
لدّي العدید من األسئلة. من یستطیع 
مساعديت؟

یوم عمل يف مكتب الستشارات 
الحمل: إحدى املستشارات تتحدث عن 

 عملھا.

ما الذي یفعلھ مكتب االستشارات؟
تقوم السیدات وأزواجھن بالحدیث 
عن تجاربھم مع تقدیم املشورة الخاصة 

 بالحمل.

أین یمكنني العثور عىل مكتب لتقدیم 
االستشارات؟

دلیل توجیھي یساعدك يف طریقك 
نحو أحد مكاتب استشارات الحمل التي 

تزید عىل 1.600 مركز يف جمیع أنحاء 
 أملانیا.

ھل یوجد دعم آخر ھناك؟
تقریر خربة ومعلومات عن عمل 

القابالت يف املستشفیات والقابالت داخل 
األرسة.

 أنا حامل!
مساعدات املؤسسة 

االتحادیة لألم 
والطفل

بتمویل من



 ”طفل أثناء
التدریب؟”
نورا، 19 عاًما

ا عىل تدریب كبائعة  یً أحصل حال
ملنتجات التجزئة وأنا حامل يف الشھر 

الخامس. عندما علمت أنني حامل، كنت 
ا. لقد كنت أنا  يف قمة انشغايل متاًم

وصدیقي يف منتصف التدریب واآلن 
أصبحنا والدین لطفل ونحن يف عمر 19 

ا. مل أكن أعلم كیف سنقوم بھذه  عاًم
املھمة. ثم أوصاين طبیبي بالتواصل مع 
مكتب الستشارات الحمل. قمت ھناك 

مع مستشاريت بإجراء العدید من 
املحادثات وكان صدیقي معي يف بعضھا. 
اآلن أعلم أين لن أفقد مكاين يف التدریب 

بسبب حميل، بل ویمكنني استكامل 
التدریب بنظام الدوام الجزيئ. كام حصلنا 
عىل مساعدة مالیة وحصلنا عىل دعم يف 

بحثنا عن مسكن جدید، ألن املسكن 
ا عىل  الذي كنا منتلكنمتلكه مل یكن مناسبً

اإلطالق الحتواء طفل. وھكذا حصلت 
عىل كلیھام: التدریب والطفل.

كان األمر واضًحا من البدایة لدى 
صدیقي أنھ ال یرغب يف وجود طفل. 

وعندما أصبحت حامالً، انقطعت العالقة 
بیننا. أصبحت وحیدة حینھا ومل أعد أعلم 

ما الذي ینبغي عّيل فعلھ ألنني كنت 
ا وبشدة يف أن یكون لدّي طفل.  أرغب دوًم
ثم توجھت إىل مكتب الستشارات الحمل. 

وھناك استمعت إيل املستشارة مبنتھى 
الصرب والرصاحة وأوضحت يل أنھا ھنا 

ملساعديت وأنھ لن یعرف طرف آخر 
مبحادثاتنا. وكان ھذا شعورًا جیًدا! ولكنھا 
قالت يل أیًضا بشكل رصیح، إنه قد یكون 

من الصعب عّيل أن أتدبر كل األمر 
مبفردي وقامت بإعطايئ بیانات االتصال 

مع منظامت أخرى تقدم الدعم للسیدات 
يف ظروف مشابھة. أنا سعیدة للغایة أنني 
قمت بزیارة مكتب االستشارات يف الوقت 

الصحیح، وھكذا استطعت أن أتقدم 
بطلب للحصول عىل مساعدات املؤسسة 

االتحادیة لألم والطفل. أزال كل من الدعم 
املادي واملشورة جزًءا من قلقي وساھام يف 

جعل بدایة وجود الطفل يف حیايت أسھل.

 ”ھل یمكنني أن أقوم
 برتبیة طفل مبفردي

حتى یكرب؟”
آنا، 26 عاًما

 عزیزايت القارئات،

لألسف الشدید ال یمكن لكل سیدة أن تعیش فرتة 
الحمل باعتبارھا فرتة تبعث عىل األمل الجمیل. 

ا ما تجعل الجوانب املالیة بدایة الحیاة  بً فغال
ا. حتى یمكن دعم األمھات  الجدیدة أمرًا صعبً
الحوامل - وآباء أطفالھن - بصورة دقیقة وغیر 

بیروقراطیة يف بعض األزمات الخاصة، فإن املؤسسة 
االتحادیة لألم والطفل متنح مساعدات مالیة إضافیة 

ا من خالل مكاتب  منذ ما یزید عىل 30 عاًم
استشارات الحمل املحلیة.

