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

اینجا محل (کادرھای مخصوص مھر زدن) مربوط بھ 
مھمترین پاسخگویان در زمینھ دوران بارداری، زایمان 

و اولین سال ھای زندگی با فرزندتان است.  

مطب پزشک متخصص زنان من

(Frauenarztpraxis)

 زا سپ تانیرمت هرود / نم نامیاز یگدامآ هرود

 نم نامیاز

(Geburtsvorbereitungskurs / Rückbildungskurs)

متخصص مامایی من

(Hebamme)

کمک ھای اولیھ من
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

تماس

Farsi

(Meine Frühen Hilfen)

کارت شناسایی شبکھ من

محل زای�ن من

(Entbindungsort)

مطب پزشک متخصص کودکان من

(Kinderarztpraxis)

گروه مادران دارای کودکان در سن سینه خیز من و دیگران

(Krabbelgruppe & Co.)



امور مالی

(Mutterschaftsgeld) درخواست کمک ھزینھ زایمان
گواھی بارداری را حداکثر 7 ھفتھ قبل از زایمان تحویل دھید

(Krankenkasse) صندوق بیمھ خدمات درمانی

درخواست کمک ھزینھ والدین و حق اوالد
(Elterngeld und Kindergeld)

پس از زایمان

اینترنت، بھ طور مثال 
www.familienatlas.de

اعالم بھ کارفرما

بارداری
شخص باردار موظف نیست بارداری خود را اعالم نماید.

البتھ این کار ممکن است مفید باشد، زیرا ممکن است اشخاص 
باردار را از خطرات یا آسیب ھا بھ سالمتی آن ھا در محل 

کارمحافظت نماید.

(Elternzeit) درخواست مرخصی والدین
حداکثر 7 ھفتھ قبل از پایان حمایت از مادر، در صورتی کھ 

بخواھید دقیقا پس از آن بھ مرخصی والدین بروید.

تایید پدر کودک بودن: اداره جوانان یا اداره ثبت احوال 
(Jugend- oder Standesamt)

 (Jugendamt) اعالمیھ حضانت: فقط اداره جوانان
، شماره تلفن اداره 115

(Geburtsurkunde) درخواست صدور گواھی تولد
ھفتھ اول زندگی

اداره ثبت احوال مربوطھ محل تولد کودک

کمک ھای اولیھ چیست؟
ھمھ چیز بھ گونھ ای متفاوت و سؤاالت فراوان

تولد یک کودک می تواند زندگی معمول را متحول نماید. 
شما بھ عنوان والدین در شرف بچھ دار شدن احتماال 

اکنون از خود سؤال می کنید:

چھ چیزی در بارداری اھمیت دارد؟• 
چگونھ می توانم ھمسر یا شریک زندگی خود را • 

یاری و پشتیبانی کنم؟
چگونھ یک ماما پیدا کنم؟• 
فرزند من در کجا می تواند متولد شود؟• 
چھ خدمات و کمک ھایی پس از زایمان وجود دارد؟• 
آیا والدین دیگر ھم این قدر کم می خوابند؟• 
آیا من احتماال بیش از حد نگران ھستم؟• 

احتیاط می گوید،
این مسئولیت بزرگی است.

تجربھ می گوید،
این کار پر زحمت فوق العاده ای است.

عشق می گوید،
این سعادت بسیار بزرگی است.

این فرزند من است،
منحصر بھ فرد و ارزشمند.

(E. Fried نقل قول آزاد از ا. فرید)

این سؤاالت و سؤاالت دیگر ممکن است شما را بھ 
عنوان والدین (در شرف بچھ دار شدن) بھ خود مشغول 

کند و چالش بزرگی محسوب شود. مراکز مختلفی در 
بخش ماین- تاونوس (Main-Taunus-Kreis) وجود 
دارند کھ شما از آن ھا کمک و پشتیبانی دریافت نموده 

و شما را در طی دوران بارداری و سھ سال اول زندگی 
فرزندتان (یا فراتر از آن) ھمراھی می کنند.

با ھم برای رشد و بالندگی موفق

fruehe-hilfen-mtk.de شما در اینترنت در نشانی
یک خدمات یاب، یک تقویم رویدادھا برای والدین و چک 

لیست ھایی می یابید. خدمات کمک ھای اولیھ بخشی از 
شبکھ کمک ھای اولیھ بخش ماین- تاونوس است. این 

شبکھ توسط مرکز تخصصی کمک ھای اولیھ ھماھنگ 
می شود. این مرکز تخصصی ھمچنین بستھ خوشامدگویی 

کاربردی برای تولد فرزندتان را ارسال می کند. 

ما بھ نمایندگی از ھمھ متخصصان در شبکھ کمک ھای 
اولیھ برای شما بھترین آرزوھا را برای زمان ھیجان 

انگیز بودن در کنار فرزندتان داریم!

چھ چیز؟ چھ زمانی؟ کجا؟
مشاوره بارداری شما را در صورتی کھ منتظر تولد 
فرزندتان ھستید یا قبال پدر یا مادر شده اید، یاری و 

پشتیبانی می کند. مشاوره بھ صورت محرمانھ و رایگان 
می باشد. نگاه اجمالی بھ مراکز مشاوره را در سایت 

fruehe-hilfen-mtk.de می یابید.  

در اینجا اولین مجموعھ برگزیده موضوعات رایج در 
مورد بارداری و زایمان را می یابید. لطفا

از طریق وب سایت infotool-familie.de یا
familienplanung.de نیز در این مورد اطالعات 
کسب کنید کھ چھ یارانھ ھای خانواده و خدمات حمایتی 

برای شما ارائھ می شوند.
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(Frauenarzt) پزشک متخصص زنان
اولین معاینھ پیشگیرانھ

(Erste Vorsorgeuntersuchung) 
(Mutterpass) و کارت مادر 

www.frauenaerzte-im-netz.de اینترنت، بھ طور مثال

(Hebamme) یافتن ماما
از شروع بارداری

www.hebammensuche.de اینترنت، بھ طور مثال
؛ فھرست صندوق بیمھ خدمات درمانی شما یا نزد پزشک 

متخصص زنان

یافتن دوره آمادگی زایمان 
(Geburtsvorbereitungskurs)

سھ ماھھ دوم بارداری

متخصصان مامایی، بیمارستان، مشاوره بارداری

تعیین محل زایمان
در ھنگام بارداری

بیمارستان، زایشگاه، متخصص مامایی

پزشک متخصص کودکان (معاینات کودکان) 
(U-Untersuchungen)

در ھنگام بارداری

اینترنت، بھ طور مثال 
www.kinderaerzte-im-netz.de

امور حقوقی

 (Vaterschaftsanerkennung) تایید پدر کودک بودن 
و / یا ثبت اعالمیھ حضانت (Sorgeerklärung) در مورد 

زوج ھای ازدواج نکرده   

قبل یا پس از زایمان
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