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یادداشت ها

راهنمای بارداری



با سالم

خواننده عزیز، 

و ناگهان همه چیز تغییر می کند: بارداری – چه وقتی مدت ها 
 انتظارش را می کشیدید و چه غافلگیرکننده – زندگی تمام والدین 
در انتظار تولد فرزند را تغییر می دهد. به عنوان پدر سه فرزند، 

من از روی تجربه شخصی خود می دانم: بارداری، زایمان و تولد 
اولین فرزند مراحل بسیار خاصی در زندگی هستند. اما این مراحل 

معموالً شک و تردیدها و سواالت زیادی را با خود همراه دارند: 
چگونه یک ماما پیدا کنیم؟ کدامیک برای ما مناسب است – کلینیک 

زایمان، مرکز زایمان یا زایمان خانگی؟ چه کمک های مالی در 
دسترس هستند، از کجا می توان مشاوره دریافت کرد و باید چه 

موارد دیگری را در نظر گرفت؟  

منطقه هانوفر برای مادران و پدران و خانواده های جوان در انتظار تولد فرزند پیشنهادات حمایتی 
زیادی دارد. کتاب راهنمای بارداری جدید تمام این نقاط تماس را دسته بندی کرده است و از ابتدا شما را 

در طول این مدت هیجان انگیز همراهی می کند – از جدول زمانی بارداری گرفته تا اطالعات درباره 
حفاظت از بارداری و مرخصی والدین و مرور کلی بر تمام مراکز مشاوره و پیشنهادات بهداشتی. 

همچنین این راهنما نشان می دهد که کمک اولیه در 21 شهر و حوزه های شهری منطقه ای چقدر متنوع 
و سازمان یافته است و در منطقه شما چه پیشنهاداتی در دسترس هستند. 

برای شما بارداری سالم و بی دغدغه ای را آرزومندم و برای آینده جدیدتان بهترین آرزوها را دارم! 

او

،Steffen Krach
رئیس منطقه



مقدمه

والدین )آینده( عزیز،

ما با ارائه این راهنمای بارداری می خواهیم از شما در طول دوران خاص بارداری و زایمان پشتیبانی 
کنیم و یک نمای کلی از پیشنهادات متنوع در زمینه پشتیبانی و مشاوره موجود در منطقه هانوفر را به 

شما ارائه دهیم.  

این راهنما بر اساس موضوع با رنگ کدگذاری شده است. این دو 
نماد به شما نشان می دهند که آیا پیشنهادی وجود دارد یا خیر در طول 

بارداری یا بعد از زایمان مهم است. 

شما می توانید پیشنهادات ویژه موجود در نزدیک محل سکونت خود را در وبسایت حوزه های شهری، 
مندرج در صفحات 74–76، بیابید. در پشت صفحۀ عنوان یک جدول زمانی را با نمای کلی از 

مهمترین تاریخ ها در طول بارداری و چند هفته اول بعد از زایمان مشاهده خواهید کرد، که می توانید آن 
را به راحتی جدا کنید.

راهنمای آنالین در آدرس زیر در دسترس است 
 www.hannover.de/schwangerschaftswegweiser

این کتابچه یک محصول کمک اولیه است. این کمک اولیه به والدین آینده 
و والدین کودکان حداکثر شش ساله ارائه می شود. ما با این کار می خواهیم 

امکانی را فراهم کنیم تا کودکان در منطقه هانوفر درست بزرگ شوند.

مرکز هماهنگی کمک های اولیه – فرصت های اولیه در این زمان خاص 
بهترین ها را برایتان آرزو دارد!
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مطب زنان و زایمان

زنان می توانند جهت برنامه ریزی برای فرزندآوری به مطب زنان و زایمان مراجعه کنند. آنها به شما 
توصیه می کنند که قبل از شروع بارداری به چه نکاتی باید توجه کنید.

وقتی تشخیص دادید که باردار هستید، برای اولین معاینه لگن وقت مالقات بگیرید. اکثر زنان در هفته 
6.-8. بارداری به مطب زنان و زایمان خود مراجعه می کنند. توصیه هایی درباره حفاظت از بارداری، 

سبک زندگی کلی و گزینه های موجود برای تشخیص قبل از زایمان به شما ارائه خواهد شد. 

توصیه می شود که از همان ابتدا به دنبال مطب زنان و زایمانی باشید که در آنجا احساس راحتی می کنید، 
زیرا تغییر آن دشوار است. بنابراین توصیه می شود که اولین وقت خود را از مطبی بگیرید که مورد 

اعتماد شما است و می خواهید آنجا بمانید.

اگر مطمئن نیستید که می خواهید بچه را نگه دارید یا خیر، مطب زنان و زایمان شما نحوه ادامه کار را 
 به شما اطالع خواهد داد و شما را به یک مرکز مشاوره تعارض بارداری ارجاع می دهد )رجوع شود

به ص. 26(.

اگر می خواهید بچه دار شوید یا اگر باردار هستید  زمان 

www.arztauskunft-niedersachsen.de آدرس ها/لینک ها 
کلمه "Frauenheilkunde" را جست و جو کنید   

کارت بهداشت الکترونیکی  مدارک 
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مبارک باشد

برای اطمینان از مراقبت مناسب از زنان در طول بارداری، پشتیبانی زیادی از سوی مطب های 
زنان و زایمان و ماماها ارائه می شود. شرکت های بیمه سالمت هزینه مراقبت بهداشتی را پرداخت 

می کنند. این شامل چک -آپ  و داروها نیز می شود.



در طول دوره بارداری، شما باید با مطب زنان و زایمان خود مشورت کرده و فکر کنید که کجا 
می خواهید فرزندتان را به دنیا بیاورید. اکثر زنان باردار در بیمارستان زایمان می کنند. هفت کلینیک 

زایمان در منطقه هانوفر وجود دارد. برخی از کلینیک ها جلسه اطالع رسانی عصرانه یا بازدید از اتاق 
 ،MHH زایمان دارند. اگر قبل از 36 سالگی زایمان می کنید. اگر در هفته بارداری باشید، باید فقط در
Henriettenstift یا کلینیک Neustadt زایمان کنید، زیرا متخصصان زنان و زایمان همیشه آنجا 

حضور دارند )مرکز پیرازایشی(. سایر مکان ها برای زایمان )رجوع شود به صفحات 17–18(.

ثبت نام برای زایمان باید در هفته   زمان 
30 بارداری در کلینیک انجام شود.  

Diakovere Henriettenstift آدرس ها/لینک ها 
Perinatalzentrum Hannover  

Schwemannstr. 17  
30559 Hannover  

تلفن: 0 289 0511  
 www.pnz-hannover.de  

Diakovere Friederikenstift  
Humboldstr. 5  

30169 Hannover  
تلفن: 0 129 0511  

 www.geburtshilfe-friederikenstift.de  

Vinzenzkrankenhaus  
Lange-Feld-Str. 31  

30559 Hannover  
تلفن: 2301 950 0511   

www.vinzenzkrankenhaus.de  

KRH Klinikum Großburgwedel  
Fuhrberger Str. 8  
30938 Hannover  

تلفن: 4434 801 05139  
www.krh.de  

کلینیک  زایمان

11

کارت مادر

بعد از تشخیص بارداری، مطب زنان و زایمان یا ماما یک کارت زایمان صادر می کند. در اینجا 
می توانید یک کارت محاسبه شده را بیابید تاریخ زایمان، سابقه پزشکی زن، یافته های پزشکی، و رشد 

کودک. بعد از زایمان، تاریخ مربوط به زایمان و دوره نقاهت بعد از زایمان ثبت می شود. سابقه 
بارداری یک مدرک پزشکی است و محرمانه باقی می ماند. زنان باردار تعیین می کنند که چه کسی به 

آن دسترسی داشته باشد. این مدرک برای ارائه به کارفرما یا سایر مراجع مناسب نیست. زن باردار باید 
سابقه بارداری خود را همیشه همراه داشته باشد.

وقتی بارداری مشخص شد زمان 

مطب زنان و زایمان یا ماما )رجوع شود به صفحه 9( آدرس ها/لینک ها 

کارت بهداشت الکترونیکی مدارک 
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کمک خانگی

به عنوان مثال اگر شما مجبور هستید که در تختخواب خود بخوابید و هیچیک از اعضای خانواده تان 
نمی توانند مراقب اهل خانه یا سایر کودکان باشند، یک خدمتکار می تواند به شما کمک کند. برای این 
منظور، شرکت بیمه سالمت شما درخواست کمک خواهد کرد. شما برای تقاضا به گواهی پزشک یا 

مامای خود نیاز دارید. این کمک فقط برای شرایط اضطراری است.

در صورت لزوم  زمان 

مطب زنان و زایمان )رجوع شود به صفحه 9( آدرس ها/لینک ها 
 

کارت بهداشت الکترونیکی مدارک 
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کلینیک  زایمان

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden  
Von-Reden-Str. 1  

30989 Gehrden  
تلفن: 2501 69 05108  

 www.krh.de  

KRH Klinikum Neustadt am Rübenberge  
Lindenstr. 75  

31535 Neustadt am Rübenberge  
تلفن: 2200 88 05032  

www.krh.de  

)Medizinische Hochschule Hannover( دانشکده پزشکی هانوفر  
)Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe( کلینیک زنان و زایمان  

Carl-Neuberg-Str. 1  
30625 Hannover  

تلفن: 6056 532 0511  
www.mhh.de  

کارت بهداشت الکترونیکی، کارت زایمان، ارجاع به مطب زنان و زایمان مدارک 
 

12



ماما

ماما در زمینه بارداری، زایمان و دوره نقاهت تخصص دارد. به عالوه می توانید مشخص کنید که 
باردار هستید یا خیر و جستجوهای مربوط به انجام مراقبت پیشگیرانه در طول بارداری را بررسی 

کنید. تمام زنان در طول بارداری، زایمان، دوره نقاهت زایمان و شیردهی از حق داشتن ماما 
برخوردارند. این خدمات تحت پوشش بیمه سالمت است. کمبود ماما می تواند پیدا کردن یک ماما را 

دشوار کند. پس، بسیار اهمیت دارد که با این مسئله سریع رسیدگی کنید.

