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لافط'ا ةناعإ

؟نَم
 ِةناعإ عفد متي .انه ٌةماقإ وأ ايناNأ يف ٍنكس ناكم مهيدل نمم مِهرومأ ُءايلوأو ِلافط'ا ُتاهمأو ُءابآ لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلاب ّقحلا كلمي
 مدقتلل يساس'ا طرشلا .لاNا ىلع لفطلا هعم شيعي يذلا فرطلا لصحي ،لصفنم لكشب نيدلاولا شيع لاح يفو .ًامئاد نيوب'ا دحأ ىلإ لافط'ا
.ةناضحلا قح وه لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا بلطب

؟ىتم
 ميدقت بجي .تقولل ًاراصتخا لفطلا مودق لبق ًاقبسم تارامتسkا ءلم نكميو .ةدkولا دعب ًةرشابم لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا بلطب ّمدقتلا نكمي
 نم ًاءدب لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا نيوبzل قحي ،أدبNا ثيح نمو .طقف ٍماع فصن ةدN ّيعجر ٌرثأ لافط'ا ةناعt نأ ذإ ،نكمي ام عرسأب بّلطلا

.رشع نماثلا مهماع اوغلبي ىتحو لو'ا مهرهش

؟نيأ
 نكمي .ّيبيرضلا همقرو لفطلا د�يم ةداهشب بلطلا قفُري .فيظوتلا ةلاكول عباتلا ةرس'ا قودنص ىدل ًايباتك لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا بلط ّمدقُي
 زكارNاك - ّةيراشتسkا زكارملل نكميو .فيظوتلا ةلاكول ينورتكلkا عقوNا ىلع تامولعNا نم ديزم ىلإ ةفاضtاب لافط'ا ةناعإ بلط ىلع لوصحلا
.)1.3 لصفلا ةيراشتسkا ضورعلا( بلطلا ميدقت ءانثأ اهمعد ضرعت نأ ً-�ثم لماوحلل ّةيداشرkا

.ةرس'ا قودنص نم لافط'ا ةناعإ ىلع ماعلا عاطقلا وفظوم لصحي k :ةظح�م
.تاضيوعتلا بتكN وأ لمعلا بحاصل ًةرشابم ةلاحلا هذه يف بلطلا ميدقت متي امنإو

نغنيبوغ - غربمتروف نداب قرش يف ةرس'ا قودنص
Mörikestraße 15

73033 Göppingen

30 5555 4 0800 يناجم فتاه

9770821 07161 سكافلت

ينورتكلا ديرب
 Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-Ost@arbeitsagentur.de

 www.arbeitsagentur.de 

“Familie und Kinder„  "لافط'او ةرس'ا" لقح يف

:لافط'ا ةناعإ ةرشن
 www.bmfsfj.de

  "Kindergeld„  :ثحبلا لقح يف بتكا



لافط'ا ةو�ع

؟نَم
 ريغ ،نيرشعلاو ةسماخلا نس تحت مهدkوأ ناك نإ اهيلع لوصحلا نيدلاولل قحي .لافط'اب ةيانعلل مهلخد يفكي k نيذلا لهzل لافط'ا ةو�ع َحنمُت
.نَيدلاولا لزنم يف نوشيعيو �جوزتم

؟ىتم
:تابلطتNا
�ح لافط'ا ةناعإ نم ةدافتسkا لافطzل قحي

 .لخدلل ىند'ا دحلا ىلإ نيدلاولا لخد لصي

.لخدلا نم ىلع'ا دحلا زواجت متي مل

 ىلع لوصحلل ةجاح كانه دوعي نل كلذبو
.ةيعامتجkا تادعاسNاو 2 ةلاطبلا ضيوعت
.مهنيكمتو مهلافطأ ميلعتل ٍتاضيوعت ىلع ًاضيأ اولصحي نأ لافط'ا ةو�ع ىلع نولصحي نيذلا لهzل قحي

؟نيأ
 ةرس'ا قودنص ىدل بلطلا م�دقُي لافط'ا ةو�ع ىلع لوصحلل
 .فيظوتلا ةلاكول ينورتكلkا عقوNا نم ةرامتسkا ىلع لوصحلا نكمي

نغنيبوغ - غربمتروف نداب قرش يف ةرس'ا قودنص
Mörikestraße 15

73033 Göppingen

 4555530 0800يناجم فتاه

9770821 07161 سكافلت

ينورتكلا ديرب
Familienkasse-Baden-Wuerttemberg-Ost@arbeitsagentur.de

www.arbeitsagentur.de

 لافط'ا ةو�ع ةرشن
 www.bmfsfj.de 

 “Kinderzuschlag" "لافط'ا ةو�ع" :ثحبلا لقح يف بتكا 

نَيدلاولا ضيوعت

؟نَم
 يفاص طسوتم نم %67 نيدلاولا ضيوعت غلبي .امهلخد يف صقنلا يطغيل امهدعاسيو ،امهلفط ةدkو دعب نيوبzل يلام معد وه نيدلاولا ضيوعت
 .ًايرهش وروي 1800 زواجتي k امبو ًايرهش وروي 300 ّلق'ا ىلع - اهل�خ لمعلا ّمت ًارهش رشع ينثا رخ� لخدلا