یندرج تحسین الظروف العامة أثناء الحمل 
ا مثل الزیادة  ضمن السیاسة الحدیثة لألرسة - متاًم

الجدیدة يف عالوة األبوة التي دخلت حیز التنفیذ يف 
1 ینایر 2015 ، فضالً عن التطویر املستمر 

وتحسین جودة رعایة األطفال.
أرجو أن تعیش جمیع األمھات الحوامل فرتة 

حملھن وھن يف حالة اسرتخاء وترقب للحدث 
السعید قدر اإلمكان.

 مانویال شفیزیج
الوزیرة االتحادیة لشؤون األرسة وكبار السن 

والسیدات والشباب



 ”طفل آخر -
ال أعلم ...”

سابینا، 41 عاًما

عندما عرفت أنني حامل للمرة 
الثالثة، شعرت بالصدمة. لقد كنت بدأت 

للتو يف العودة إىل العمل وكنت سعیدة 
أن طفّيل االثنین یقضیان النھار يف الروضة 

واملدرسة. وجود طفل ثالث سیجعل 
األمور صعبة علینا من الناحیة املالیة. 
باإلضافة إىل ذلك كان لدّي مخاوف من 

احتامل حدوث مضاعفات بسبب عمري. 
الحظت صدیقتي الطبیبة األمر عىل 

الفور وأعطتني بیانات االتصال مع مكتب 
الستشارات الحمل. لقد وجدت فیمن 

قدم يل املشورة رشیًكا متمیزًا يف الحوار، 
استطاع أن یتعامل مع مخاويف وقلقي 

ا ملموسة  بجدیة وأوضح يل وسائل وطرقً
للتغلب علیھا. وقام بإجراء عملیة 

حسابیة وبیّن يل ما ھي املساعدات املالیة 
املتاحة لنا. نحن اآلن نعرف إىل من 

نتوجھ، عندما نحتاج إىل دعم.

عندما عرفت بحميل كنت يف 
الشھر الثالث، ويف الوقت نفسھ فقد 
زوجي وظیفتھ. كان ھذا أكرث من أن 
أتحمله ومل یكن ھناك طریق واضح 
يل حول كیفیة التعامل مع الوضع يف 

ظل الحمل ووجود طفل، السیام وأننا 
لسنا مقیمین يف أملانیا منذ فرتة 

طویلة وال نعلم أیًضا كیف تسیر 
األمور يف أملانیا فیام یتعلق بالوالدة 

ووجود طفل. وساءت حالتي املرضیة 
املزمنة بسبب شدة التوتر. عرفنا عن 

طریق أحد األقارب عن إمكانیة 
الحصول عىل دعم من إحدى القابالت 
داخل األرسة. وھي تزورنا منذ الشھر 
الخامس من الحمل. خالل محادثاتنا 
املكثفة حول القلق واملخاوف لدینا، 

الحظنا أننا مل نعد نشعر بضغط كبیر 
علینا. كام قمنا مًعا بعمل قامئة 

تحتوي عىل كل ما یتعین القیام به. 
باإلضافة إىل ذلك قدمت لنا املساعدة 

عند مراسلة الھیئات وتقدیم طلب 
للحصول عىل مساعدات مالیة ورافقتنا يف الذھاب إىل مثل ھذه املواعید. وكان ذلك 
ا لتخفیف العبء عنا. كام أنھا أیًضا تزورنا بانتظام  مبثابة مساعدة كبیرة منھا وسببً

بعد والدة ابني وتعطینا نصائح مفیدة.

 ”كیف یمكن 
 إلحدى القابالت أن 

تقدم لنا دعاًم؟”
سینا، 31 عاًما وفالدو، 29 عاًما

إذا مل یكن لدیك ما یكفي من املال لتحمل مرصوفات 
الحمل والوالدة والرعایة الالحقة لطفلك وتربيته.

إذا كنت تعیشین يف أملانیا،
إذا توفر لدیك شھادة طبیة تفید حملك،

إذا مل تكف الخدمات األخرى لتغطیة مرصوفاتك أو مل تصل 
إلیك يف الوقت املناسب.

یمكنك الحصول عىل أموال من املؤسسة،

كیف تقدم املساعدة؟

أین یمكنني التقدم بالطلب؟

لتحدید ھذا األمر، یقوم مكتب استشارات الحمل 
بالتحقق من ظروف دخلك. ویعود القرار يف ھذا الشأن إىل 

املؤسسات املركزیة يف الوالیات االتحادیة. كام یمكن لالجئین 
أیًضا التقدم بطلب للحصول عىل أموال من املؤسسة.