در طول بارداری، در طول زایمان، در دوره نقاهت و در طول شیردهی زمان 

در یافتن ماما به شما کمک می کند  آدرس ها/لینک ها 
نوفراه هقمنط ییامامرکز م

 :نفلت 10101 616 0511
hebammenzentrale@region-hannover.de لیمیا: 

www.hebammenzentrale-hannover.de

کارت بهداشت الکترونیکی، کارت مادر مدارک 
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U معاینات

بالفاصله بعد از زایمان، نوزاد باید کامالً معاینه شود )U1(. نتایج در یک کتابچه معاینه زرد ثبت 
می شوند. شما این کتابچه معاینه و گواهی واکسیناسیون فرزند خود را بعد از زایمان دریافت خواهید 

کرد. در این کتابچه یک برنامه دقیق از زمان انجام سایر معاینات غربالگری و واکسیناسیون های 
فرزندتان )U9 – U2( وجود دارد. معاینات تشخیص زودهنگام برای شناسایی بیماری ها یا 

ناهنجاری های احتمالی مربوط به رشد کودک شما در مراحل اولیه آن در نظر گرفته شده اند. متخصص 
زنان نتایج معاینات را در دفترچه وارد می کند. کتابچه معاینه خیلی مهم است و باید با دقت از آن 
نگهداری شود. در تمام وقت های مالقات در مطب زنان و زایمان، شما باید کتابچه U و گواهی 

واکسیناسیون کودک را همراه داشته باشید.

جستجوی مطب زنان و زایمان باید در طول بارداری انجام شود. زمان مشخص 

شما می توانید مطب های زنان و زایمان را در آدرس زیر پیدا کنید  آدرس ها/لینک ها 
www.arztauskunft-niedersachsen.de

کلمه "پزشکی اطفال و نوجوانان" را جستجو کنید

کتابچه U زرد، کارت واکسیناسیون،  مدارک 
کارت بهداشت الکترونیکی کودک
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خانه  زایمان

همچنین می توانید در یک مرکز زایمان فرزندتان را به دنیا بیاورید. در مرکز زایمان فقط ماما به 
کارهای مربوط به زایمان رسیدگی می کند. ماما در طول بارداری همراه شما است. با نزدیک شدن 

تاریخ زایمان، ماما همیشه در دسترس شما )کشیک( است. وقتی قرار است کودک به دنیا بیاید، او در 
خانه زایمان حضور دارد. هزینه زایمان در یک مرکز زایمان را شرکت های بیمه سالمت پرداخت 

می کنند. هزینه کشیک تحت پوشش تمام بیمه های سالمت نیست و معموالً زنان باید بخشی از هزینه آن 
را خودشان پرداخت کنند.

ثبت نام در مرکز زایمان در اسرع وقت در طول بارداری زمان 

Eilenriede خانه زایمان آدرس ها/لینک ها 
Gehägestraße 20a

30655 Hannover
تلفن: 713701 0511

 info@geburtshaus-eilenriede.de :ایمیل
 www.geburtshaus-eilenriede.de

Herrenhausen زایشگاه و مرکز مامایی در
Nienburger Straße 6

30167 Hannover
تلفن: 33 37 69 64 0511

 geburtshaus.herrenhausen@posteo.de :ایمیل
 www.geburtshaus-herrenhausen.de

کارت زایمان، کارت بهداشت الکترونیکی مدارک 
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آمادگی زایمان

کالس پیش از بارداری، شما را برای زایمان و زندگی با نوزاد خود آماده می کند. یک ماما این کالس 
را برگزار می کند. دوره های آمادگی زایمان در اشکال مختلف ارائه می شوند. زنان باردار می توانند به 

تنهایی یا با یک فرد دیگر دوره را بگذرانند. دوره ها می توانند در چند هفته یا در یک آخر هفته برگزار 
شوند. دوره های چند هفته ای باید در هفته 28 – 30 بارداری برگزار شوند. دوره های آخر هفته باید بین 
هفته 34 تا 37 بارداری برگزار شوند تا زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند. بیمه سالمت هزینه یک 

دوره آمادگی زایمان را می پردازد.

ثبت نام دوره در اسرع وقت در طول بارداری زمان 

خدمات مامایی در نزدیکی شما یا جستجوی دوره  آدرس ها/لینک ها 
رفوناه طقهنم ییامامرکز م قاز طری

 :تلفن 10101 616 0511
hebammenzentrale@region-hannover.de لیمیا: 

 www.hebammenzentrale-hannover.de

کارت بهداشت الکترونیکی، لباس  گشاد  مدارک 
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مراقبت پس از زایمان

بعد از زایمان دوره پسا زایمانی است. ماما در خانه به دیدار شما و نوزادتان می آید. او شما و کودکتان 
را معاینه می کند و اگر مشکلی وجود داشته باشد به شما کمک خواهد کرد. به عالوه ماما در خصوص 

پرسش ها و دغدغه ها شما را پشتیبانی می کند. او به شما نشان می دهد که چگونه از نوزاد مراقبت کنید و 
به شما می گوید که چه زمانی با کودکتان به پزشک مراجعه کنید. او از مادر در دوران شیردهی حمایت 

می کند و همه چیزهای مهم در مورد شیر دادن به نوزاد را به او می گوید. ماما می تواند حداکثر تا 
دوازده هفته بعد از زایمان به دیدار مادر و کودک او برود. بیمه سالمت هزینه ها را پرداخت می کند.

بعد از زایمان  زمان 

هنگام جستجوی ماما برای مرکز مامایی منطقه هانوفر در مراقبت های  آدرس ها/لینک ها 
.دهد یم هئارا کت کمهاقن دوره

 :لفنت 10101 616 0511
hebammenzentrale@region-hannover.de لیمیا:

 www.hebammenzentrale-hannover.de

کارت زایمان، کارت بهداشت الکترونیکی مدارک 
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زایمان خانگی

همچنین می توانید در خانه فرزندتان را به دنیا بیاورید. وقتی زمان زایمان فرا می رسد، ماما به خانه 
شما می آید و تا چند ساعت بعد از زایمان کنار شما می ماند. شرکت های بیمه سالمت حق الزحمه ماما را 
پرداخت می کنند. تا زمان زایمان ماما همیشه در دسترس زنان باردار است. ماما به ازای آن یک هزینۀ 
به اصالح خدمات کشیک دریافت می کند. هزینه خدمات کشیک به طور کامل تحت پوشش تمام بیمه های 

سالمت نیست و زنان نیز باید مبلغی را بپردازند.

جستجوی ماما برای زایمان خانگی در اسرع وقت در بارداری زمان 

هنگام جستجو برای یافتن یک مامای مناسب مرکز مامایی منطقه هانوفر آدرس ها/لینک ها 
.دهئه می دارا مکک خانگی نمایاز یابر

 تلفن: 10101 616 0511
hebammenzentrale@region-hannover.de لیمیا:

 www.hebammenzentrale-hannover.de

کارت زایمان، کارت بهداشت الکترونیکی مدارک 
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مامای خانوادگی و پرستار کودک سالمت خانواده

اگر باردار هستید یا یک کودک زیر یک سال دارید و نیز در موارد زیر، مامای خانوادگی یا پرستار 
مراقبت از کودک بهداشت خانواده )FamKi( می تواند همراه شما باشد:

	بی تجربه هستید یا 
	والدین مجرد و مضطرب هستید

	به تازگی به این شهر یا کشور آمده اید
	استرس روحی یا جسمی دارید

	یا خشونت خانگی شما را تهدید می کند 
	درباره رشد کودک خود پرسش ها و تردیدهای زیادی دارید 

	والدین کودکی هستید که نارس یا ناسالم به دنیا آمده است 
	احساس می کنید آمادگی باردار شدن یا فرزند داشتن را ندارید

مامای خانوادگی و اعضای خانواده به خانه شما می آیند و به پرسش ها درباره پدر/مادر شدن پاسخ 
می دهند. درباره پدر/مادر بودن. برای کنار آمدن با آنها، با کودک خود، به شما دلگرمی می دهند و، در 
صورت لزوم، در وقت های مالقات با مراجع یا مطب های پزشکی شما را همراهی می کنند. این پیشنهاد 

رایگان است.

در صورت لزوم از ابتدای بارداری تا پایان 1 سالگی کودک زمان مشخص 

برای شهر هانوفر:  آدرس ها/لینک ها 
)FHZ( مرکز مامای خانوادگی هانوفر

تلفن: 123148-10/11 0511
info@fhz-hannover.de :ایمیل

www.fhz-hannover.de
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ژیمناستیک پس از زایمان

ژیمناستیک پس از زایمان به تمریناتی گفته می شود که برای تقویت بدن بعد از بارداری و زایمان و 
بازگرداندن تغییرات فیزیکی به حالت اول انجام می شوند. برگزاری دوره های گروهی با حضور ماما 

متداول است. در موارد استثنایی، مثالً در صورت وجود اختالالت شدید کف لگن ناشی از زایمان، 
ممکن است مطب زنان و زایمان انجام ژیمناستیک پس از زایمان را برای زنان تجویز کند. هیچ شرایط 
کلی برای این قاعده وجود ندارد. هزینه  دوره مستقیماً از طریق کارت بیمه و توسط شرکت بیمه سالمت 

پرداخت می شود. برای اینکه دوره تحت پوشش بیمه باشد، باید تا نه ماه بعد از زایمان تکمیل شود.