 14 ةدN نيدلاولا ضيوعت ىلع لوصحلا اهنيح نيدلاولل قحي ،دولوNاب ةيانعلل لق'ا ىلع نيرهش ةدN لمعلا نع فقوتلاب م'ا وأ ب'ا ةبغر لاح يف

 اّهلقأ ةدN له'ا ضيوعت �فرطلا نم ّلك ذخأي نأ نم ّدب k ّهنأ kإ .ّةيرحب امهنيب اميف ةينمزلا ةدNا مساقت نيوبzل نكمي ،أدبNا ثيح نم .ًارهش
.ًارهش 12 اهلوطأو نارهش

امدنع نيدلاولا ضيوعت ىلع لوصحلا نيوبzل قحي
،ايناNأ يف نكسلل ناكم امهيدل نوكي
دحاو لزنم يف امهلفط عم ناشيعي



 .ًايعوبسأ ةعاس 30 نم رثكأ ن�معي kو امهلفطب ناينتعيو
  

 دعب لمعي نN ّقحي اهدنع.ًاعم نيدلاولا ضيوعت ىلع لوصحلاو يئزج ماودب ٍلمع �ب عمجلا ةطاسبب نكمي يفاضtا نيدلاولا ضيوعت قيرط نع
 نيدلاولا ضيوعت ىلإ دحاو ٍرهشل نيدلاولا ضيوعت ليوحت نكمي هنأ يأ .ةّدNا فعضل نيدلاولا ضيوعت ىلع لصحي نأ يئزج ماودب لفطلا ةدkو
 .نيرهش ةدN ّيفاضtا

:بلطلا ميدقتل ةبولطNا تادنتسNا
ىلإ ةفاضtاب لفطلا د�يم ةداهش

 ةريخ'ا 12لا روهشلل لخدلا رادقم تبثت ةقيثو
)نيدلاولا ضيوعت ىلع لوصحلل بلطب مدقتي يذلا صخشلل(

؟ىتم
 ميدقت يغبني ،بسحف رهشأ ةث�ث ىلا دوعي ضيوعتلل ّيعجرلا لوعفNا نأ امبو .لفطلا ةدkو دعب نيدلاولا ضيوعت ىلع لوصحلل بلط ميدقت نكمي
.نكمي ام عرسأب بلطلا

؟نيأ
 .غربمتروف نداب يف ينطولا ضورقلا فرصم نم ًةرشابم وأ ةنيدNا ةرادإ ،ةيلحNا تاطلسلا نم بلطلا ميدقتل ةبولطNا تارامتسkا ىلع لوصحلا نكمي
 - لاثNا ليبس ىلع لماوحلل ةيداشرtا زكارNاك - ةيراشتسا زكارN نكمي .نيدلاولا ضيوعت غلبم عفدو بلطلا ةلماعمب ريسلا نع َلوؤسNا �َدُعي يذلاو
.)1.3 لصفلا ةيراشتسkا ضورعلا( بلطلا ميدقت دنع ةدعاسNا ضرع

غربمتروف نداب يف ينطولا ضورقلا فرصم
Schlossplatz 12

76131 Karlsruhe

471 6645 0800 يناجم فتاه

 familienfoerderung@l-bank.deينورتكلا ديرب

www.l-bank.de/elterngeld 

  :ةّوب'او ةموم'ا تقوو يفاضtا نيدلاولا ضيوعت ،نيدلاولا ضيوعت لوح تاروشنم
 www.bmfsfj.de 

:لافط'ا ةياعر فيلاكت
 .يبيرضلا ءافعtا 

؟نَم
 .دعب رشع عبارلا مهماع اوزواجتي مل لافط'ا ناك نإ ،بئارضلا نم ىفعت نأ نكمي )لفط لكل ًايونس وروي 4000 ىتح( لافط'ا ةياعر فيلاكت اثلث

ةصاخلا تاجايتحkا يوذ لافط'ا يلاه'
 قفارم فيلاكتب ةبلاطNا نكمي امك .نيرشعلاو ةسماخلا نس مامتإ لبق تلصح دق ةقاعtا تناك نإ ،رمعلا ديدحت نود يبيرضلا ءافعtا يرسي
.لافط'اب ةيانعلاب �صتخNا �لماعلا فيلاكتو لفطلا ةياعر

.يبيرض ءافعإ ىلع لوصحلل ةيكنبلا تkاصيtاو ريتاوفلا قيرط نع لافط'ا ةياعر فيلاكت تابثإ بجي