یمكنك التقدم بطلب للحصول عىل مساعدة مالیة 
لدى أحد مكاتب استشارات الحمل املنترشة يف أنحاء البالد، 

والتي یبلغ عددھا 1.200 مكتب. یجب التقدم بالطلب 
خالل فرتة الحمل. یقدم لك املستشارون واملستشارات ید 

العون عند ملء استامرة الطلب ووثائق اإلثبات الالزمة. 
باإلضافة إىل ذلك یقفون إىل جانبك باملشورة واملساعدة 
لإلجابة عىل أي أسئلة أخرى حول فرص املساعدة املالیة 

والفردیة.

یمكنك العثور عىل روابط ملحركات البحث 
د عن  وإرشادات حول كیفیة البحث بشكل محدَّ

مكاتب استشارات الحمل القریبة منك، حیث 
یمكنك التقدم بطلب للحصول عىل مساعدات 

من املؤسسة، عن طریق املوقع التايل:

باإلضافة إىل ذلك ستجدین معلومات وافیة 
حول القضایا الرئیسیة املتعلقة بالحمل والوالدة، 
فضالً عن نرشات تحتوي عىل معلومات بالعدید 

من اللغات األجنبیة.

مؤسسة ”األم والطفل – حامية الجنني” االتحادية

www.bundesstiftung-mutter- 
und-kind.de/beratungsangebote.html

منح األموال لتجھیز منزل الطفل والستكامل میزانیة البیت 
وللمسكن وتجھیزه ورعایة الطفل عىل سبیل املثال.

ال یتم حساب الحوافز املالیة كدخل ضمن إعانة البطالة 2 
أو املعونة االجتامعیة أو غیرھا من الخدمات االجتامعية.
یتحدد مقدار املساعدة ومدتھا وفًقا لظروفك الشخصیة.

ليس ھناك أي استحقاق قانوين عىل املساعدات املالیة 
الخاصة باملؤسسة االتحادیة.

متى تقدم املساعدة؟

http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/beratungsangebote.html
http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/beratungsangebote.html


 (BMFSFJ). 80469 ،ا لقانون الصحافة: بیرند فویشنك، مؤسسة صورة الوقت ھیئة التحریر: بتمویل من الوزارة االتحادیة لشؤون األرسة وكبار السن والسیدات والشباب MEDICAL Zeitbild تشكلت مؤسسة Rumfordstraße 9، املسؤول وفًق
صفحة 2 یسار، صور جیتي: صفحة 1، صورة آي ستوك: :Denzel/ اعتامد الصور: الحكومة األملانیة .München صفحة 3 علوي، صفحة 4: فادیم زایتسیف/شوترستوك: صفحة 3 سفيل، 123 آر إف: صفحة 2 علوي أیمن، صفحة 2 سفيل. الطباعة: شاتسل 

للطباعة واإلعالم، دوناو فورث. النصوص املوجودة محمیة مبوجب قانون الطبع والنرش. غیر مسموح باالستخدام التجاري. بالنظر إىل روابط اإلنرتنت املذكورة، نوضح أنھ لیس لدینا أي تأثیر عىل تصمیم ومحتوى الصفحات وأن محتویاتھا ال تخصنا 
.(Arabisch) 2016 نحن. بتاریخ: مارس

ا وحتى السیدات يف  یمكن للجمیع أن یأتوا إلینا: بدایًة من الطالبات يف عمر 14 عاًم
سن الیأس، الاليت ال یتوقعن حدوث حمل. وحتى آباء املستقبل القریب نرحب بھم أیًضا. 
ا من  بجانب طرح العدید من األسئلة العامة حول الحمل، یأيت إلینا الكثیر ألن لدیھم قلًق
الناحیة املالیة ”وال یستطیعون تحمل مرصوفات” طفل. وبالتايل یقوم مستشارونا الرجال 

والسیدات بتوضیح الحقوق القانونیة ویعرضون إمكانیات الدعم املتاحة ویساعدون 
أیًضا طالبي املشورة يف ملء الطلبات للحصول عىل املساعدات املالیة الخاصة باملؤسسة 
االتحادیة لألم والطفل. إذا تعرضت السیدات لالنفصال عن الرشیك خالل فرتة الحمل أو 

واجھن مشكالت نفسیة، فیمكن للمتخصصین النفسیین لدینا مساعدتھن. باإلضافة إىل 
ذلك نقوم برتتیب اتصاالت مع املنظامت األخرى، مثل: مؤسسات األم-الطفل.