معموال 8 تا 10 هفته بعد از زایمان، امکان مشاوره فردی با ماما  زمان 
وجود دارد

جستجوی خدمات مامایی یا دوره از طریق  آدرس ها/لینک ها 
رفوناه طقهنم یز مامایکمر

 :نفلت 10101 616 0511
hebammenzentrale@region-hannover.de لیمیا:

  www.hebammenzentrale-hannover.de

کارت بهداشت الکترونیکی مدارک 
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مشاوره شیردهی

شیردهی روش طبیعی و سالم برای تغذیه نوزاد است. اما گاهی اوقات شیردهی دشوار است و در این 
خصوص مشکالتی به وجود می آیند. در این مواقع یک ماما یا مشاور شیردهی می تواند به شما کمک 

کند. او می تواند به دیدار مادر و کودک او در خانه بیاید و برای یافتن راه حل این مشکل با آنها همکاری 
کند. در طول کل دوره شیردهی، هر چقدر که طول بکشد، مادر حق دارد از ماما کمک بگیرد. در 

طول این مدت، شرکت بیمه سالمت هزینه حداکثر هشت وقت مالقات یا تماس تلفنی با ماما را پرداخت 
می کند. در صورت وجود مشکالت اساسی، مطب زنان و زایمان یا پزشک اطفال می تواند وقت های 

مالقات بیشتری را مشخص کند.

مشاوران تغذیه با شیر مادر و شیردهی نیز در شرایط خاص کمک می کنند. این زنان به طور ویژه 
آموزش دیده اند و درباره شیردهی اطالعات بسیار زیادی دارند. شرکت بیمه سالمت هزینه های مربوط 

به پشتیبانی آنها را پوشش نمی دهد. داوطلبان نیز توصیه هایی را درباره شیردهی ارائه می دهند.

به عالوه شرکت در گروه  شیردهی می تواند برای مادر مفید باشد. مادران شیرده به طور منظم در آنجا 
همدیگر را مالقات می کنند و به تبادل نظر می پردازند.

شیردهی زمان 

هنگام جستجو برای یافتن یک مامای مناسب "مرکز مامایی منطقه  آدرس ها/لینک ها 
:دنک یمک مک یشیرده هورامش هنر" در زمیفوناه

 :فنلت 10101 616 0511
hebammenzentrale@region-hannover.de لیمیا: 

 www.hebammenzentrale-hannover.de

گروه های شیردهی را در آدرس زیر مشاهده کنید 
www.bdl-stillen.de

برای مثال شما می توانید توصیه های داوطلبانه درباره شیردهی را در 
آدرس زیر بیابید  

www.afs-stillen.de

کارت زایمان، کارت بهداشت الکترونیکی مدارک 
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هماهنگی برای بورگدورف:
دفتر خدمات خانواده بورگدورف

تلفن: 301 898 05136
familienservicebuero@burgdorf.de :ایمیل

هماهنگ کننده التسن:
Maria Jakob

تلفن: 5408 8205 0511
maria.jakob@laatzen.de :ایمیل

هماهنگ کننده النگنهاگن:
Kerstin Mesch

تلفن: 9863 7307 0511
kerstin.mesch@langenhagen.de :ایمیل

هماهنگ کننده لرته:
Silvia Müller

تلفن: 3245 505 05132
silvia.mueller@lehrte.de :ایمیل

برای سایر حوزه های شهری در منطقه هانوفر:
هماهنگی مامای خانوادگی منطقه هانوفر

تلفن: 65 227 616 0511
koordination-familienhebammen@ :ایمیل

region-hannover.de

هیچکدام  مدارک 

مامای خانوادگی و پرستار کودک سالمت خانواده
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مشاوره ای

در طول بارداری و در اوایل دوره بعد از زایمان سواالت زیادی به وجود می آیند. گاهی اوقات بهتر 
است که فرد درخواست کمک کند تا در مواجهه با مشکل تنها نباشد. متخصصان در مراکز مشاوره 

می توانند در تمام امور به شما کمک و پشتیبانی ارائه دهند.

تشخیص قبل از زایمان

تشخیص قبل از زایمان )PND( شامل روش های مختلفی است که از طریق آنها می توان کودک متولد 
نشده را در رحم زن باردار معاینه کرد. این معاینات در مطب زنان و زایمان یا در یک مطب مخصوص 

انجام می شوند. نمونه هایی از PND عبارتست از: سونوگرافی، سونوگرافی کامل، اندازه گیری 
چین خوردگی گردن، آزمایش خون یا آزمایش مایع آمنیوتیک. وجود هر گونه ناهنجاری و بیماری 

احتمالی در کودک به طور هدفمند بررسی می شود.

PND امکان درمان هدفمند و آماده را در طول بارداری و بالفاصله بعد از تولد نوزاد فراهم می کند. 
در صورت مشاهده ناهنجاری ها، معموالً معاینات بیشتری انجام می گیرند. ممکن است نتایج PND این 

پرسش سخت را مطرح کنند که آیا بارداری باید ادامه یا خاتمه یابد.

هر زن باردار و هر زوجی خودشان تصمیم می گیرند که آیا می خواهند معاینات PND روی کودک 
متولد نشده آنها انجام شوند یا خیر. هزینه برخی از معاینات را باید خودتان پرداخت کنید. در صورت 
وجود ناهنجاری در کودک متولد نشده یا در خصوص این پرسش که کدام معاینات قبل از زایمان بهتر 

است انجام شوند، مراکز مشاوره از شما پشتیبانی کرده و شما را همراهی می کنند.

در طول بارداری زمان 

مراکز مشاوره بارداری و تعارض بارداری: آدرس ها/لینک ها 
www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/

مراکز مشاوره 

Diakovere Annastift
مرکز مشاوره کودک

willow church 10 در
30539 Hannover

تلفن: 413 8603 0511
www.diakovere.de/menschen-mit-behinderung/

مشاوره والدین 

هیچکدام مدارک 



مشاوره خانواده – و فرزندداری

فرزند زندگی را تغییر می دهد. به عنوان والدین، شما لحظات بسیار فوق العاده ای را با فرزند خود تجربه 
می کنید. اما ممکن است گاهی اوقات شرایط سختی در زندگی روزانه به وجود بیاید و باعث شود که 
تردید پیدا کنید و سواالت زیادی برایتان ایجاد شود. این کامالً طبیعی است. بنابراین کارمندان مراکز 

مشاوره مایل هستند که در یافتن یک راه محبت آمیز برای برخورد با کودک خود، حتی در شرایط 
سخت، از شما پشتیبانی کنند. آنها درباره اینکه چگونه می توانید کودک خود و نیازهایش را درک کنید، 

گفتگو خواهند کرد. این پرسش ها، برای مثال، به شرح زیر است:

	کودک من می خواهد چه چیزی را به من بگوید؟
	وقتی کودک من گریه می کند، چگونه می توانم او را آرام کنم؟

	به عنوان یک مادر یا پدر، چگونه زندگی روزانه را با یک کودک مدیریت کنم؟ 
تا به خوبی بر اوضاع مسلط باشم؟

	چگونه به کودک خود کمک کنم تا بتواند بخوابد؟
	آیا این طبیعی است که من از زمان زایمان خیلی ناراحت هستم؟

قبل از بارداری، در هر زمان در طول بارداری و بعد از زایمان زمان 

مراکز مشاوره خانواده و فرزندداری:  آدرس ها/لینک ها 
 www.hannover.de/netzwerkfamilienberatung

هیچکدام مدارک 
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مشاوره بارداری – و تعارض بارداری

والدین در انتظار تولد فرزند می توانند قبل، در طول و بعد از تولد کودک خود درباره تمام مسائل 
مربوط به بارداری و زایمان در مرکز مشاوره بارداری مشاوره رایگان دریافت کنند. موضوعات 

احتمالی عبارتست از: 

	کمک مالی، به ویژه از بنیادها )رجوع شود به صفحات 47–48(
	مشکالت سالمت روان در طول بارداری و بعد از زایمان

	معاینات و یافته های تشخیصی قبل از زایمان
	پرسش های محرمانه/ناشناس درباره زایمان

	روابط و اختالفات خانوادگی 
	مرحله استقرار-مجدد به عنوان مادر/پدر/والدین

	پیشگیری
	سوگواری بعد از سقط جنین یا مرگ کودک

	آرزوی فرزنددار شدن

حتی اگر مطمئن نیستید و به پایان دادن به بارداری فکر می کنید، مشاوران می توانند به شما کمک کنند. 
همچنین مشاوره می تواند به طور ناشناس انجام شود.

قبل از بارداری، در هر زمانی در طول بارداری و بعد از زایمان زمان 

مراکز مشاوره بارداری و تعارض بارداری: آدرس ها/لینک ها 
www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/

مراکز مشاوره

هیچکدام مدارک 
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دفتر خدمات خانواده

دفتر خدمات خانواده یک نقطه تماس برای طرح تمام سواالت درباره خانواده است. در اینجا عمدتاً از 
آن برای مراقبت از کودک در مهدکودک و مراکز مراقبت روزانه یا مراقبت بعد از مدرسه استفاده 

می شود، اما درباره کارمندان مراقبت روزانه نیز مشاوره ارائه می دهد. در دفتر خدمات خانواده، 
 همچنین می توانید اطالعاتی را درباره فعالیت های تفریحی موجود در حوزه شهری خود کسب کنید.

اگر درباره کمک مالی پرسشی دارید، کارکنان می توانند به شما کمک کنند و در تکمیل تقاضانامه شما 
را یاری داده یا شما را به مراجع یا مراکز مشاوره ارجاع دهند.

در صورت لزوم   زمان 

اطالعات درباره نقطه تماس در محل آدرس ها/لینک ها 
در صفحات 75–76 موجود است.

