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 AWO Kinder, جمعية رعاية األطفال والشباب واألرسة
 Jugend & Familie 

Weser-Ems "رشكة ذات مسئولية محدودة"
Familienberatungsstelle Oldenburg

كلوبنربجر شرتاسه 65
D-26135 أولدنبورغ

الهاتف 77-0 73 41/9 04 
info@beratungsstelle-oldenburg.de
www.beratungsstelle-oldenburg.de

أوقات التسجيل

االثنني والخميس  الساعة 8:30  –  12:00

الثالثاء واألربعاء  الساعة 13:00  –  16:00

وتجرى املشاورات عن طريق التعيني من االثنني إىل 

الجمعة.

إذا كانت لديك أي أسئلة، فاتصل بنا. نحن سعداء 

ملساعدتك!

املبادئ

مركز املشورة معرتف به من قبل الدولة.

يخضع مستشارونا لواجب الرسية والكتامن. سيتم 

التعامل مع جميع املعلومات برسية. عند الطلب، 

ميكنك أيضا طلب املشورة دون الكشف عن الهوية. 

النصيحة مستقلة عن اإلقامة، مجانية، مفّرغة من 

القيمة، مفتوحة ورسيعة.

مزيد من املساعدة

Familienberatungsstelle Olden-  كام يقد م

burg )مركز أولدنبورغ لالستشارات األرسية( 

الخدمات التالية:

 نصائح األبوة واألمومة لألفراد أو األزواج أو 	 

العائالت

فعاليات الوقاية لألطفال واملراهقني 	 

 اجتامعات أولياء األمور املوجهة نحو 	 

املوضوعات

محارضات ومزيد من التدريب	 

 تقديم املشورة واإلرشاف واملعلومات للمهنيني	 

Familienberatungsstelle OIdenburg
الحمل واستشارات نزاعات الحمل
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خدماتنا االستشارية

نحن نقدم املشورة والدعم حول موضوع الحمل. 

ميكنك القدوم إلينا بشكل فردي أو كزوجني - قبل 

الحمل وأثناءه وبعده أيضا.

يف وقت الرغبة يف إنجاب األطفال والحمل، غالبًا ما 

تحدث إعادة توجيه، مصحوبة بالعديد من األسئلة 

والشكوك املحتملة. يف املحادثات، نساعدك يف العثور 

عىل إجابات ألسئلتك الشخصية.

باإلضافة إىل األسئلة العامة حول الحمل والوالدة 

واألبوة واألمومة، فإننا نقدم املشورة أيضا بشأن 

القضايا الشخصية والرشاكة واألرسة. يعتمد تركيز 

االستشارات عىل احتياجاتك الشخصية.

معنا سوف تعرف ما هي اللوائح القانونية 

واملساعدات املوجودة والخدمات التي ميكنك 

الحصول عليها من الجمعيات املستقلة أو املؤسسات 

الخاصة.

استشارات الحمل

نحن نقد م املشورة واملعلومات حول املوضوعات 

التالية، والتي تشمل عدة أمور من بينها:

 استحقاقات الدولة لدعم األرسة، مثال. عالوة 	 
الوالدين، إعانة الطفل

الرعاية السابقة للوالدة	 
 التشخيص قبل الوالدة )األساليب والدعم النفيس 	 

واالجتامعي(
 الحقوق الخاصة يف الحياة العملية، مثال. قانون 	 

حامية األمومة، اإلجازة الوالدية
 الدعم املايل الحكومي، مثل إعانات دعم التعليم 	 

مبوجب القانون االتحادي، إعانة البطالة من النوع 
الثاين، بدل السكن

قضايا األبوة واإلعالة 	 
  الدعم املايل من خالل املؤسسات وكذلك تنفيذ	 

 عملية تقديم الطلبات
تنظيم األرسة	 
الرغبة غري املحققة يف إنجاب األطفال	 
التبني/الكفالة	 
منع الحمل	 
دفع إعانة منع الحمل يف مدينة أولدنبورغ 	 

املشورة املتعلقة برصاع الحمل

نحن نقدم استشارات الحمل وفقا للامدة 219 من 

القانون الجنايئ ونصدر شهادة استشارة مقابلة إذا 

لزم األمر.

من املهم بالنسبة لنا أن نأخذ النساء واألزواج عىل 
محمل الجد مع مقدمي الرعاية لهم يف الحالة 

الخاصة الستشارات نزاعات الحمل املنصوص عليها 
قانونا وأن يكون لدينا فهم لحالتهم. نحن نقدم 

الدعم يف اتخاذ القرارات املسؤولة يف جو ال يعرف 
الخوف ودون حكم أخالقي.

خالل االستشارة سوف تتلقى معلومات بشأن عدة 

أمور من بينها:

 املسائل القانونية واالجتامعية واملالية 	 

والطبية يف حالة اإلجهاض

التبني والرعاية الحاضنة	 

منع الحمل	 

يف حالة اإلجهاض، ننصح أيضا بكيفية التعامل مع 

اإلجهاض.


