێهێزی و نە
خۆشی لە ماوەی دووگیانی و مناڵبووندا.
لەالی دکتۆری تایبەت بە ژنان کارتی دایک ( )Mutterpassوەردەگریت کەتیایدا هەموو زانیاریە گرنگەکانی
وەک هەموو پشکنینە گرنگەکان و ئەنجامەکانیان ،جۆری خوێن و هەروەها پەرەسەندنی کۆرپەلەکەش لە
مناڵداندا تۆمارک راوە .لەبەر ئەوە تکایە بە باشی پارێزگاری ئەو کارته ( )Mutterpassبکە با هەمووکات
لەالی خۆت بێت.
ئەتوانیت بۆ پەیداکردنی یارمەتی لە دۆزینەوەی پزیشک سود لە تۆڕی ئەنتەرنێت وەربگریت
www.kvberlin.de > Arztsuche > Erweiterte Suche > Frauenheilkunde und Geburtshilfe

)Kassenärztliche Vereinigung (KV
کە تیایدا لیستەیەک بەناو وە ناونیشانی دکتۆرەکانت بەرچاو دەکەوێت .بە هۆی گە رانی “„Erweiterten Suche

دەتوانیت ب زانیت دکتۆرەکە بە چ بزمانێک دەدوێت (چەند جۆرە زمانی جیاواز).

پێویستە پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ دکتۆری
تایبەتی ئافرەتان بکەیت ئەگەر بەالیەنی کەمەوە
یەکیک لەم نیشانانەت تیا دەرکەوت!
* ئازار لە کاتی میزکردندا
* خوران و ئاڵۆش لە دەرچەی زاوزێ (قوز)
* بۆگەنی پیس و ناخۆش لە لە دەرچەی زاوزێ
(قوز)
* بەرزبوونەوەی پلەی گەررمی لەش (تـــا)
لەسەرو  ٣٨پلەی سەدی
* ڕەقبوونی سک  :زتاتر لە  ١٠جار لە ڕۆژێکدا
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ئەگەر ئەم نیشانانە دەرکەوتن یەکسەر خێرا
سەردانی دکتۆری تاببەت بە ژنان بکە:
* ئازارێکی زۆر
* خوێنپژانی لە دەرچەی زاوزێ (قوز) وە
* شلەمەنی لە دەرچەی زاوزێ (قوز)
)زیاتر لەوەی لەکاتی ئاساییدا دەردەدرێت(
 >-ئەگەر پزیشک ئامادە نەبوو (لەکاتی نەبوونیپزیشکدا) :پێویستە پەیوەندی بە پزیشکی
فریاکەوتنەوە (تەلەفۆن  )١١٢بکەیت یان
بچیت بۆ نەخۆشخانەی مناڵبوون.

یارمەتی دارایی (پارە) و ڕێنمایی
لە کاتی دووگیانیدا
ئەگەر یارمەتی بێکاری ژمارە ( ٢واتە ئا ئێل گی  (Alg II) ) / ٢وەردەگریت ،ئەوا ئەتوانی لە ماوەی دووگیانیدا
یەکجار یارمەتی لە مەڵبەندی کار ) (Jobcenterداوابکەیت .یارمەتیەکە تەنها یەکجار دەدرێت بۆ
دابینکردنی کەرەسە و جلوبەرگی سەرەتایی و سەرەکی کەسی دووگیانە
„einmalige Leistungen für Mehrbedarf für Schwangere / Schwangerschaftsbeklei“dung / Erstausstattungsbeihilfe
هەروەها ئەتوانیت داوای یارمەتی دارایی بکەیت بۆ کەرەسە سەرەتاییەکان لە رێکخ راوی یارمەتی بۆ خێ زان
 فریاگوزاری دوگیان  . „Hilfe für die Familie - Schwangere in Not“ -لە ڕێگەی پرکردنەوەیفۆڕمێکی تایبەتیەوە ،بۆ پڕکردنەوەی فۆڕمەکە دەتوانیت یارمەتی لە مەڵبەندە تایبەتیەکانی ڕێنمایکردنی سەر
بەو گەڕەکەی کەتیایدا نیشتەجێیت وەربگریت.
بۆ زانیاری زیاترwww.stiftungshilfe.de :