هیچکدام  مدارک 
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کلینیک گریه 

همه نوزادان یکسان خلق نشده اند. بعضی از آنها آرام هستند، و بعضی دیگر ناآرام به نظر می رسند 
و خیلی گریه می کنند. گاهی اوقات آرام کردن آنها سخت است، خوابشان سبک است و فقط می خواهند 

در آغوش آنها باشند. ممکن است در غذا دادن یا شیردهی مشکالتی وجود داشته باشد. والدین اغلب در 
مضیقه هستند و همیشه این احساس را دارند: "هیچ چیزی فایده ندارد!" بسیاری از والدین در ابتدا شک 

و تردید دارند. اگر احساس آشفتگی می کنید، متخصصان در مراکز مشاوره می توانند کمک کنند. این 
مشاوره رایگان است و می تواند به طور ناشناس نیز ارائه شود. برای والدینی که به زبان آلمانی تسلط 

چندانی ندارند، امکان تماس با یک مترجم شفاهی به طور رایگان وجود دارد.

در صورت لزوم زمان 

شما می توانید در آدرس زیر یک کلینیک غربالگری را در نزدیکی   آدرس ها/لینک ها 
خود پیدا کنید: 

www.elternsein.info/suche-schreiambulanzen

هیچکدام مدارک 
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نقص در کودک

اگر پزشک شما در طول بارداری متوجه شد که نوزاد شما مشکل دارد، شرایط دیگر مانند قبل نخواهد 
بود. این خبر شما را غافلگیر یا شوکه می کند و حاال دیگر مطمئن نیستید که اوضاع چگونه پیش 

می رود. سواالت زیادی برایتان به وجود می آیند. ممکن است اینها پرسش های پزشکی درباره تشخیص 
یا درمان کودک شما باشند. ممکن است نگران این باشید که زندگی با یک کودک دارای معلولیت چگونه 

خواهد بود. یا درباره خاتمه یا ادامه بارداری به مشاوره نیاز داشته باشید.

متخصصان می توانند در خصوص هر پرسشی از شما پشتیبانی کنند. آنها آماده شنیدن دغدغه های شما 
هستند و سعی می کنند همراه با شما یک راه حل پیدا کنند.

در صورت لزوم  زمان 
  

مشاوره درباره نقص احتمالی کودک در طول بارداری و پشتیبانی  آدرس ها/لینک ها 
قابل اطمینان بعد از زایمان حداکثر تا 3 سالگی:  

 
Diakovere Annastift  

مرکز مشاوره کودک  
willow church 10 در  

30539 Hannover  
تلفن: 413 8603 0511  

www.diakovere.de/menschen-mit-behinderung/  
مشاوره والدین  

مراکز مشاوره زنان باردار و تعارض بارداری:  
www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/  

مراکز مشاوره  
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مادر مجرد و والدین مجرد

با اینکه امروزه وجود خانواده های تک – والد طبیعی است، اما بسیاری از آنها با چالش های خاصی – 
در تطبیق خانواده و کار یا امور مالی مربوطه مواجه هستند.

این خانواده ها در منطقه هانوفر تنها نیستند. پیشنهادات کمکی زیادی به طور خاص برای والدین مجرد 
در نظر گرفته شده اند. در مراکز مشاوره، می توانید درباره تمام پرسش های مربوط به شما به عنوان یک 

والد مجرد مشاوره دریافت کنید.

قبل و بعد از زایمان  زمان 
  

انجمن VAMV مادران و پدران مجرد  آدرس ها/لینک ها 
انجمن محلی هانوفر  

Philipsbornstr. 28  
30165 Hannover  

تلفن: 29 11 39 0511  
 vamv@vamv-hannover.de :ایمیل  

خدمات اجتماعی زنان کاتولیک   
Minister-Stüve-Str. 18  

30449 Hannover  
تلفن: 20 235 700 0511  

info@skf-hannover.de :ایمیل  

هیچکدام مدارک 
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خشونت خانگی

خشونت خانگی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد – و فقط تجاوز فیزیکی یا جنسی را شامل نمی شود. 
اگر طرف مقابل، شوهر یا شریک زندگی سابق به شما توهین کند، شما یا فرزندانتان را تهدید کند، 

اجازه ندهد که خانه را ترک کنید یا بعد از جدایی به آزار و اذیت شما ادامه دهد، خشونت خانگی 
محسوب می شود. اگر در خانه با خشونت مواجه هستید، می توانید از یک مرکز مشاوره درخواست 

کمک کنید. اگر دیگر احساس امنیت نمی کنید، می توانید به یک پناهگاه زنان مراجعه کنید. در آنجا شما 
)و فرزندانتان( می توانید در امنیت زندگی کرده و کمک دریافت کنید.

در صورت خشونت در شراکت یا در محیط  زمان 
  

مراکز مشاوره برای خشونت خانگی:  آدرس ها/لینک ها 
www.hannover.de/rh202009091  

پناهنگاه های زنان:    
پناهگاه زنان منقطه AWO هانوفر، انجمن ثبت شده  

تلفن: 02 2211 0511  
frauenhaus@awo-hannover.de :ایمیل  

 
پناهگاه زنان هانوفر )انجمن ثبت شده کمک زنان به زنان(  

تلفن: 77 44 051166  
info@frauenhaus-hannover.org :ایمیل  

پناهگاه زنان و کودکان  
تلفن: 698646 0511  

 info@frauenschutzhaus-hannover.de :ایمیل  

Frauenhaus24 – پذیرش فوری برای زنان آسیب دیده از    
خشونت و فرزندان آنها   

تلفن: 608 004 26 0511  
info@frauenhaus24hannover.de :ایمیل  

  
هیچکدام مدارک 
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نقص در کودک

مشاوره بعد از زایمان   
یک کودک دارای معلولیت:   

Mittendrin Hannover e.V.-Verein für Inklusion  
Herrenstraße 8a  
30159 Hannover  

تلفن: 9460 590 0511  
 info@mittendrin-hannover.de :ایمیل  

 
میانجیگری در گروه های خودیاری:  

Kibis  
Gartenstraße 18  
30161 Hannover  

تلفن: 567 666 0511  
www.kibis-hannover.de  

هیچکدام مدارک 
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پشتیبانی مالی

تعداد زیادی کمک های مالی برای زنان باردار و والدین وجود دارد. بخش زیر یک نمای کلی از 
مزایایی را که هر فردی می تواند برای دریافت آنها تقاضا دهد، و نیز مزایایی که افراد در شرایط 
اضطراری دریافت می کنند، نشان می دهد. مراکز مشاوره بارداری در پاسخگویی به پرسش هایتان 

از شما پشتیبانی می کنند. به عالوه می توانید در وبسایت اطالعات و کمک های محاسباتی بیشتری را 
www.familienportal.de برای برخی خدمات دریافت کنید

مشاوره اعتیاد برای زنان باردار

اکثر مواد اعتیادآور – الکل، نیکوتین، کوکائین، کراک، اکستازی، اسپید، کریستال، هروئین یا داروها – 
می توانند به جنین آسیب برسانند. البته، اگر در طول بارداری فرد مواد مصرف نکند، برای نوزاد بهتر 
است. یکباره ترک کردن برای یک فرد مبتال به بیماری اعتیاد کار ساده ای نیست، و ترک فوری برخی 

مواد می تواند حتی برای مادر و کودک کشنده باشد. گزینه ای برای مصرف مواد جایگزین یا دارو در 
طول بارداری وجود دارد. اعتیاد به مواد نباید دلیلی برای خاتمه دادن به بارداری باشد. لطفاً از مرکز 
مشاوره مواد کمک بگیرید! برخی از مراکز مشاوره به زنان مشاوره ویژه اعتیاد ارائه می دهند و از 
آنها در طول و بعد از بارداری پشتیبانی می کنند. به عنوان یک قانون، آنها با سایر خدمات اجتماعی 
همکاری کرده و میانجیگری می کنند و در هنگام مراجعه شما به مراکز اجتماعی/پزشکی و پزشکان 

ترک اعتیاد همراه شما هستند.

در صورت لزوم در طول بارداری و بعد از زایمان زمان 
 

www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/ آدرس ها/لینک ها 
مراکز بهداشت/مشاوره/اعتیاد-و-مواد   

 
هیچکدام مدارک 
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مزایای کودک

تمام والدین حداقل تا 18 سالگی فرزند خود مزایای کودک دریافت می کنند. مبلغ مزایای کودک به تعداد 
کودکان بستگی دارد.

ظرف 6 ماه اول بعد از زایمان  زمان 
  

دفتر مزایای خانواده نیدرزاکسن – برمن  آدرس ها/لینک ها 
Vahrenwalder Straße 269 a-d  

30179 Hannover  
تلفن: 30 5555 4 0800  

Familienkasse-Niedersachsen-Bremen :ایمیل  
@arbeitsagentur.de  

 
تقاضانامه مزایای کودک  مدارک 

)www.familienkasse.de رجوع شود به(  
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کمک هزینه زایمان

اگر زن شاغل باشد، هنگام زایمان به محافظت ویژه نیاز دارد. اگر در طول بارداری و بعد از زایمان 
کودک خود اجازه کار ندارید، کمک هزینه زایمان درآمد شما را تضمین می کند. این کمک هزینه، مثالً، 

در طول مرخصی زایمان از شش هفته قبل تا هشت هفته بعد از زایمان ارائه می شود.

زنان غیر – شاغل نیز می توانند از مزایای زایمان استفاده کنند.