؟ىتم
.ةيفاضإ تاقفن دنب تحت بئارضلا نم اهمصخ نكميو ،لفطلا ةياعر فيلاكت ّدبكت متي ةيراهن ةياعر ىلع لصحي وأ ةناضحلا لفطلا لخدي نأ درجمب

؟نيأ
 .بئارضلا بتكم ىلإ هميدقت بجي يذلا يبيرضلا نايبلاب لافط'ا ةياعر فيلاكت قّثوت يتلا ريتاوفلا قافرإ بجي

نغنيبوغ يف بئارضلا بتكم



Gartenstraße 42

73033 Göppingen

 0-9703 07161فتاه

 www.fa-goeppingen.de

 

www.familien-wegweiser.de 

"يبيرضلا ءافعtا :لافط'ا ةياعر فيلاكت" ةيحاتفNا ةملكلا 
„Kinderbetreuungskosten: Steuerliche Berücksichtigung“

Nا نم ديزNتامولع  

ةموم'ا ةيامح تارتف لوح  

طبارلا ةرايز مكنكمي : 

www.bundesversicherungsamt.de/mutterschaftsgeld

ةموم'ا ةو�ع

؟نَم
 �مأتلا قيدانص نم ةو�علا هذه ىلع نلصحيو .ًاقبسم لفط نهيدل حبصأ نمم وأ ًادولوم نرظتني يت�لا ءاسنلا ةموم'ا ةو�ع ىلع لصحت
 .ةينوناقلا طورشلا نهئافيتسا لاح نوب يف يداحتkا �مأتلا بتكم نم وأ ةيموكحلا يحصلا

؟ىتم
 قودنصب ةكرتشم ينوكت نأك( ةدkولا دعوم لبق عيباسأ ةتس يأ ،ةموم'ا ةيامح ةرتف ةيادب يف يموكح يحص �مأتب ةكرتشم ينوكت مل نإ
 ماودب لمع يأ باستحا متي ًاضيأ انهو( �لمعت ِتنكو )كتلئاع نم ًاصخش صخي يموكح �مأت قيرط نع ًايحص كيلع نمؤم وأ صاخ �مأت
 .يداحتkا �مأتلا بتكم ىدل ةموم'ا ةو�ع ىلع لوصحلل بلطب يمدقتت نأ كنكمي اهدنع )ةيوناث ةفيظو وأ يئزج

 يأ ةموم'ا ةيامح ةرتف ةياهنب وأ لمحلا ةرتف ءانثأ ةصتخNا تاطلسلا ةقفاومب لمعلا نم كحيرستب لمعلا بحاص موقي امدنع ًاضيأ قبطني اذه
 ىلإ ةيموكح ةفظومك كلمع رييغتب ِتمق لاح يف .)يراجتلا فارشtا بتكمك ةصتخNا تاطلسلا ةقفاومب لمعلا ءاهنإ( ةدkولا دعب عيباسأ ةينامث
.لاح ّلكب ةموم'ا ةو�ع ىلع ًاضيأ �لصحتس ةموم'ا ةيامح ةرتف ءانثأ ىرُخأ ةفيظو

 ةلباقلا نم وأ فرشNا كبيبط نم ةّعقوم ّعقوتNا ةدkولا دعومب ةقيثوو لمعلا بر نم ةقيثول �جاتحت بلطلا ميدقتل .ةدkولا لبق بلطلا ميدقت بجي
www.mutterschaftsgeld.de  :ينورتكلkا عقوNا يف ةبسانNا تارامتسkا يدجت نأ كنكمي .كلفط د�يم ةقيثو ًاقحk امبرلو .ةينوناقلا

؟نيأ
 ريرقتلا يمدقت نأ اهدنع كنكمي ،ةدkولا لبق عيباسأ ةتس يأ ةموم'ا ةيامح ةرتف ةيادب يف ّيموكح يحص �مأت قودنصب ةكرتشم ِتنك لاح يف
 ىلإ ةموم'ا ةو�ع ىلع لوصحلل حيرصتو كلفط د�يم ةداهش لاسرإ ِكيلع ةدkولا دعب .ًةرشابم كانه عّقوتNا كتدkو دعوم نمضتي يذلا يبطلا

.يحصلا �مأتلا قودنص ىدل رثكأ تامولعمو تارامتسkا ىلع لوصحلا كنكمي .يحصلا كنيمأت قودنص