شوێنەکانی ڕێنمایی
خزمەتگوزاری ڕێنمایکردن بۆ ژنانی دووگیان هەروەهایارمەتی لە پڕکردنەوەی فۆڕمی داواکاریەکانی تایبەت بە یارمەتی بۆ خێزان
Zentrum für sexuelle Gesundheit und

“„Hilfe für die Familie

Familienplanung

Immanuel Beratung Spandau

Schwangeren- und Schwangerschafts
konfliktberatung

مەڵبەندی تەندروست ی سێکسی و رێکخستن ی خێزان ی

 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorfبۆ ڕێنمایکردن سەبارەت بە کێشەکان ی ماوەی دووگیان ی
Burbacher Weg 4, 13583 Berlin

نهۆمی سێهەم Hohenzollerndamm 174-177,

 10713 Berlinبۆ زانیاری و تۆمارکردن:
بۆ زانیاری و تۆمارکردن:

ژمارەی تەلەفۆن 0303313021 :یان 03033290677

ژمارەی تەلەفۆن030902916880 :

کاتە ک راوەکانی ڕێنمایی

کاتە ک راوەکان:

ڕێنمایی سەبارەت بە دووگیانی پێنج شەممان کاتژمێر ٩ی

دوشەممە ،سێشەممە ،هەینی

بەیانی تا ١١

کاتژمێر  ٩ی بەیانی تا  ١٢:٣٠ی نیوەڕۆ

هەروەها بۆ ڕێنمایکردن سەبارەت بە کێشەکانی ماوەی دووگیانی

پێنجشەممە کاتژمێر  ١٥تـــا  ١٨:٣٠ی دوانیوەڕۆ

ئەبێت پێشوەخت ڕێکبکەویت لەسەر وەرگرتنی کات (موعد)
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 | 3ناو تۆمارکردن کاتی نزیکبونەوەی
مناڵبوون لە نەخۆشخانە
لەگەرەکی شپانداو لە بە رلین دوو نەخۆشخانەی مناڵبوونی تێدایە:
 Evangelische Waldkrankenhaus Spandau.يان Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe

ناو تۆمارکردن لە هەفتەی  ١٦تــا  ٢٠ی دووگیانیدا
)(Schwangerschaftswoche - SSW
http://bit.ly/GebHavelhoehe
ناو تۆمارکردن لەڕێگەی تەلەفۆنکردنەوە :دووشەممان تا هەینی لە کاتژمێر ١٠ی بەیانی تا  ١٢ی نیوەڕۆ
تەلەفۆن03036501652 :
بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئەم ماڵپەڕە بکە:
https://www.havelhoehe.de/geburtshilfe.html

 - Babylotsinnenڕێنمایی و هاوەڵگیری بێبەرامبەر سەبارەت بە مناڵبوون
زانیاری و یارمەتی پێشکەشکردن بە خێ زانی نوێ لە گەڕەگەکەت.
تەلەفۆن 030365011428
babylotse@havelhoehe.de
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ناو تۆمارکردن لە هەفتەی  ١٦تــا  ٢٠ی دووگیانیدا
)(Schwangerschaftswoche - SSW
http://bit.ly/GebSpandau
بەشی  | 1ناو تۆمارکردن لە ڕێگەی
ئەنتەرنێتەوە لە ماوەی نێوان هەفتەی  ١٦و ٢٠
ی دووگیانیدا
پێدانی ئەو زانیاریانەی کە بۆ پەیوەندیکردن
پێویستن وە ئەو زانیاریانەی کە پەیوەندی بە
لەدایکبوونی کۆرپەکەتەوە هەیە (وەک کات و
شوێنی لەدایکبوون) لە ڕێگەی پڕکردنەوەی
فۆرمێکی ئەلەکترۆنیەوە (ئۆنالین) لە ئینتەرنێتدا
ئەنجامدەدرێت .پاشان ئیمەیلێکت پێدەگات کە
بۆ دڵنیابوون لە تۆمارکردنەکەت وەهەروەها
ژمارەی تۆمارکردنت وە چەندین زانیاری دیکەش
کە تیایدا دەتوانیت بەروارێک بۆ خۆتۆمارکردن
دەستنیشان بکەیت.
ئەگەر کێشەت هەبوو لەگەڵ خۆتۆمارکردندا
بە ئۆنالین لەرێگەی ئینتەررنێتەوە ،ئەوا داوای
یارمەتی بکە لەکەسانی بەرپرس لە شوێنی
نیشتەجێبوونت (وەک مامانەکان یان کارمەندانی
کۆمەاڵیەتی یان یان فەرمانبەرێکی ئیمانوئێل
بێ راتونگ .Immanuel Beratung /