حداکثر تا 7 هفته قبل از تاریخ زایمان محاسبه شده زمان 

شرکت بیمه سالمت شما آدرس ها/لینک ها 

www.familienportal.de  
کلمه "کمک هزینه زایمان" را جستجو کنید   

فرم شرکت بیمه سالمت، گواهی پزشکی برای تاریخ زایمان   مدارک 
محاسبه شده   
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کمک هزینه والدین/کمک هزینه اضافی والدین

کمک هزینه والدین به تمام والدینی پرداخت می شود که خودشان در دوران نوزادی از کودکشان مراقبت 
می کنند. مقدار کمک هزینه والدین به درآمد شما بستگی دارد. اگر شاغل نباشید نیز کمک هزینه والدین 
دریافت می کنید. شریک زندگی شما نیز می تواند برای دریافت کمک هزینه والدین تقاضا بدهد. بسته به 
نوع کمک هزینه والدین اگر از آن استفاده کنید، می توانید حداکثر به مدت 24 ماه کمک هزینه والدین 

دریافت کنید.

ظرف سه ماه اول بعد از زایمان  زمان 
  

دفتر کمک هزینه والدین با توجه به حوزه شهری اطالعات   آدرس ها/لینک ها 
درباره نقطه تماس محلی شما در صفحات 75–76 موجود است  

 
www.familienportal.de  

کلمه "Elterngeld" را جستجو کنید    
 

فرم تقاضا، گواهی زایمان، شواهد اثبات درآمد و گواهی های  مدارک 
مربوط به کمک هزینه زایمان  
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کمک هزینه کودک

خانواده های کم درآمد به عنوان مکملی برای مزایای کودک کمک هزینه کودک دریافت می کنند. 

بالفاصله بعد از زایمان  زمان 

دفتر مزایای خانواده نیدرزاکسن – برمن آدرس ها/لینک ها 
Vahrenwalder Straße 269 a-d  

30179 Hannover  
تلفن: 30 5555 4 0800  

Familienkasse-Niedersachsen-Bremen :ایمیل  
 @arbeitsagentur.de  

تقاضانامه کمک هزینه کودک  مدارک 
)www.familienkasse.de رجوع شود به(  
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کمک اجتماعی/تامین اولیه

اگر کمک اجتماعی/تامین اولیه دریافت می کنید، دفتر رفاه اجتماعی هزینه درمان پزشکی، ماما و سایر 
مخارج ضروری را تحت پوشش قرار خواهد داد. زایمان باید به آژانس رفاه اجتماعی گزارش داده شود. 

سپس مطالبات کودک شما بررسی می شود.

در طول بارداری و بعد از زایمان  زمان 
  

اطالعات درباره نقطه تماس در محل  آدرس ها/لینک ها 
در صفحات 75–76 موجود است   

 
گواهی تولد کودک مدارک 
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)HARTZ IV( II مزایای بیکاری

اگر شاغل نیستید، می توانید برای دریافت مزایای بیکاری II تقاضا بدهید. همچنین اگر شاغل هستید اما 
درآمد شما برای تامین مخارج کافی نیست، می توانید برای اضافه کردن مزایای بیکاری II تقاضا بدهید.

در صورت لزوم  زمان 

مرکز کاریابی 19 موقعیت مکانی  آدرس ها/لینک ها 
در منطقه هانوفر دارد.   

تمام موقعیت ها را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:   
 www.jobcenter-region-hannover.de/standorte  

 
مدرک شناسایی معتبر در اولین مصاحبه  مدارک 

در مرکز کاریابی بیشتر صحبت خواهد شد.  
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)BUT( بسته آموزش و مشارکت

تمام کودکان باید از فرصت های برابر برای رشد سالم برخوردار باشند. بنابراین، والدین کم درآمد 
 ،z. B. PEKiP می توانند برای دریافت کمک هزینه مربوط به کالس های کودک، از قبیل دوره های

ماساژ کودک یا شنای کودک تقاضا بدهند.

خانواده ها از حق دریافت مزایای بیکاری II، مزایای مسکن و کمک هزینه کودک، کمک اجتماعی یا 
مزایای پناهجویان برخوردارند. 

افرادی که هیچیک از این مزایا را دریافت نمی کنند، می توانند برای بررسی امکان دریافت مزایای 
آموزش و مشارکت درخواست بدهند. حق استفاده از مزایا شامل کودکان و جوانان تا 25 سالگی می شود.

در صورت لزوم  زمان 

مرکز کاریابی 19 موقعیت مکانی  آدرس ها/لینک ها 
در منطقه هانوفر دارد.   

تمام موقعیت ها را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:   
 www.jobcenter-region-hannover.de/standorte  

 www.hannover.de/but  
 

به طور غیر رسمی یا با فرم تقاضا  مدارک 
 )www.hannover.de/but(  
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اگر مزایای بیکاری II یا کمک اجتماعی دریافت می کنید، می توانید برای دریافت الزامات اضافی به 
میزان 17 درصد از مزایای استاندارد خود در هر ماه تقاضا دهید. به عالوه می توانید مزایای یکجا 

دریافت کنید از قبیل درخواست B برای لباس بارداری، لوازم کودک، کالسکه یا مبلمان.

 SSW .از 13 ام زمان 

اطالعات درباره نقطه تماس در محل  آدرس ها/لینک ها 
می توانید در صفحه 74–76 بیابید   

 
گواهی مطب زنان و زایمان، سابقه بارداری  مدارک 

الزامات اضافی و تجهیزات اولیه 
)با ALG II و کمک اجتماعی( 
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مزایای پناهجویان مرجع – الزامات اضافی 
برای مادران باردار

اگر، طبق قانون مزایای پناهجویان، مزایا دریافت می کنید، در طول بارداری می توانید برای دریافت 
مزایای اضافی تقاضا دهید. سپس تا زمان تولد فرزندتان مبلغ بیشتری دریافت خواهید کرد. معاینات 

پزشکی و خدمات مامایی در طول بارداری و بعد از زایمان ارائه می شوند.

 SSW .از 13 ام زمان 

دفتر رفاه اجتماعی مربوطه با توجه به حوزه شهری آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در صفحات 75–76 موجود است.   
 

گذرنامه مادر مدارک 
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)ASYLBLG( رسید مزایای پناهجویان

اگر، طبق قانون مزایای پناهجویان، مزایا دریافت می کنید، کودک شما نیز می تواند بعد از تولد مزایا 
دریافت کند. برای این کار، با دفتر رفاه اجتماعی مربوطه تماس بگیرید!

بالفاصله بعد از زایمان  زمان 
  

دفتر رفاه اجتماعی مربوطه با توجه به حوزه شهری آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در صفحات 75–76 موجود است.   
 

فرم تقاضا، گواهی تولد  مدارک 
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بنیاد فدرال "مادر و کودک"

زنان بارداری که در مضیقه مالی هستند، می توانند از بنیاد "مادر و کودک" کمک مالی یکجا دریافت 
کنند. درخواست فقط باید در مرکز مشاوره بارداری انجام شود.

امکان ارائه تقاضا از هفته 16 بارداری وجود دارد  زمان 
و تقاضانامه باید تا زمان زایمان در دسترس بنیاد قرار گیرد.   

مراکز مشاوره بارداری:  آدرس ها/لینک ها 
www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/  

مراکز مشاوره  

 www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de  
 

کارت شناسایی، کارت زایمان، شواهد اثبات درآمد  مدارک 
)اعم از مزایای مسکن، کمک اجتماعی، ...( و شواهد   

دارایی، احتماالً اجاره نامه  
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پیش پرداخت نفقه

والدین مجردی که از والد دیگر هیچ نفقه ای دریافت نمی کنند یا به طور منظم نفقه نمی گیرند، 
می توانند برای دریافت پیش پرداخت نفقه در دفتر رفاه جوانان مربوطه تقاضا بدهند.

در صورت لزوم بعد از زایمان   زمان 
  

دفتر رفاه جوانان مربوطه با توجه به حوزه شهری  آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در صفحات 75–76 موجود است.  

www.familienportal.de  
عبارت "Unterhaltsvortritt" را جستجو کنید   

 
مدارک  تقاضانامه همراه با برگه اطالعاتی و مدارک زیر: گواهی تولد کودک، 
کارت شناسایی )یا گذرنامه/مجوز اقامت(، گواهی ثبت توافقنامه، حکم 
طالق در صورت وجود، تاییدیه کتبی جدایی توسط وکیل، در صورت 

وجود، گواهی تعیین هویت پدر یا حکم تعیین هویت پدر، احتماالً رسمی 
 B. تعیین میزان تعهد نفقه )با عنوان نفقه(، شواهد اثبات درآمد از قبیل

مزایای کودک، مستمری یتیم، مبالغ نفقه

46



مزایای مسکن

 اگر مزایای مسکن دریافت می کنید، نوزاد شما نیز در محاسبه لحاظ می شود. اگر قبالً واجد 
شرایط دریافت مزایای مسکن نبوده اید، می توانید از طریق کودک خود واجد شرایط دریافت مزایای 

مسکن شوید.

در صورت لزوم بعد از زایمان  زمان 

دفتر مزایای مسکن مربوطه با توجه به حوزه شهری  آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در صفحات 75–76 موجود است.   
 

تقاضانامه از دفتر مزایای مسکن، شواهد اثبات درآمد، مدرک مدارک 
اجاره یا شارژ  

کمک هزینه کودک

در آلمان والدین نسبت به زوج هایی که فرزند ندارند، مالیات کمتری پرداخت می کنند. کمک هزینه 
کودک در مالیات بر درآمد هر دو والدین لحاظ می شود که نصف در نظر گرفته شده است. فقط در 

صورتیکه بخواهید آن را تغییر دهید ارائه تقاضانامه الزم است.

بعد از زایمان  زمان 
  

دفتر مالیاتی مربوطه آدرس ها/لینک ها 

رضایت برای انتقال کمک هزینه کودک را می توان در آدرس   مدارک 
دریافت کرد    

 www.lstn.niedersachsen.de  
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بنیاد "خانواده های نیازمند"

خانواده های در تنگنا یا خانواده هایی که بازی سرنوشت آنها را از مسیر زندگیشان خارج کرده است، از 
این بنیاد کمک مالی دریافت می کنند. درخواست فقط باید در مرکز مشاوره بارداری انجام شود. پشتیبانی 

مرکز مشاوره به شما کمک می کند تا بر شرایط دشوار زندگی غلبه کنید. 