ةموم'ا بتكم - يداحتkا �مأتلا بتكم
Friedrich-Ebert-Allee 38

53113 Bonn

1888 619 0228 فتاه

mutterschaftsgeldstelle@bvamt.bund.de ينورتكلا ديرب

 :ةينوناقلا لئاسNا مسق يف ةموم'ا ةيامح ةرتف لوح تامولعم
 

www.bundesversicherungsamt.de/mutterschaftsgeld



ةيلزنNا لامع'ا يف ةدعاسNا

؟نَم
 ةرتفل وأ ىفشتسNا يف ةماقtا ةدم ةليط لفط ةدkو ةبسانمب وأ ضرم ببسب روم'ا ءايلوأ لَِبق نم ةيلزنNا لامع'ا يف ةدعاسNا بلط نكمي
 لق'ا ىلع ٌدحاو ٌلفط كتيب يف نوكي نأ طرش ةدعاسNا هذه ىلع لوصحلا كنكمي ةيئانثتسkا تkاحلا ضعب يف .بيبطلا لَِبق نم ةفوصوNا ةهاقنلا
 .دعب ةرشع ةيناثلا غلبي مل

؟ىتم
 .كلفط ةدkو لبق كلذ حيضوت ِكيلع لزنNا لامعأ يف ةدعاسNا ىلإ ةجاحلا ةلاح يف

؟نيأ
 .ّيحصلا كنيمأت لبق نم فيلاكتلا ةيطغت متي
.كّتصاخ �مأتلا ةكرش عم لصاوتلا ِكيلع ،لاح ّيأ ىلع

 2 ةلاطبلا ضيوعت

؟نَم
.2 ةلاطبلا ضيوعت ل�خ نم ةيساس'ا ةايحلا تابلطتم نامض متي

؟ىتم
 :تاّبلطتNا

 ،لمعلا ىلع ًارداق نوكي نأ بلطلا م�دقم ىلع

7a SGBII § نوناقلا قفو نسلل ىند'ا دحلا زواجتي ملو ةرشع ةسماخلا نس زواجت 

 ،ةدعاسملل ةجاح كانه نوكي نأ بجي

   )لوؤسNا وه نغنيبوغ ةيحانل عباتلا لمعلا زكرم نوكي نلف kإو( نغنيبوغ ةيحان يف ةماقtا ناكم نوكي نأ بجي

؟نيأ
 ةقباسلا ةرايزلا يف ةرشابم اهيلع لوصحلا نكمي ةبولطNا تارامتسkا ةفاكو )Jobcenter( لمعلا زكرم يف يصخش لكشب بلطلا ميدقت بجي
 ضيوعت نع تامولعNا نم ديزم ىلع لوصحللو .لمعلا تاعاس ل�خ بلطلا ميدقت دعوN ةقباسلا ةرايزلاب مايقلا نكمي .لمعلا زكرم يف بلطلا ميدقتل
   .نغنيبوغ ةيحان يف لمعلا زكرN ينورتكلkا عقوNا اوروز 2 ةلاطبلا
نغنيبوغ ةيحانب لمعلا زكرم

Mörikestraße 15

73033 Göppingen

751-9770 07161 فتاه

oder -730 552-9770 07161 سكافلت

 Jobcenter-Goeppingen@jobcenter-ge.deينورتكلا ديرب

 ،نغنيغ ،نغنيلزياغ ،نياتشنكارد ،نغنيغيد ،شريكنموب ،نغنيكربوأ داب ،خابنستيد داب :ةيلاتلا قطانNا نع لوؤسم نغنيلزياغ يف بتكNا
.غياتشنزيفو نزواهلوم ،نخوك ،تاتشّنوه

نغنيلزياغ بتكم
نغنيبوغ ةيحانب لمعلا زكرم

Springstraße 7

73312 Geislingen an der Steige



 66- 9570 07331 فتاه

60- 9570 07331 سكافلت

@Jobcenter-Goeppingen.Geislingen-Springstr ينورتكلا ديرب

jobcenter-ge.de 

 www.jobcenter-ge.de

)BAföG( يلاريديفلا ميلعتلا معد نوناق 

؟نَم
 .يداصتقkاو يعامتجkا مهت�ئاع ىوتسم نع رظنلا ضغب مهميلعت لامكتسا يف بابشلا يلاريديفلا ميلعتلا نوناق معدي

كسفنبررقت نأ كنكمي اذكه
ةيعماج ةسارد يهنت نأ ّدوت تنك نإ
.ّيسردم ميلعتب بغرت تنك وأ

.ةماع ةدعاقك نيدلاولا لخد ىوتسم ىلع ًءانب معدلا ةميق بَسُحت
 نوسردي نN �ث�ثلاو ةسماخلا نسل رمعلل ىلع'ا دحلا عفتريو .ًاماع �ث�ث اّومتي نأ لبق مهميلعت اوؤدب نيذلا �بردتNا وأ ب�طلل معدلا ميدقت متي
 .ريتسجاNا
 وروي 130 هردق يفاضإ غلبم ىلع اولصحي نأ مهل قحي ،تيبلا سفن يف هعم نوشيعيو ،تاونس رشعلا هرمع زواجتي مل لفط مهيدل نمم ب�طلا