بەشی  | 2ناو تۆمارکردن بە ئامادەبوونی خۆت
لە ماوەی  ٣٠تــا  ٣٤هەفتەی دووگیانی
پێویستە ئامادەبیت لەو بەروارەی کەخۆت
دەستنیشانتکردوە وە ژمارەی تۆمارکردنەکەشت
پێبێت کە لەڕێگەی ئیمەیلەوە وەرتگرتووە.
وەرە بۆ خانوی مامانەکان (خانوی ژمارە  )١٣لە
نەخۆشخانەی دارستانی ئیڤانگیلی لە شپانداو
(ڤالدک رانکنهاوز)
)Hebammenhaus (Haus 13
(Evangelische Waldkrankenhaus
)Spandau
لێرە گفتوگۆ لەگەڵ مامانێک (دایەنێک) دەکەیت
وە ئەتوانیت پرسیارشی لێبکەیت .پاشان
رێنمایی و ئامۆژگاری لەالیەن
)(Babylotsin
وەردەگریت.

 - Babylotsinnenڕێنمایی و هاوەڵگیری بێبەرامبەر سەبارەت بە مناڵبوون
زانیاری و یارمەتی پێشکەشکردن بە خێ زانی نوێ لە گەڕەگەکەت.
تەلەفۆن 03037022209
babylotse.waldkrankenhaus@jsd.de
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 | 4رێکخستن و ئامادەکاری 3
کەلوپەلی پێویست

ئەم شتانە پێویستە تـا کاتی مناڵبوون ئەنجام بدرێت:
کۆرپەکەت پێشئەوەی لەدایک ببێت الی
لە ماوەی دووگیانیدا هەموو دۆکۆمێنت
دکتۆرێکی مناڵن تۆمار بکە.
و بەڵگەنامەیەکی پێویست بە تۆمارکردنی
جانتایەک بە هەموو ئەوشتانەی پێوستتە ئامادەبکە
منالەکەت لە نوسینگەی کاروباری کۆمەاڵیەتی
بۆ نەخۆشخانە.
 Standesamtئامادە و ڕێکبخە (سەیری لیسیەی
		
ئایا مناڵت هەیە جگە لەمەی ئێستا؟
الپەڕە  ١٢بکە).
ئەبێت ئەوە ئاشکرابکەیت کێ ئاگاداری و
دۆزینەوەی مامانێک و دایەنێک بۆ کاتی دوای
سەرپەرشتی منالەکان دەکات کاتێک تۆ ئازاری
مناڵبوون (سەیری زنیاریەکانی خوارەوە بکە).
مناڵبوونت بۆ دێت (ژانگرتن) یان لە کاتێک تۆ لە
دائرة النفوس (انظري القائمة على الصفحة .)12س
نەخۆشخانە دەبیت بۆ مناڵبوون.