آشفتگی شخصی یا بازی سرنوشت  زمان 
  

مرکز مشاوره بارداری  آدرس ها/لینک ها 
www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/  

مراکز مشاوره  

شواهد اثبات درآمد 3 ماه اخیر،  مدارک 
مدرک یک واقعه جدی،   

که منجر به گرفتاری شما شده است )در این صورت، مدارک موجود هستند(  
 

48



کار، آموزش، تحصیل

بارداری و زایمان روی کار، آموزش یا تحصیل شما تاثیر می گذارد. زنان در طول بارداری و 
بعد از زایمان محافظت ویژه دریافت می کنند. پس از به دنیا آمدن فرزند، مادر و پدر می توانند از 

زندگی حرفه ای خود برای مدتی دست بکشند و از این لحظات جدید و هیجان انگیز لذت ببرند.

کمک هزینه مراقبت

اگر تشخیص داده شود که نوزاد دچار نقص یا بیماری است، تحت شرایط خاص می توانید برای دریافت 
کمک هزینه مراقبت درخواست دهید. این امر در صورتی امکان پذیر است که پیش بینی شود مراقبت 

از کودک فشار کاری روی والدین را حداقل به مدت شش ماه افزایش می دهد. این فشار کاری می تواند، 
مثالً، مالقات های زیاد با پزشک و درمان های زیاد باشد یا اگر تغذیه کودک سخت باشد. 

بعضی از کودکان در خانه به پشتیبانی پزشکی و مراقبت زیادی نیاز دارند. هزینه مراقبت خانگی/ 
مراقبت سرپایی نیز می تواند از کمک هزینه مراقبت تامین شود. کمک هزینه مراقبت معموالً از 

صندوق مراقبت درخواست می شود. اغلب بهتر است از قبل با شرکت بیمه مراقبت طوالنی – مدت 
مشورت کنید. برای تهیه تقاضانامه نیز پشتیبانی ارائه می شود.

در صورت وجود نقص در کودک  زمان 

دریافت مشاوره مراقبت از صندوق های بیمه سالمت و مراقبت  آدرس ها/لینک ها 

مرکز مشاوره کودک  
Lernen gGmbH و Diakovere Annastift Leben  

willow church 10 در  
30539 Hannover  

تلفن: 413 8603 0511  
موبایل: 58800529 0152  

menschenskind@diakovere.de :ایمیل  
www.menschenskind-onlineberatung.de  

 
هیچکدام مدارک 
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حفاظت از بارداری

شما باید در اسرع وقت بارداری خود را به کارفرمایتان اطالع دهید. به این ترتیب، تمام قوانین 
مربوط به حفاظت از بارداری رعایت می شوند. از آنجا که حفاظت از بارداری به سالمت زنان 

باردار و شیرده و نوزادان آنها کمک می کند شما از شش هفته قبل و هشت هفته بعد از زایمان اجازه 
کار کردن ندارید. اما در طول این مدت درآمد خود را دریافت خواهید کرد. 

قوانین مربوط به حفاظت در بارداری برای دختران دانش آموز و در طول تحصیل و آموزش آنها 
نیز صدق می کنند. ممکن است قبل و بعد از زایمان دوره های حفاظت طوالنی تری برای دختران 

دانش آموز اعمال شوند.

در اسرع وقت بعد از تشخیص بارداری زمان 
  

کارفرما )دانشکده یا مدرسه( آدرس ها/لینک ها 

www.familienportal.de  
عبارت "Mutterschutzgesetz" را جستجو کنید   

www.studieren-in-niedersachsen.de/  
service/beratung-und-ansprechpartner/  

studienberatungsstellen.html  

گواهی از مطب زنان و زایمان یا ماما درباره تاریخ زایمان مدارک 
محاسبه شده  
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مرخصی والدین

مرخصی والدین یک وقفه بدون حقوق در زندگی کاری والدینی است که خودشان از فرزندشان مراقبت 
کرده و او را بزرگ می کنند. به عنوان یک کارمند، شما می توانید از کارفرمای خود درخواست 

مرخصی والدین کنید. در طول مرخصی والدین، کارفرمای شما باید به مدت حداکثر سه سال به ازای 
هر فرزند به شما مرخصی بدهد. در طول این مدت الزم نیست کار کنید و هیچ حقوقی دریافت نخواهید 

کرد. به منظور جبران آن می توانید .z. B برای دریافت کمک هزینه والدین درخواست بدهید. روابط 
شغلی شما ادامه خواهد داشت. 

حداکثر 7 هفته قبل از شروع مرخصی والدین برنامه ریزی شده زمان 

کارفرما آدرس ها/لینک ها 

www.familienportal.de  
کلمه "Elternzeit" را جستجو کنید   

 
مدارک  تقاضانامه مرخصی والدین به طور غیر رسمی به کارفرما ارائه می شود. 

تاریخ تولد محاسبه شده، نام خانوادگی پدری کودک و مدت مورد تقاضا برای 
 مرخصی والدین باید در آن قید شود. گواهی تولد 

باید بعد از زایمان ارائه شود.
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ثبت نام در دفتر ثبت احوال

شما باید تولد فرزندتان را در دفتر ثبت احوال ثبت کنید و یک اظهارنامه نام را ارائه دهید. به عنوان 
یک قانون، کلینیک های زایمان به طور خودکار تولد را در دفتر ثبت احوال ثبت می کنند محض احتیاط 

دوباره سوال کنید. سپس می توانید چنیدن گواهی تولد تایید شده را از دفتر ثبت انتخاب کنید.

ظرف یک هفته بعد از زایمان  زمان 

دفتر ثبت محل اقامت اول شما آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در این صفحه موجود است   
 

مدارک  اطالعیه کتبی تولد از مرکز زایمان و اظهارنامه نام، گواهی تولد/ازدواج و 
کارت های شناسایی والدین

   اگر متاهل نیستید: تایید هویت پدر و، در صورت لزوم،
اعالمیه حضانت

 
اگر مادر کودک مطلقه است: گواهی ازدواج و حکم طالق  

برای اتباع خارجی: مدرک وضعیت اقامت  
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مراجع

در آغاز یک زندگی جدید تشریفات اداری زیادی باید انجام شوند. از نامگذاری شروع می شود و تا 
ثبت نام در شرکت بیمه سالمت ادامه دارد. ممکن است به شفاف سازی درباره هویت پدر یا اعالمیه 

حضانت نیاز باشد. معموالً قبل از زایمان به این مسائل رسیدگی می شود.



رفاه کودک

همه والدین نسبت به نفقه فرزند خود متعهد هستند. یک مشاور در مطالبه پشتیبانی از کودک یا در تایید 
هویت پدر به والدین مجرد کمک می کند.

قبل یا بعد از زایمان زمان 
  

دفتر رفاه جوانان مربوطه با توجه به حوزه شهری آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در صفحات 75–76 موجود است.  

تقاضانامه کتبی به دفتر رفاه جوانان مدارک 
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حقوق نامگذاری

والدین نام کودک را مشخص می کنند. اگر نام خانوادگی والدین یکی باشد، کودک به طور خودکار 
همان نام خانوادگی را خواهد داشت. وقتی نام خانوادگی والدین متفاوت است اما به طور مشترک 

حضانت کودک را برعهده دارند، والدین به طور مشترک نام خانوادگی کودک را تعیین می کنند. اگر 
پرسش دیگری دارید، دفتر ثبت احوال قبل از زایمان شما را راهنمای خواهد کرد. 

چند روز بعد از زایمان    زمان 
 

دفتر ثبت محل اقامت اول شما آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   
در صفحات 75–76 موجود است.    

اظهارنامه نام مدارک 

بیمه سالمت

بعد از زایمان، به شرکت بیمه سالمت خود اطالع دهید تا کودک شما را بیمه کند. معموالً بعد از دو 
هفته کارت سالمت الکترونیکی را دریافت خواهید کرد. شما می توانید دو معاینه U اول را با کارت 

سالمت خود انجام دهید. لطفاً با عامل بیمه سالمت خود مشورت کنید.

بعد از زایمان  زمان 

شرکت بیمه سالمت شما آدرس ها/لینک ها 
 

فرم شرکت بیمه سالمت، گواهی تولد برای پشتیبانی از مدارک 
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تایید هویت پدر )برای ازدواج نکرده(اعالمیه حضانت )برای زوج های ازدواج نکرده(

کودک باید بداند که پدر او چه کسی است. هویت پدر باید به طور عمومی تایید و گواهی شود. این کار 
را می توان قبل از زایمان انجام داد. مادر باید با تایید هویت پدر موافقت کند.

قبل یا بعد از زایمان    زمان 
  

دفتر رفاه جوانان مربوطه با توجه به حوزه شهری آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در صفحات 75–76 موجود است.     

کارت شناسایی یا گذرنامه  مدارک 
 

   ارائه گواهی تولد یا گزیده ای از اسناد خانوادگی می تواند در موارد 
فردی مفید باشد.
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اعالمیه حضانت )برای زوج های ازدواج نکرده(

اگر هنگام تولد کودک والدین ازدواج کرده یا یک اعالمیه حضانت را امضا کرده باشند، حضانت فرزند 
با هر دوی آنها است. اعالمیه حضانت را می توان بعد از تولد کودک نیز ارائه داد.

در صورت عدم ارائه اعالمیه حضانت، حضانت تنها بر عهده مادر است.

قبل از زایمان )توصیه می شود(   زمان 
یا بعد از زایمان  

دفتر رفاه جوانان مربوطه با توجه به حوزه شهری آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما  

در صفحات 75–76 موجود است.   
 

