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 مشورة لكل اإلستفسارات المرتبطة بالحمل و الوالدة

 
 مشورة للنساء الحوامل و النزاعات المرتبطة بالحمل

Carl-Bertelsmann-Str. 105-107, 
33332 Gütersloh 
und Lindenstr. 7, 

33758 Schloß Holte-Stukenbrock 
Tel: 05241 - 98674100 

Hauptstr. 90, 
33378 Rheda-Wiedenbrück, 

Tel: 05242 - 931174600 
www.diakonie-guetersloh.de 

 

 
 

 مشورة للنساء الحوامل و النزاعات المرتبطة بالحمل

 تقديم مشورة للعائالت و في مجال التربية

 تقديم مشورة لألزواج و في الحياة اليومية

Martin-Luther-Str. 9, 
33790 Halle (Westf.), 

Tel: 05201 - 18470 
www.diakonie-halle.de 

 

 

Roonstr. 2, 
33330 Gütersloh, 

Tel: 05241 - 20450 
www.pro-familia.de/guetersloh 
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الخدمات اإلجتماعية للنساء الكاتولكيات
e.V. Gütersloh 
Unter den Ulmen 23, 
33330 Gütersloh, 
Tel: 05241 - 16127 
www.skf-guetersloh.de 

- الخدمات اإلجتماعية للنساء الكاتولكيات
في دائرة فارندورف
لمنطقة هارزفنكل -
Familienzentrum MiniMaxi, 
Prozessionsweg 12, 
33428 Harsewinkel 
التسجيل عن طريق مكتب ألن
Ahlen: Tel: 02382 - 8899680
www.skf-online.de 

متاح مجانا تحت الرقم هاتف المساعدة للنساء الحوامل المحتاجات
على مدار الساعة.يتم تقديم المشورة بطريقة 0800 -4040020 

و بمختلف اللغات. سرية

كل المحادثات سرية و معفات عن الدفع و 
مفتوحة للجميع
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Eine Schwangerschaft 
wirft viele Fragen auf... 
 تنتج عن الحمل الكثير من األسئلة ...

 
 

ساسية لها عالقة ي هذا الكتيب اإلجابة على أسئلة أستجدين ف
مركز التشغيل. ولكن داءات التي تستفدين منها من مباشرة باأل

 تعو  المشورة المباشرة من الموفف أو ال هذه التوضيحات
كتب مشورة العمل.م الخاصة بكي في موففةال  
 

صفتكي إمرأة حامل إبتداءا من األسبوع الثاني ن بتتحصلي
عشر من الحمل على إعانة المزيد من اإلحتياجات و ذلك 

الكتاب اإلجتماعي الثاني أو ) بالكتاب اإلجتماعي الثاني عمال
بالمئة من اإلحتياج  17بمبلغ يصل  (اإلعانة اإجتماعية
الكتاب  من 2, رقم 3, الفقرة  24اإلعتيادي )المادة 
(.اإلجتماعي الثاني  

 
بإمكانكي تقديم طلب اإلستفادة من إعانات لمرة واحدة في 
الكتاب حالة ما كنتي حامل و ال تستفدين من أداءات حسب  

)مثال: شغل قليل المردود ,مستفيدة من  اإلجتماعي الثاني
أو تتواجدين في مرحلة  ألولالكتاب اإلجتماعي اأداءات 
 التكوين(.

 
إعانات لمرة يمكنكي كطالبة جامعية تقديم طلب اإلستفادة من 

و إعانة المزيد من اإلحتياجات. واحدة  
 

لتحديد اإلستحقاق من األداءات لمرة واحدة, يتم إحتساب 
راتبكي الشهري و راتب األفراد الذين ينتمون إلى العائلة 

 لألشهر الستة السابقة.
  

في مركز التشغيل يمكنكي تقديم ملفات الطلب الضرورية 
لو.لمقاطعة جوترس  
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Derzeit gelten zu den einmaligen 
Beihilfen folgende Regelungen: 

إلعانات لمرة واحدة:لية افي الوقت الراهن القواعد التتنطبق 

من الحمل: 13إبتداءا من األسبوع 

يورو لمالبس الحمل مثل سراويل الحمل و  100مبلغ  •
صدريات الرضاعة.