مامان  /دایەن Hebamme /
مامانەکان  /دایەنەکان سەرپەرشتی ئافرەتانی دووگیان دەکەن لەماوەی مناڵبوون وە هەروەها دوای مناڵبوونیش.
سەرپەرشتیکردن دوای مناڵبوون ) (Nachsorgeزۆرگرنگە بۆخۆت و کۆرپەکەت .لە یەکەم  ١٠هەفتەی دوای
مناڵبوون پێویستە لەالیەن مامانێکەوە سەردانتبکرێت لە ماڵەوە یان شوێنی نیشتەجێبوونت .لەبەرئەوە هەر زوو لە ماوەی
دووگیانیدا پەیوەندی بە مامانێکەوە بکە لەبەرئەوەی لەبەرلین مامانەکان دەگمەن و کەمن.
هەروەها ئەتوانیت لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە بەدوای مامانێکدا بگەڕێیت .بۆ ئەو مەبەستە سەردانی سەردانی ئەم ماڵپەرە
بکە:
)(www.berliner-hebammenliste.de/suche
ئایا پێویستیت بەیارمەتی لە دۆزینەوەی مامان /دایەن هەیە؟پەیوەندی بکە بە تیمی پزیشکی گواستراوە
)(Mobiles Lotsenteam
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 | 5مناڵبوون لە نەخۆشخانە
ئەگەر ئازاری مناڵبوونت تووشبوو (واتە ژانت بۆ هات) بێ کێشە و نارەحەتی ئە وا تەکسیەک بگرە و بچۆ
بۆ نەخۆشخانە .بەاڵم ئەگەر لەکاتی ژانگرتندا تووشی کیشە و ناڕەحەتی بوویت ئەوا تەلەفۆن بۆ ئۆتۆمبیلی
فریاکەوتن بکە چونکە ئەوان بەپەلە دەتگەیەننە نزیکترین نەخۆشخانە بۆ مناڵبوون .ژمارەی
تەلەفۆن .١١٢
دوای مناڵبوون دەتوانیت خۆت و کۆرپەکەت ماوەی  ٣تــا  ٤رۆژ لە نەخۆشخانە بمێننەوە .لەوێ هەموو
پشکنینێکی پێویست بۆ کۆرپەی تازەلەدایکبوو ئەنجامدەدرێت.
پشکنینەکان بریتین لە:
پشکنینی سەالمەتی و پاریزگاری مناڵ (  ) U1وە زۆرجار ( ) U2
پشکنینی بیستن
پشکنینی خوێن بۆ پاراستن دوورکەوتنەوە لە هەندی نەخۆشی مەترسیدار
پێشئەوەی بگەڕێیتەوە بۆ ماڵەوە یان شوێنی نیشتەجیبوونت پشکنینی کۆتایی ) (U2بۆ خۆت و کۆرپەکەت
ئەنجامدەدریت.

 | 6گەڕانەوە بۆ ماڵــەوە
یان شوێنی نیشتەجێبوونت
هەوڵبدە گە ڕانەوەت بۆ ماڵەوە یان شوێنی نیشتەجێبوونت بەشێوەیەکی
ڕێکبخەیت .ئەگەر پێویستیکرد ئەوا فەرمانبەرەکانی نەخۆشخانەکە
ئاگاداربکەرەوە و داوای یارمەتیان لێبکە بۆ ئەو مەبەستە.
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ناوتۆمارکردن و بەڵگەنامەی لەدایکبوون

نەخێـــر

ئایا لە نەخۆشخانەی
)(Evangelische Waldkrankenhaus Spandau
مناڵەکەت بووە و هەموو دۆکۆمێنتو بەلگەنامەیەکی
پیویستت هەیە؟

پێویستە بەتەلەفۆن یان لەڕێگەی ئینتەرنێتەوە
مەوعیدێک وەربگریت بۆ چوون بۆ فەرمانگەی
کاروباری کۆمەاڵیەتی
)(Standesamt Spandau
ژووری ژمارە .36/35

بەڵــــێ

پێویستە بچیت بۆ قاتی ئەرزی نەخۆشخانەکە .لە
وێ لە ئەرشیف هەموو نوس راو وە بەڵگەنامەیەک
وەردەگریت.
لە ڕۆژانی دووشەممە تــا هەینی لەکاتژمێر  8:00ی
بەیانی تــا  12:00 -ی نیوەڕۆ