گواهی تولد کودک، مدارک 
کارت شناسایی والدین  
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سرپرستی 
)برای مادران زیر سن قانونی(

 خدمات اجتماعی عمومی/خدمات
اجتماعی شهری

خدمات اجتماعی عمومی )ASD( و خدمات اجتماعی شهری )KSD( در زمینه مشکالت و 
درگیری هایی که کودکان، جوانان و خانواده ها متحمل می شوند، کمک ارائه می دهند. در شرایط بحران 

)خشونت خانگی، ترس های اجتماعی، و غیره( کارکنانی که سعی دارند با کمک شما مشکل را حل کنند، 
به شما مشاوره می دهند. امکان ارائه تقاضانامه برای کمک هزینه مراقبت از کودک یا پذیرش در یک 

مرکز مادر – کودک وجود دارد.

در صورت لزوم، در هر زمانی قبل یا بعد از زایمان  زمان 
  

دفتر رفاه جوانان مربوطه با توجه به حوزه شهری آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما   

در صفحات 75–76 موجود است.     

هیچکدام مدارک 
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سرپرستی 
)برای مادران زیر سن قانونی(

طبق قانون، یک سرپرست رسمی برای فرزندان مادران زیر سن قانونی تعیین می شود. به عالوه 
سرپرستی می تواند مبتنی بر انتقال سرپرستی به یک فرد مناسب )مثالً از اعضای خانواده( باشد. 

سرپرست در واقع نماینده حقوقی کودک است. با این حال، مادر باید در تصمیم گیری ها درباره کودک 
خود مشارکت داشته باشد. توصیه می شود که در صورت امکاِن سرپرستی از طرف خانواده، حتی قبل 

از زایمان از آن استفاده کنید و با دفتر رفاه جوانان مربوطه یا دادگاه محلی تماس بگیرید.

قبل از زایمان )توصیه می شود(   زمان 
یا بعد از زایمان  

دفتر رفاه جوانان مربوطه با توجه به حوزه شهری آدرس ها/لینک ها 
اطالعات درباره نقطه تماس محلی شما  

در صفحات 75–76 موجود است.   
 

کارت زایمان )قبل از زایمان( مدارک 
گواهی تولد )بعد از زایمان(  
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 افسردگی پس از زایمان/افسردگی پس 
از زایمان

اکثر زنان چند روز بعد از زایمان چیزی به نام "افسردگی پس از زایمان" را تجربه می کنند. در این 
صورت شما تغییرات خلقی سریعی دارید، احساس درماندگی می کنید، کمبود انرژی دارید و گاهی 

اوقات گریه می کنید. این کامالً طبیعی است زیرا بعد از زایمان در بدن تغییرات هورمونی ایجاد 
می شود. معموالً این حالت بعد از چند روز از بین می رود. اگر این احساسات در شما ادامه پیدا کرد، 

حتماً با ماما یا مطب زنان و زایمان خود تماس بگیرید. ممکن است روی پدران نیز تاثیر بگذارد. 

اگر حالت افسردگی ادامه پیدا کرد  زمان 

ماما یا مطب زنان و زایمان آدرس ها/لینک ها 
 

مراکز مشاوره زنان باردار و تعارض بارداری:  
www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/  

مراکز مشاوره  

مراکز مشاوره خانواده و فرزندداری:  
www.hannover.de/feb  

هیچکدام مدارک 
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بحران های مربوط به زایمان

ممکن است در دوران بارداری و بعد از زایمان مشکالتی به وجود آیند. امکان دارد زایمان آنطور 
که تصور می کردید، پیش نرود؛ بعد از زایمان آنقدر که انتظار داشتید احساس خوشحالی نکنید یا 

برای از دست دادن فرزندتان سوگواری کنید. در تمام این موارد و سایر شرایط های سخت پشتیبانی 
ارائه می شود.



زایمان سخت

از هر ده زن حدوداً سه تا پنج نفر زایمان را یک تجربه استرس زا، سخت یا حتی آسیب زا توصیف 
می کنند. با این وجود، موضوع "زایمان سخت" یک تابوی اجتماعی است. وقتی مادران می خواهند 
درباره این موضوع صحبت کنند افراد، در محیط خود، معموالً واکنش اعتراف گونه از خود نشان 

می دهند. 

مثالً هنگام زایمان زنان کمبود پشتیبانی زایمان، اتاق های زایمان شلوغ، از دست دادن توانایی 
تصمیم گیری و احساس ناتوانی و نیز مداخالت در طول زایمان را استرس زا می دانند. به عالوه مادران 
جدایی از کودک به خاطر انتقال یا بیهوشی و نیز ترومای قدیمی خود را ترسناک توصیف می کنند. در 
نتیجۀ این تجربیات، ممکن است استرس، مشکالت در شیردهی، مشکل در برقراری رابطه با کودک، 

عدم اعتماد به نفس، شرمساری و افسردگی پس از زایمان اتفاق بیفتند.

اگر هر یک از این مسائل شما را اذیت می کند، درخواست کمک و پشتیبانی کنید.

بعد از زایمان سخت   زمان 

 آدرس ها/لینک ها  پیگیری ماما در مراقبت پس از زایمان یا مطب زنان و زایمان 
)معاینه پیگیری(

مشاوره قبل یا بعد از عمل سزارین و زایمان آسیب زا:  
 

عمل سزارین انجمن ثبت شده  
Schwarzer Bär 2  
30449 Hannover  

mail@kaiserschnittstelle.de :ایمیل  
www.kaiserschnittstelle.de  

شبکه  بحران ها پیرامون زایمان در هانوفر   
         krisen.rund.um.die.geburt@gmail.com :ایمیل  

www.krise-geburt.de  

65

زایمان محرمانه

وقتی خودتان را در یک موقعیت اضطراری خاص می یابید و هیچیک از آنها اگر می خواهید درباره 
تولد کودک خود بدانید، می توانید با یک زایمان محرمانه فرزندتان را به دنیا آورید. این به شما امکان 

می دهد تا تحت نظارت پزشکی و بدون ارائه نام واقعی خود زایمان کنید. شما در مرکز مشاوره 
بارداری فقط نام کوچک خود را به مشاور می گویید، و او وظیفه دارد اطالعات شما را محرمانه نگه 

دارد. بعد از اینکه کودک شما به سن 16 سالگی رسید، می تواند از نام و آدرس شما مطلع شود. شما از 
حق مشاوره قبل و بعد از زایمان برخوردار هستید.

اگر می خواهید به طور ناشناس فرزند خود را به دنیا آورید زمان 
  

مراکز مشاوره بارداری و تعارض بارداری: آدرس ها/لینک ها 
 

www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/  
مراکز مشاوره  

هیچکدام مدارک 
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والدین یتیم

مرگ یک کودک متولد نشده یا تازه متولد شده برای زنان و زوج ها بسیار استرس زا است. 

 در طول این دوران سخت، والدین نباید تنها بمانند. شما می توانید در گروه های خودیاری یا انجمن ها 
با افرادی که تجربیات مشابه داشته اند، تبادل نظر کنید. 

مادران یتیم حق دارند که یک ماما آنها را همراهی کند.

در صورت از دست دادن کودک  زمان 

ماما، پیشنهاد پشتیبانی ویژه سوگواری به عنوان میانجی مرکز مامایی  آدرس ها/لینک ها 
:کند ینوفر عمل ماه همنطق

hebammenzentrale@region-hannover.de لیمیا:
 www.hebammenzentrale-hannover.de 0511 

تلفن: 10101 616

)Leere Wiege Hannover( گهواره خالی هانوفر
 kontakt@leere-wiege-hannover.de :ایمیل

هیچکدام مدارک 
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تمام مراکز مشاوره زنان باردار و تعارض بارداری: آدرس ها/لینک ها 
www.schwangerschaftsberatung-hannover.de/

مراکز مشاوره

خط تلفن راهنمای زایمان سخت
تلفن: 9970 9295 0228 

هیچکدام مدارک 

زایمان سخت
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تجهیزات اولیه برای نوزاد

لباس 
6–10 لباس سرهمی در اندازه های 50–62  	

)آستین بلند یا کوتاه با توجه به فصل(
5–10 شلوار یا رامپر 	

6–10 تاپ با آستین کوتاه و بلند 	
5–10 لگ  	

2–4 جفت جوراب نوزاد 	
2 ژاکت، یکی ضخیم و یکی نازک 	

1–2 کاله 	
1 لباس زمستانی )با توجه به فصل( 	

1–2 کیسه خواب 	
احتماالً 1 قنداق 	
1 پتوی نوزاد 	

وسایل مراقبت و مبلمان کودک 
5–10 پارچه آروغ گیر 	
2–10 دستمال شستشو 	

1 سطل پوشک درب دار 	
1 وان کودک 	
1 دماسنج حام 	

1 ناخنگیر کودک 	
1 دماسنج بالینی 	

2–3 بسته پوشک )اندازه "نوزاد"( 	

تشک تعویض 	
روغن بچه یا کرم 	

دستمال مرطوب/دستمال 		
مرطوب روغنی

پد پنبه ای 	
تخت نوزاد 	

مانیتور کودک 	

در صورت تغذیه با شیر مادر 
4 سوتین پرستاری 	

پد پرستاری 	

در صورت عدم تغذیه با شیر مادر 
4 عدد سرپستانک سایز 1 	

1 ضدعفونی کننده 	

ساک لوازم 
همراه 	

کالسکه 	
احتماالً صندلی ماشین کودک 	
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اطالعات مفید



زبان ساده

والدین آینده عزیز، والدین گرامی،

 با به دنیا آمدن بچه، خیلی چیزها تغییر می کنند. 
 شما در ذهنتان پرسش های زیادی دارید. باید به مسائل زیادی فکر کنید.