من الحمل: 25 إبتداءا من األسبوع

يورو لمالبس الرضيع. يساعد المبلغ في شراء  125مبلغ   •
فافة.نمالبس داخلية للرضيع و حفاطات و مواد ال

يورو لعربة األطفال. 130مبلغ   •

للرضيع. يورو لمقعد السيارة 35مبلغ   •

كما يمكنكي الحصول على مساعدات مالية عند الحاجة لتوفير 
المعدات الالزمة مع األثاث المنزلي لغرفة األطفال التي سيتم 

شراشف و إنشائها ألول مرة, مثل سرير الطفل مع فراش و
خزانة.

أشهر بعد الوالدة: 6

يورو ألزياء رضيع إفافية. 125مبلغ   •
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Im Bedarfsfall
عند لزوم األمر ....

يتوجب عليكي اإلتصال بمركز التشغيل في وقت مبكر قبل 
إستأجار منزل أكبر أخر. حيث يتم في هذا الصدد توضيح 

المعايير المطابقة لمبلغ التأجير و مساحة السكن و كذلك يتم 
تحديد متطلبات أخرى.

يمكن تقديم طلب اإلستفادة من المساعدات لمرة واحدة من 
من القانون  3, الفقرة 24و ذلك )وفقا للمادة  تجديد شقةأجل 

شراء أثاث منزلية اإلجتماعي الثاني(. تُمنح مبالغ مالية ل
ُمستعملة و ليست جديدة و يتم دفعها كمبالغ مقطوعة.

Was noch interessant sein könnte…
أمور يمكن أن تهمكي أيضا....

بيت األهل من كل تستفيد األمهات اللواتي يمكثن  في  •
المساعدات التي تُمنح في مرحلة الحمل أو في مرحلة رعاية 

إبن تحت سن السادسة, و ذلك بدون أخذ مدخول األولياء بعين 
اإلعتباربهدف حماية األم و اإلبن.

اإلبن, ال يتوجب على األم الذهاب  م ودائما فمن حماية األ •
, 10الثالثة.)المادة اء تحت سن إلى العمل إذا قررت رعاية أبن

من القانون اإلجتماعي الثاني( 3الفقرة 

يمكن تقديم طلب اإلستفادة من إحتياجات إفافية للمربيين  • 
ترعين على األقل ولد صغير في المنزل. الوحدين

األقل ولد صغير في المنزل.

يتم فحص حقوق النفقة من والد الطفل إذا كنتي ُمربية  •
وحيدة.
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حول التمويل الطوعي لتدابيرتنبيهات 
التخطيط العائلي عن طريق دائرة جوترسلو

Hinweis auf die freiwillige Finanzierung von 
Maßnahmen zur Familienplanung durch den 

Kreis Gütersloh

تتكفل مقاطعة جوترسلو ضمن مسؤولياتها اإلجتماعية بتمويل 
النساء و األزواج تدابير التخطيط العائلي عند بع  

المحتاجين, و ذلك بعد تقديم طلب تمويل طوعي.

سنة و  20يُمكنكي اإلستفادة من عرو  المساعدة, إذا تبلغين 
تستفدين من األداءات التالية:

الرعاية األساسية للباحثين عن العمل حسب الكتاب  •
اإلجتماعي الثاني.

اداءات حسب الكتاب اإلجتماعي الثاني عشر •
 (BAföG)  -

 أداءات حسب القانون الفديرالي لدعم التكوين •
• أداءات حسب قانون اللجوء أو

إعانة التكوين المهني وفقا للكتاب  أداءات حسب قانون •
 اإلجتماعي الثالث

يُأخذ عموما بعين اإلعتبارالتكاليف الناتجة عن اإلجراءات 
التالية:

دوامة أشهرو  3حبوب منع الحمل, حلقة هرمون,حقنة 
مر ال ية و تعقيم )رجال و نساء(. هذا األنحاسيةودوامة هرمون

يعني أنكي تمتلكين الحق في تمويل هذه األخيرة.

إذا كنتي تستفدين من أداءات حسب القانون اإلجتماعي الثاني, 
قيقة التي يتوجب إتباعها فينصح اإلستفسار عن اإلجراءات الد

التشغيل.الرجاء اإلتجاه إلى شركة التأمين الصحي  من مكتب
ما لم تبلغي سن العشرون بعد. ي حالةف
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