هەتــا „وەرگی راوێک لە دۆسیەی تۆمارکردن“  „Auszug aus dem Geburtenregister“ /یــان
بەڵگەنامەی لەدایکبوون „بیان الوالدة“  „Geburtsurkunde“ /دەرنەهێنرێت ئەکریت „بڕیارێک بۆ پێدانی
بەڵگەنامەکان“ /
„Bescheinigung über die Zurückstellung der Beurkundung“.
(بدرێت هەروەها ئەو بڕیا رانەش کە تایبەتن بە پێدانی یارمەتی دارایی (پــارە) لەالیەن)
„Landesamt für Flüchtlinge - LAF“.
دەگرێتەوە
وەرگرتنەوەی وەرگی راوێک لە دۆسیەی تۆمارکردن یــان بەڵگەنامەی لەدایکبوون بیان الوالدة دوای  ٢تــا ٤
هەفتە لە فەرمانگەی کاروباری کۆمەالیەتی شپانداو )**.(Standesamt Spandau

چەندی تێدەچێت :سێ بەڵگەنامەی لەدایکبوون بۆ داواکردنی پارەی باوان (پارەی دایک و باوک) ،Elterngeld
و پارەی مناڵ  Kindergeldو پارەی زامنی تەندروستی  Leistungen der Krankenkasseبەبێ بە رامبەرە
(بەخۆڕاییە) .بێجگە لەوە هەر بەلگەنامەیەک  6تــا  ١2ئۆیرۆی تێدەچێت.
),دەرگای التەنیشت( Standesamt Spandau im Rathaus: Carl-Schurz-Straße 2-6
13578 Berlin | standesamt@ba-spandau.berlin.de
ژمارەی تەلەفۆن 030902793619 / 030902792552 / 030902792518 / 030902792508
کاتی پەیوەندیکردن :چوارشەممە کاتژمێر  9:00ی بەیـانی تــا 11:00 -
* داواکردن :دووشەممە کاتژمێر  9:00ی بەیـانی تــا  1:00 -ی نیوەڕۆ ،سێشەممە کاتژمێر  9:00ی
بەیـانی تــا  12:00 -ی نیوەڕۆ ،پێنجشەممە  2:00ی نیوەڕۆ تــا  4:00 -ی پاش نیوەڕۆ (تەنها بە
وەرگرتنی مەوعید).
** وەرگرتنەوە :سێشەممە کاتژمێر  12:00ی نیوەڕۆ تــا  12:45 -ی پاش نیوەڕۆ ،پێنجشەممە کاتژمێر
 4:00ی پاش نیوەڕۆ تــا  5:45 -دوا نیوەرۆ (بەبێ مەوعید).
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شێوازی تۆمارکردنی ناوی مناڵەکەت:
بەم شیوەیە ناوی کۆرپەی تازەلەداکبوو تۆماردەکرێت
لەئەڵمانیا پێویستە هەموو مناڵێک دوای لەدایکبوونی یەکسەر ناوی تۆماربکرێت ،بۆئەوەی بۆ
نمونە پشکنینی تەندروستی پێویستی بۆ ئەنجامبدرێت .منالەکەت (کۆرپەکەت) پێویستی بە
بەڵگانامەی لەدایکبوون (بیان الوالدة) یان وەرگی راوێک لە دۆسیەی تۆمارکردن هەیە بۆئەوەی لە
داهاتوودا بەکاریبهێنیت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ فەرمانگەکان و سودی لێوەربگریت لە داواکردنی
یارمەتی دارایی.