من املھم للغایة أن تشعر السیدات بالراحة أثناء الحصول عىل املشورة لدینا. 
یمكنك أن تخربینا بكل ما یدور يف ذھنك - مبنتھى الھدوء وبال محظورات. یمكننا أیًضا 

عند الحاجة استدعاء مرتجم فوري أو مرتجمة أثناء املشورة ملساعدة السیدات الاليت ال 
ا، ألن املستشارین  یتقن الحدیث باللغة األملانیة. بطبیعة الحال یبقى كل يشء رسیً

یخضعون لواجب الكتامن وكذلك املستشارات.

أنا ال أحاول - باعتباري مستشارة - أن أقوم بتوجيه طالبي املشورة يف اتجاٍه ما. 
ھدف املشورة ھو خلق مساحة لنقاش صادق حول الوضع الخاص بالنساء ومساعدتھن 

يف اتخاذ قرارھن.

كیف یمكن إلحدى القابالت أن تقدم يل الدعم؟
ا واألمھات والعائالت حتى  ترافق القابالت السیدات الحوامل والاليت أنجنب حدیثً

األسبوع الثاين عرش من عمر الطفل. یشمل الدعم كالً من األنشطة االستشاریة والطبیة. 
یتكفل التأمین الصحي القانوين مبرصوفات ھذه الخدمات. من املستحسن التواصل مع 

إحدى القابالت خالل فرتة الحمل.

یمكن ألمھات (املستقبل القریب) ولألرس طلب مساعدة إحدى القابالت داخل 
األرسة يف مواقف الحیاة الضاغطة (مثل: املرض، والخالفات مع الرشیك وتجربة التعرض 
للعنف والتكلیف مبا فوق الطاقة) - حتى الشھر الثاين عرش من عمر الطفل يف العادة.

یمكنك ھنا العثور عىل قابلة مناسبة أو قابلة داخل األرسة بالقرب منك:

نصیحة: یمكنك أیًضا سؤال طبیب/طبیبة النساء املعالج/املعالجة أو السؤال داخل 
دائرة األصدقاء واملعارف عن قابلة یمكنھم ترشیحھا لك.

”یمكننا مساعدة الجمیع”
مونیكا، 45 عاًما،

مستشارة يف مكتب الستشارات الحمل

حقك يف الحصول عىل استشارة
لكل سیدة ولكل رجل الحق يف الحصول عىل 

استشارة حول جمیع القضایا الخاصة بالحمل والوالدة 
وتنظیم األرسة (البند رقم 2 من قانون نزاعات الحمل). 
لھذا یمكنك التوجھ إىل أحد مكاتب استشارات الحمل 
يف أملانیا البالغ عددھا 1.600 مكتب. وعادًة ما تكون 
االستشارة مجانیة وتتم مع إخفاء الھویة إذا رغبت يف 

ذلك.

یمكنك العثور عىل مكاتب استشارات الحمل 
القریبة منك عىل موقع:

یساعدك االستشاریون يف املطالبة باملساعدات 
العملیة ویقدمون لك معلومات عن

یقدم لك مستشارونا الدعم وخاصًة عندما 
تفكرین يف اإلجھاض „والتخلص” من الحمل.

یمكنك التقدم بطلب يف األزمات املالیة لدى أحد 
مكاتب استشارات الحمل البالغ عددھا 1200 مكتب 
للحصول عىل مساعدات مالیة من املؤسسة االتحادیة 

لألم والطفل. وسیقدم لك استشاریونا الدعم حینھا.

الخدمات واملساعدات التي تدعم األرسة, التي یحق 
لك الحصول علیھا أثناء الحمل وبعد الوالدة، مبا يف 

ذلك الحقوق الخاصة يف العمل،
تقدیم املساعدة عند البحث عن مسكن أو مكان 

للعمل أو للتدریب أو عند البحث عن مكان لرعایة 
األطفال،

إمكانیات املساعدة لألشخاص املعاقین وأرسھم.

www.familienplanung.de
www.dajeb.de  
>> Beratungsführer online

www.hebammenverband.de/verband/landesverbaende
www.bfhd.de/hebammensuche
www.hebammensuche.de

تشمل خدمات التأمین الصحي القانوين يف حاالت 
الحمل والوالدة ما یيل:

الفحوصات الطبیة الوقائیة
اإلرشاف من قبل الطبیبات واألطباء والقابالت

خدمات التولید
توفیر األدویة والضامدات والعالجات

والدة داخلیة يف املستشفى
رعایة منزلیة

خدمات املساعدة املنزلیة
إعانة مالیة لألمومة