و باید مراقب خیلی چیزها باشید. 

 این کتابچه به بسیاری از پرسش های شما پاسخ می دهد.  
 در اینجا اطالعات و راهنمایی هایی را درباره بسیاری از موضوعات 

مختلف خواهید یافت. مثالً:

موضوع: مبارک باشد
چه چیزی برای سالمت من مهم است؟ 

و برای سالمت کودک من. 
در طول بارداری. هنگام زایمان. 

و وقتی با نوزاد در خانه هستم.

موضوع: مشاوره ای
 اگر مشکل داشته باشم، از کجا می توانم مشاوره دریافت کنم؟

مثالً در خصوص بارداری. 
در مشارکت. یا وقتی تنها هستم 

برای مراقبت از کودک خود.
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 بستن ساک کلینیک – باید چه چیزهایی را
با خود ببرم؟

مدارک مهم 
کارت بهداشت الکترونیکی 	

کارت شناسایی 	
کارت مادر 	

اسناد/سوابق خانوادگی برای ثبت  	
نام کودک در دفتر ثبت   

لباس برای مادر 
چند عدد تیشرت و شلوار گشاد 	

لباس خواب گشاد، که هنگام شیردهی بتوان 	
آن را باز کرد   

لباس حمام  	
جوراب گرم 	

دمپایی 	
سوتین و پد پرستاری 	

اضافی 
لوازم بهداشتی 	

در صورت لزوم، تعویض لباس  	
برای پدر   

ناهار/میان  وعده های بسته بندی شده 	
برای والدین در انتظار فرزند    

تلفن هوشمند و سیم شارژ 	

لوازم مهم برای نوزاد 
پوشک 	

1–2 بادی 	
شلوار یا رامپر 	

ژاکت 	
جوراب و کاله 	

پارچه آروغ گیر 	
کیف و پتو/صندلی ماشین 	
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زبان ساده

موضوع: چه چیز دیگری را باید بدانم؟
کیف بیمارستان: چه چیزهایی را باید جمع کنم؟

لوازم اولیه برای نوزاد: چه چیزی برای نوزاد خود نیاز دارم؟

هر آنچه را که باید بدانید در این کتابچه پیدا خواهید کرد.
با آدرس ها، شماره های تلفن و آدرس های ایمیل.

امیدواریم اوقات خوبی داشته باشید. 
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زبان ساده

موضوع: پول
از کجا می توانم پول زایمان، هزینه کودک، هزینه های والدین را تامین کنم؟ 

اگر پول زیادی نداشته باشم، چه کمکی می توانم دریافت کنم؟ از کجا می توانم 
درباره مسائل مالی مشاوره بگیرم؟

موضوع: کار و آموزش حرفه ای
 از کجا می توانم اطالعاتی درباره مرخصی والدین و حفاظت از مادر 

دریافت کنم؟

موضوع: آژانس ها و مقامات دولتی
درباره ثبت نام در دفتر ثبت باید چه اطالعاتی داشته باشم؟ کدام مرجع مسئول 

چه کاری است؟ 
مثالً وقتی متاهل نیستم. 

چه زمانی باید کودک خود را در شرکت بیمه سالمت ثبت نام کنم؟

موضوع: مشکالت مربوط به زایمان
اگر زایمان سخت داشته باشم، چه کسی به من کمک می کند؟

یا وقتی بچه  من می میرد.
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آدرس های اینترنتی حوزه های شهریآدرس های اینترنتی حوزه های شهری

همینگن
www.stadthemmingen.de/schwangerschaftswegweiser

لرته
https://www.lehrte.de/de/netzwerkkoordination-
fruehe-hilfen/schwangerschaftswegweiser.html

ایزرنهاگن
www.isernhagen.de/schwangerschaftswegweiser

التسن
www.laatzen.de/de/fruehe-hilfen-2.html

النگنهاگن
www.langenhagen.de/schwangerschaftsfahrplan

نوی اشتات آم روبنبرگه
www.neustadt-a-rbge.de/fruehehilfen
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آدرس های اینترنتی حوزه های شهری

بارزینگ هاوزن
https://www.barsinghausen.de/stadt/kinder/fruehe-hilfen/

گردن
www.gehrden.de/schwangerschaftswegweiser

بورگدورف
https://www.burgdorf.de/familie-soziales/kinder-familien/
familienservicebuero/familienservicebuero-infobroschueren/

بورگودل
https://www.burgwedel.de/buerger/familien-und-

kinderservicebuero/schwangerschaftswegweiser/

گاربزن
www.garbsen.de/schwangerschaftswegweiser

هانوفر
www.hannover.de/schwangerschaftswegweiser
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آدرس های اینترنتی حوزه های شهری

 اوتسه
https://www.uetze.de/portal/seiten/familienhaus-

uetze-917000086-21300.html?rubrik=917000005

ودمارک
www.wedemark.de/schwangerschaft

وونستورف
www.wunstorf.de/schwangerschaftskalender

ونیگزن
www.wennigsen.de/fruehe-hilfen

77

آدرس های اینترنتی حوزه های شهری

پاتنزن
www.mobile-pattensen.de/fruehehilfen

www.pattensen.de/Bürger-Familie/Frühe-Hilfen

اشپرینگه
https://www.springe.de/rathausinspringe/familie-kinder/fruehe-hilfen/

رننبورگ
 www.ronnenberg.de/schwangerschaftswegweiser

زیلتسه
https://www.seelze.de/lebenswert/familien-soziales/familienservice

زنده 
www.sehnde.de/schwangerschaftswegweiser
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تشکر ویژه

از تمام افرادی که در تهیه این بروشور مشارکت کرده اند، سپاسگزاریم. به خصوص، از کسانی که با 
دانش و تعهد خود در تکمیل محتوا ما را یاری کردند، تشکر ویژه داریم:

Christina Aust

Gabriele Bartoszak
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Dagmar Bendig

Stefanie Berndt

Antje Gerlach

Karin Helke-Krüger

Katarina Herz

Julia Meese

Silvia Müller

Franziska Piepenbrock

Katrin Sommerfeld

Esther Quindt

Deborah Frischemeier
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شماره های اضطراری

خط تلفن راهنما برای زنان باردار نیازمند

تلفن والدین

خط تلفن راهنمای زایمان سخت

خط تلفن راهنمای خشونت علیه زنان

Mirjam تماس اضطراری
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والدین آینده عزیز،

بچه دار شدن برای اکثر زنان و زوج ها اتفاق فوق العاده ای است. بارداری و زایمان یک مقطع 
هیجان انگیز و بسیار خاص از زندگی است که پیش روی شما است.

 معموالً بدن زنان باردار به طور طبیعی خود را برای این مرحله از زندگی و هر آنچه یک کودک 
متولد نشده نیاز دارد، آماده می کند. بنابراین به بدن و قدرت خود اعتماد داشته باشید و اجازه بدهید شما 

را در طول این مسیر هدایت کند. نباید هیچ چیز کامل کامل باشد و همه چیز باید خوب پیش برود – 
زندگی اغلب اینطور نیست. آرامش و زمان از مهمترین "اجزای" این دوره منحصر به فرد در زندگی 

شما هستند.

و اگر موضوعی به این راحتی پیش نرود، متخصصان برای پشتیبانی از شما در دسترس هستند و کمک 
آنها می تواند برای شما مفید باشد. 
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هفته بارداری

هفته زندگی

13141626283537124810

تولد

می توان از مرکز مشاوره بارداری   	
استفاده کرد )ص.26(  

 ،ALG II الزامات اضافی برای 	
 AsylLbLG رفاه اجتماعی یا  

تقاضا برای )ص.42 / 45( 		بستن ساک کلینیک  
)ص.70(

		تقاضای مرخصی والدین از کارفرما حداقل 7 هفته قبل از 
شروع آن روز )ص.52(

اطالع به کارفرما درباره زایمان )ص.52( 	

U1 )ص.14( 	

ثبت نام در یک دوره تحصیالت تکمیلی )ص.20( 	

جستجوی مطب زنان و زایمان )ص.14( 	

ثبت  نام کودک در دفتر ثبت احوال )ص.55( 	

ثبت نام کودک در شرکت بیمه سالمت )ص.56( 	

 U2 	
)ص.14(  

U3 	
)ص.14(  

انتخاب بیمارستان زنان و زایمان 	
در صورت لزوم، ثبت نام در کلینیک   

در 30 ام SSW )ص.12-11(  

		شرکت در یک دوره آمادگی زایمان 
)ص.16(

با بازگشت شروع )ص.20( 	
			کمک مالی از طریق بنیاد فدرال

"مادر و کودک" برای پوشاک )ص.47(

			تقاضای مزایای کودک )و احتماالً کمک 
هزینه کودک( )ص.37 / 38(

تقاضای کمک هزینه والدین )ص.39( 	

شروع مرخصی زایمان 	
  )6 هفته قبل تا 8 هفته بعد از زایمان( 

)ص.53(

		قبل از زایمان ثبت نام در دوره )ص.16(

در طول بارداری

28. - 37. SSW

یافته بارداری

		معاینه نهایی در مطب زنان و زایمان
)ص.9(  

		در صورت لزوم، اطالعات درباره 
پیشگیری از بارداری )ص.9(

برای یک مشاوره
پشتیبانی مالی

کار، آموزش، تحصیل

اطالعات مفید
مبارک باشد

مراجع

 جدول زمانی بارداری چه زمانی باید چه
کار کنم؟

از تشخیص بارداری مطب زنان و زایمان  	
یا ماما رجوع کنید به )ص. 9 / 15(  

جستجوی یک ماما )ص.15( 	

اطالعات درباره مکان زایمان )ص.11 / 17 / 18( 	

6. - 8. LW

بارداری در اسرع وقت  	
نزد کارفرما اعالم )ص.53(  