چۆن مناڵەکەت بەڵگەنامەی لەدایکبوونی بۆ وەردەگیرێت ،وە ئــایـا چی ڕودەدات ئەگەر
بەڵگەنامەت نەبێت؟
ئەو نەخؤشخانەیەی کە تیایدا مناڵەکەت (کۆرپەکەت) لەدایک بووە پەیوەندی دەکات بە بەشی
تایبەتی فەرمانگەی کاروباری کۆمەاڵیەتی Standesamt /
لە ماوەی  ٤هەفتەی یەکەمی مناڵبووندا پیویستە بچیت بۆ (Standesamt-Spandau) /
ئەگەر مناڵەکە لە نەخۆشخانەی
) (Klinik Havelhöheیان ).(Evangelische Waldkrankenhaus Spandau
لە دایکبووە .تکایە وەڕگێرێک (مترجم) لەگەڵ خۆت ببە ئەگەر زمانی ئەڵمانی بەباشی
نازانیت.
ئەگەر بۆ مناڵبوون لە نەخۆشخانە ئامادە بوویت و هەموو بەڵگەنامەکانت ئامادەبوون (سەیری
لیستەی پێداویستیەکان بکە ،ئەوا ئەتوانیت لە ئەرشیفی سەر بە نەخۆشخانەی دارستانی ئینجیلی
شپانداو )(Evangelische Waldkrankenhaus Spandau
داوای بەڵگەنامەی لەدایکبوون بکەیت (سەیری وێنەکەی الی ڕاست بکە).
ئەگەر ئەو بەڵگەنامانە کە بۆ دەرهێنانی بەڵگەنامەی لەدایکبوون پێویستن ئامادە نەبوون یان
پێتپەیداناکرێت ئەوا ئەکرێت مناڵەکەت بەڵگەنامەیەکی رەسمی وەربگرێت .ئەو بەڵگەنامەیەش
بریتیە لە „وەرگی راوێک لە دۆسیەی تۆمارکردن“
“„Auszug aus dem Geburtenregister
یان „بەیاننامەی بەڵگەی باری کەسێتی“
“„Bescheinigung über die Anzeige eines Personenfalls
کە سودی لێوەردەگیرێت سەبارەت بە پێدانی یارمەتی دارایی (پــارە) لەالیەن
) (Landesamt für Flüchtlinge - LAFیان جۆبسەنتەر ).(Jobcenter
ناوی خێزانی منــاڵەکەت
ئەگەر بەڵگەنامە و ناسنامەی تایبەت بەخۆتت پێنەبێت ئەوا مناڵەکە ناوی خێ زانی دایک
وەردەگرێت .پاشـان ئەتوانیت ناوی منالەکە بگۆڕیت ئەگەر هەموو بەڵگەنامەیەکی پیویست
بخەیتەبەردەست .ئەگەر پێش لەداکبوون هەستابن بە ناساندن و سەلماندنی باوکایەتی
 “„Vaterschaftsanerkennungو دیاریکردنی هاوبەشیکردن لە ئەرکی لە بەخێوکردنی مناڵەکە
 “„gemeinsame Sorgerechtserklärungفەرمانگەی سەرپەرشتی منااڵن و الوان  „Jugendamt“ -ئەوا ئەکرێت هەندێجار مناڵەکە
ناوی خێ زانی باوک وەربگرێت.
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لیستی پێداویستیەکان
ئەو بەڵگەنامانەی پێویستن بۆ داواکردنی بەڵگەنامەی لەدایکبوون .پیویستە ئەم بەڵگەنامانەت
بەڵگەنامەی لەدایکبوونی تایبەت بەخۆت (بیان
الوالدة)