 .لفط لك نع ًايرهش
.ينهNا بيردتلا ةرتف ل�خ بيردت دقع دوجو لاح يف kًوؤسم فيظوتلل يداحتkا بتكNا َرَبتُعيو

لئادبلا
.يفاضtا يلاريديفلا ميلعتلا معد نوناق نم ةدافتسkا كنكمي دقف ،بيردتلا ةعباتم وأ كميلعت لامكتساب بغرتو ينهNا كبيردت تيهنأ دق تنك نإ

؟ىتم
.ينهNا بيردتلا وأ ةساردلا ل�خ

؟نيأ
 ب�طللو .نيدلاولا ةماقإ ناكم ىلع ًءانب ةلوؤسNا ةهجلا ديدحت متي .بيردتلاو ميلعتلا معد بتكم ىدل معدلا اذه ىلع لوصحلا بلط ميدقت نكمي
.ةلوؤسNا ةهجلا يه ةساردلا ناكم يف ةبلطلا نوؤش ةرئاد َرَبتُعت �ّلجسNُا

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
ةيعامتجkا ةياعرلل ةيحانلا بتكم

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

 606-202 07161  فتاه

599-202 07161  سكافلت

 kreissozialamt@landkreis-goeppingen.deينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de

 www.bafög.de 

نكسلا ةناعإ

؟نَم
 ةناعإ َحنمُت .ةلئاعلل ًابسانم ًانكس نّمؤت نأ اهل نكمي ثيحب .ضفخنNا لخدلا تاذ تويبلا اهيلع لصحت نأ نكمي ةيلام ةناعإ يه نكسلا ةناعإ
 .�كلاملل ةيكلNا ءابعأ لّمحت ةناعإكو اهنوَلغشي يتلا نكاسNا نع نيِرجأتسُملل ةرُجأ ةناعإك نكسلا

 نكسلا ةناعإ يف رابتعkا �عب نوذخُؤي نيذلا لافط'ا



 ىلع كلذ ىلإ ةفاضtاب نولصحي
.لافط'ا ةو�عل يداحتkا نوناقلا ىلع ًءانب ةكراشNاو ميلعتلل معد
؟ىتم
 .نكسلا ةناعإ ةئيه لَِبق نم ّيدرف صحف دعب نكسلا ةناعإ حنم متي
 نكسلا ةناعإ ىلع لوصحلا ةيناكمإ ددحت يتلا لماوعلا ضعب
 تيبلا يف نوشيعي نيذلا صاخش'ا ددع يه
 دارف'ا ءkؤهل يلامجtا لخدلا ىوتسم
 نكسلا فيلاكت /لزنNا ةرجأ غلبم رادقمو

؟نيأ
 .نكسلا ناكم نع ةلوؤسNا ةنيدNا ةرادإ وأ ةيدلبلا ىدل بلطلا ميدقت متي

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
نكسلا ةناعإ ةئيه

Eberhardstraße 20

73033 Göppingen

 606-202 07161  فتاه

599-202 07161  سكافلت

kreissozialamt@landkreis-goeppingen.de  ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Wohngeldbehörde

ةقفنلا

؟نَم
.هميلعت لمكتسي ىتح ةايحلا ديق ىلع kاز امو هادلاو لصفنا لفط لكل ًاينوناق ةقفنلا ّقحت

 .ةيلاNا دراوNا ل�خ نم هتمهاسم مدقي نأ هيلع لفطلا هعم شيعي k يذلا نيوب'ا دحأف .ةقفنلاب ةايحلا تابلطتN ةيرورضلا تامدخلاو علسلا َفصوت
 .لفطلا رمع ىلعو لفطلا هعم شيعي k يذلا فرطلا لخد ىلع ةقفنلا رادقم فقوتي

 يف �ئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد نم معدلاو ةروشNا ذخأ ّقح هل لفطلا هعم شيعي k يذلا فرطلا .فرودلسود لودج يف ةقفنلا رادقم ديدحت مت
.ةددحNا طورشلا ضعب تحت ةقفنلا نوبرع ىلع لوصحلا نكميو .ةيحانلا
 

؟ىتم
لفطلا ةدkو دعب

؟نيأ
Nا نم ديزNا مكنكمي تامولعkنغنيبوغ ةيحان يف �ئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئادب لاصت.

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
 �ئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

651-202 07161  فتاه

649-202 07161  سكافلت

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de  ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Kreisjugendamt

�بزاعلا تاهم'ا وأ ءاب�ل ةدعاسم – ةقفنلا نوبرع



؟نَم
 وأ رخ�ا فرطلا نم ةقفن ىلع لصحي kو �لصفنNا هيوبأ دحأ عم شيعيو هرمع نم ةرشع ةنماثلا زواجتي مل لفط لك ةقفنلا نوبرع ىلع لصحي
 .هنم مظتنم ريغ لكشب هتقفن ىلع لصحي

؟ىتم
 مأ وأ بزعأ بأ عم نوشيعي نيذلا لافط'ا لصحي ً،�يلق ًاغلبم عفدي وأ ،هيلع ةبجوتNا ةقفنلا عفدب لفطلا هعم شيعي k يذلا فرطلا موقي k امدنع
 .ةماعلا لاوم'ا نم ةقفن نوبرع ىلع ءابزع

؟نيأ
.�ئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد ىدل ةقفنلا نوبرع ىلع لوصحلا بلطب ّمدقتلا متي

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
�ئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

651-202 07161  فتاه

649-202 07161  سكافلت

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Kreisjugendamt

ةيراشتسا ةدعاسم
 دنعف .ةدعاسملل ىرُخأ لئاسو داجيإ متي ملو ةمز�لا لاوم'ا ريفوت ّرذعت نإ ىتح ،ةمكحNا جراخ ليثمتلاو ةروشNا ةيراشتسkا ةدعاسNا لمشت
 .ةيئاضق ىوعد يأب ّتبلا نكمي k هنأ ريغ .وروي 15 مسر لباقم مهرايتخا نم ¡صتخم ¡يراشتسا ِةدعاسم ىلع لوصحلا �نطاوملل نكمي  موزللا
  .ةينوناق وأ ةيئاضق ةدعاسم بلط نكمي هذهك ٍةلاح يفف
 

؟ىتم
.ةجاحلا دنع

؟نيأ
.يماحم قيرط نع وأ ّيباتك ّ،يهفش ٍلكشب ةيادبلا ةمكحم ىدل ةيراشتسkا ةدعاسNا ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا نكمي

ةينوناقلا تاءارجtاو ىواعدلا يف ةدعاسNا

؟نَم
 اهحنم متي .ّينوناق عازن فيلاكت عفد ّرذعت لاح يف ،اهنم ٍءزج وأ ةيئاضقلا تاءارجtاو ىواعدلا فيلاكت لّمحت متي ةينوناقلا فيلاكتلا ةناعإ قيرط نع
 .يئاضقلا مكحلا لامكتسا نكمي اذهبو .طاسقأ ىلع وأ ًايئزج ،ةيلاNا مهعاضوأ ببسب تاءارجtا فيلاكت لمحت مهنكمي k نيذلا سانلل

 ىواعدلا يف ةدعاسم ىلع لوصحلاب ّقحلا ّنأ َْدَيب .حاجنلل لامتحا ينعNا ينوناقلا عافدلل وأ ةينوناقلا ةقح�ملل نوكي نأ وه قبسNا طرشلا
.فيلاكتلا هذه ىرخأ ٍةهج ةيأ وأ ينوناقلا �مأتلا لّمحت لاح يف يفتني ةيئاضقلا تاءارجtاو

؟ىتم
.ةجاحلا دنع

؟نيأ
 اهيف متيس يتلا ةمكحNا ىدل )ً�ثم ق�طلا ىوعدك( ةيئاضقلا ىوعدلا بلط عم تقولا سفنب ًايباتك ةنيوناق ةدعاسم ىلع لوصحلا بلط ميدقت متي
 .ىوعدلا كيرحت

نغنيبوغب ةيادبلا ةكمحم
Postfach 140

73001 Göppingen



0-63 07161 فتاه

2429-63 07161 سكافلت

 poststelle@aggoeppingen.justiz.bwl.de ينورتكلا ديرب

 www.amtsgericht-goeppingen.de 

نغنيلزياغب ةيادبلا ةمكحم
Schulstraße 17

73312 Geislingen an der Steige

0-22 07331  فتاه

poststelle@aggeislingen.justiz.bwl.de  ينورتكلا ديرب

 www.amtsgericht-geislingen.de 

 www.amtsgericht-stuttgart.de

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم يف نويدلا ةروشم

؟نَم
 �نيدNا �نطاوNا نويدلا ةروشم دعاست
 .مهنويد عضو ىلع ةرطيسلل لئاسو داجيإ ىلع ةيحانلا يف
؟ىتم
 .مز�لا معدلا نويدلا ةروشم كل مدقت ،كينئاد عم ضوافتلل ةدعاسم جاتحت تنك نإ وأ ةيراجلا ةيلاNا كفيلاكت ةيبلت ن�ا دعب عيطتست k تنك لاح يف
 .كنويد عضو رييغتب ًّاّيدج بغرت �ح ًاضيأ ةدعاسNا ىلع لصحت ديكأتلابو
ةروشNا ضورع
،ةينوناقو ةيلام ةروشم
،ةيتايح ةروشم

،لولحلا ططخ رييستو ريوطت

،طيسقتلا تايقافتا قيرط نع ىرُخأ رومأ �ب نم نويدلا ميظنت

 ىلإ ةفاضtاب س�فtا تاءارجإ ريضحت
.ةيئاقو تادعاسم

.ةيناجم ةروشNا

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
ةيعامتجkا ةياعرلل ةيحانلا بتكم