بەڵگەنامەی هاوسەرگیری
نموونەی (ئەسڵی) +

نمونەی ئەسڵی +

وەڕگێڕاوێکی (ترجمة) باوەڕپێکراو بۆ زمانی

وەڕگێڕاوێکی (ترجمة) باوەڕپێکراو بۆ زمانی

ئەڵمانی +

ئەڵمانی +

باوەڕپێکردنی کۆتایی لەالیەن شوینی

باوەڕپێکردنی کۆتایی لەالیەن شوینی

باوەڕپێکردنی بەڵگەنامە رەسمیە گشتیە

باوەڕپێکردنی بەڵگەنامە رەسمیە گشتیە

ئەلمانیەکان بۆ مەبەستی بەیاسایی کردنیان/

ئەلمانیەکان بۆ مەبەستی بەیاسایی کردنیان/

باوەڕپێکردن Apostille

باوەڕپێکردن Apostille
ئەگەر هاوسەرگیریت نەکردبوو:
ناسنامە

سەلماندن و ناساندنی باوکی مناڵەکە پێویستە وە

پاسپۆرت ی کارا +

رەزامەندی هەردووالتان سەبارەت بە هاوبەشی لە

دولدونگ (  / ) Duldungتۆماری فەرمانگەی

بەخێوکردنی مناڵەکەدا +

کاروباری بێگانە

هەروەها پێویستە ڕە زامەندی ناونانی منالەکە
بە هاوبەشی هەردوکتان بێت

ئەگەر هاوسەرگیریتکردبوو:
بەڵگەنامەی هاوسەرگیری (عقد الزواج)
نمونەی ئەسڵی +
وەڕگێڕاوێکی (ترجمة) باوەڕپێکراو بۆ زمانی
ئەڵمانی +
باوەڕپێکردنی کۆتایی لەالیەن شوینی
باوەڕپێکردنی بەڵگەنامە رەسمیە گشتیە
ئەلمانیەکان بۆ مەبەستی بەیاسایی کردنیان/
باوەڕپێکردن + Apostille

تکایە بۆ کاتی مناڵبوونت هەموو بەڵگەنامەکان
(دۆکۆمینت – وەرەقە) ی تایبەت بە مناڵبوون
لەگەڵ خۆت بهێنە بۆ نەخۆشخانە.

دیاریکرنی (ئاشک راکردنی) ناوی هەریەک لە
باوک و دایک

فەرمانگەی خزمەتگوزاری تەندروستی مندااڵن و الوان
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - KJGD
دوا بەدوای لە دایک بوونی کۆرپەکەتان ،نامەیەکی پیرۆزبایی فەرمانگەی خزمەتگوزاری تەندروستی
مندااڵن ( ) KJGDو الوانتان بەدەست دەگات ،کە تیادا باسکردن لە سەردانی کردنی خێزانی و ڕاوێژکاریتان
دەخاتەڕوو .سەراڕای ئەوەش فەرمانگەی خزمەتگوزاری تەندروستی مندااڵن ( ) KJGDو الوان لەالی
خۆیان خزمەتگوزاری پزیشکی بەبێ بەرامبەر سەبارەت بە تەندرروستی و گەشەی مناڵەکەت پێشکەشدەکات.
پەیوەندیکردن :تەلەفۆن .030902792658
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چاپ
باڵوکردنەوەی
Bezirksamt Spandau von Berlin | Johannesstift Diakonie gAG, Evangelisches Waldkrankenhaus
Spandau, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen,
Berlin

دەرکردنی
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Johannesstift Diakonie gAG
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Mobiles Lotsenteam
Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin
Telefon 030 37022174
lotsenteam.waldkrankenhaus@jsd.de
www.jsd.de/mobiles-lotsenteam-ewk
بەیارمەتی نوسینگەی شارەوانی شپانداو

بەڕێوەبەری پڕۆژەی تیمی تەندروستی گواستراوە
PD Dr. med. habil. Frank Jochum (Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des E
 vangelischen
Waldkrankenhauses Spandau)
Dr. med. Karin Barnard (Projektförderung – Johannesstift Diakonie)

دانەران
Antje Rakow
Marion Potzies (Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin – Projektmitarbeiterin)
Dr. rer. nat. Suha Al-Ani (Projektkoordinatorin)
Dr. med. Karin Barnard (Projektleiterin)

2019 سۆرانی) تشرينى دووه م-چاپ دوم (كوردی
2. Auflage (Kurdisch-Sorani) November 2019
© Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Mobiles Lotsenteam

پەیوەندیکردن
Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Mobiles Lotsenteam – Flüchtlingshilfe
Stadtrandstraße 555 | 13589 Berlin

تەلەفۆن

ئیمەیــل
ويب سايت

(ئەڵمانی ،ئینگلیزی ،عەرەبی ،فارسی/داری)
 030370229071يان
03037022174
lotsenteam.waldkrankenhaus@jsd.de
www.jsd.de/mobiles-lotsenteam-ewk

ئەگەر هەر پرسیارێک یان کێشەیەکت هەیە سەبارەت بە دووگیانی یان گەڕان بە دوای دکتۆری ژنان یان
منااڵن ،دابینکردنی مامان ،ڕێنمایی دارایی ئەوا بەخۆشحاڵیەوە یارمەتیتان دەدەین!