Lorcher Straße 6 

73033 Göppingen

 606-202 07161  فتاه

599-202 7161  سكافلت

kreissozialamt@landkreis-goeppingen.de   ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Schuldnerberatung

ةلئاعلا ةقاطب

؟نَم
 ةضفخم لوخد تاقاطب ىلع لصحت نأ غربمتروف نداب يف نكست يتلا ت�ئاعلل نكمي ،اهنمضتت يتلا ةيئارشلا مئاسقلاو ةلئاعلا ةقاطب مادختساب
.فحاتNاو قئادحلا ،ةماعلا روصقلا ةرايزل ماعلا يف ةرم نيرشعل ةيناجم وأ رعسلا



؟ىتم
:ةلئاعلا ةقاطب ىلع لوصحلا �يلاتلا صاخشzل نكميو .لخدلا ىوتسم نع ةلقتسم ةلئاعلا ةقاطب

 .نيدلاولا عم دحاو تيب يف نوشيعيو لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا مهل قحي لافطأ ث�ث اهيدل يتلا رس'ا

.لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا هل قحي نمم لق'ا ىلع ٍدحاو ٍلفط عم تيبلا سفن يف شيعت يتلا ةبزاعلا م'ا وأ بزاعلا ب'ا

لق'ا ىلع دحاو لفط عم تيبلا سفن يف شيعت يتلا ت�ئاعلا
.ةيلاع ةقاعإ ةجرد هيدلو لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا هل قحي نمم

 ةناعإ ىلع لوصحلا مهل قحي نمم �نثا وأ لفط عم دحاو لزنم يف شيعت يتلاو ،لافط'ا ةو�ع وأ 4 ستراه ةناعإ ّيقلت اهل قحي يتلا ت�ئاعلا
.لافط'ا

.لق'ا ىلع دحاو لفط عم لزنNا سفن يف شيعتو ءوجللا يبلاط تاقاقحتسا نوناق ىلع ًءانب ايازم ىقلتت يتلا ت�ئاعلا

؟نيأ
 .ّةينعNا ةيحانلا يف ةيدلبلا سيئر بتكم ىدل بلط ىلع ءانب ةلئاعلا ةقاطب ّرفوتت
 ىلع لوصحلا قئاثو :اهرفوت لاح يفو لفطلا ةناعإ قاقحتسا تابثإ ىلإ ةفاضtاب ةيصخشلا تاقاطبلا وأ رفسلا تازاوج ىلإ جاتحت كلذ لج'و
 ةماقإ دنتسمو ءوجللا يبلاطل تاقاقحتسkا نوناق ايازم نم ةدافتسkا ليلد ،ةصاخلا تاجايتحkا يوذ ةقاطب ¡)لافط'ا ةو�ع وأ 4 ستراه( ايازNا

 .لوعفNا ةيراس

 لفطو مأ" ةيداحتkا ةسسؤNا
"ةدkولا لبق ةايحلا ةيامح -

؟نَم
 ئراوطلا تkاح يف لماوحلا ءاسنلل نكمي
ةدحاو ةرN يلام معد بلطب نمدقتي نأ 
Nا عفد متيسو .ّنهلمح ةلصاوNا تادعاسNا تاقفنلا عيمجل ةرورضلا بسح ةيلاNولاو لمحلاب ةقلعتkةد.

؟ىتم
.ةئراط ةلاح كانه ناك نإ حاضيإ متيس

؟نيأ
 .ةيداحتkا ةسسؤNا ىدل سيلو نكسلا ناكم يف لمحلل ةيراشتسkا بتاكNا ىدل تابلطلا ميدقت متي
:ىلإ �جاتحت كلذلو

.ايناNأ يف ةماقإ وأ نكس ناكم
.لمحلا تبثي يبط ريرقتو

 .كلخد عضو ةساردب ةيراشتسkا ةئيهلا موقت نأ بجيو .ئراط عضو يف ِكنأ تابثإ

 www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de 

داشرtا مسق يف ةدوجوم نغنيبوغ ةيحان يف لماوحلل ةيراشتسkا زكارNا ةفاك .

"ةجاتحNا ةرس'ا" ةيداحتkا ةسسؤNا

؟نَم



 .ةيداحتkا ةسسؤNا نم ًامعد بعص ثدح ببسب ام ةنحمب رمت يتلا ت�ئاعلا ىقلتت

:نم ¡يأ ىلإ ةسسؤNا تامدخ م�دقُت
،لق'ا ىلع دحاو لفط اهيدل ت�ئاع
،قاعم اهدارفأ دحأ ت�ئاع
،نوبزاع تاهمأو ءابآ
.ةموم'ا باوبأ ىلع ءاسن

؟ىتم
 عضولا يف رارقتسkا قيقحتل فدهي ةيداحتkا ةسسؤNا َلِبق نم حونمNا يلاNا معدلا .ةدح ىلع ٍةلاح لكل ةئراط ةلاح كلانه تناك اذإ اميف حيضوت متي
 ةلاح نم فلتخيو لخدلا ىلع معدلا رادقم دمتعي ً.انيوناق ًّاقح تسيلو ّةيعوطت تادعاسم يه ةسسؤNا تادعاسم .ةينعNا ةلئاعلل يداصتقkاو يعامتجkا
 .ةيدرفلا تاجاحلا ىلع ًءانب ةعونتم قرطب تادعاسNا ريفوت نكميو .ىرُخ' ةئراط

؟نيأ
 )داشرtا 1.3 لصفلا ةيراشتسkا ضورعلا( لفطلا ةدkو دعب وأ لمحلا ءانثأ لماوحلا تاراشتسا زكارم ةفاك ىدل بلطلا ميدقت نكمي

 www.service-bw.de 

“Landesstiftung Familie in Not„   ةيحاتفم ةملك

ةكراشNاو ميلعتلا معد

؟نَم
 �ئشانلاو لافط'ا ىلع ةكراشNاو ميلعتلا ةمزح ق�بُطت .ةجاتحNا رس'ا نم بابشلاو �ئشانلا ،لافطzل ةكراشمو ميلعت ةمزح دجوت 2011 ماع ذنم
.رشع ةنماثلا رمع ىتح ةيهيفرتلاو ةيضايرلا ،ةيفاقثلا ةطشن'ا يف ةكراشNا فيلاكت عفدتو .نيرشعلاو ةسماخلا رمع ىتح بابشلاو

؟ىتم
 �قهارNا وأ لافط'ا لوصح وه يساس'ا طرشلا
:ةيلاتلا تادعاسNا ىدحإ ىلع
ةيعامتجkا ةنوعNا غلبم وأ 2 ةلاطبلا ضيوعت
ةيعامتجkا ةدعاسNا
لافط'ا ةو�ع
نكسلا ةناعإ

ءوجللا يبلاط تاقاقحتسا نوناق بجومب ايازم

؟نيأ
.نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم يف وأ نغنيبوغ ةيحانب لمعلا زكرم يف بلطلا ميدقت متي

نغنيبوغ ةيحانب لمعلا زكرم
Mörikestraße 15

73033 Göppingen

751-9770 07161  فتاه

oder -730 552- 9770 07161  سكافلت

 Jobcenter-Goeppingen@jobcenter-ge.de  ينورتكلا ديرب

 www.jobcenter-ge.de/goeppingen 

نغنيلزياغ بتكم
نغنيبوغ ةيحانب لمعلا زكرم

Springstraße 7

73312 Geislingen an der Steige

 66-9570 07331  فتاه



60-9570 07331  سكافلت

Jobcenter-Goeppingen.Geislingen-Springstr@jobcenter-ge.de  ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Wohngeldbehörde.html

ةيعامتجkا ةقاطبلا

؟نَم
ةيحان يف دجوي ،2017 يناثلا نوناك نم لو'ا ذنم
 ةيراس ةقاطبلا .رهشأ ةث�ث ةدN كارتشاب اهؤانتقا نكميو ًايرهش وروي 29 ّفلكت ت�صاوNا ةركذت .ةبرجتلا ليبس ىلع ةيعامتجkا ةقاطبلا نغنيبوغ
.ةيعامتجkا ةقاطبلا ءارش ةيعامتجkا ايازNا ىقلتي نN قحيو .ةيحانلا ىوتسم ىلع لوعفNا

؟ىتم
:يليامب نوديفتسNا ّدَدُحيو

 2 ةلاطبلا ضيوعت ىقلتي نم

 )Sozialgeld(ةيعامتجkا ةنوعNا غلبمو

)Sozialhilfe( ةيعامتجا ةدعاسم ىقلتي نم

 بجومب ايازNا ىلع لوصحلا مهل قحي نم
ءوجللا يبلاط تاقاقحتسا نوناق

 .ةصتخNا تاطلسلا قيرط نع هتابثإو قحلا اذه ىلع لوصحلا متي

؟نيأ
 ةيحان يف لمعلا زكرمو يعامتجkا نامضلا بتكم ىلإ ةفاضtاب لقنتلل دنkزليف ةطبار ةمدخ طاقن يف ةيعامتجkا ةقاطبلا بلط تارامتسا رفوتت
.نغنيبوغ

لقنتلل دنkزليف ةطبار
Bahnhofstraße 24

73033 Göppingen

0-29090 07161  فتاه

200-29090 07161  سكافلت

 info@filsland.de  ينورتكلا ديرب

 www.filsland.de 

.لقنلل دنkزليف ةطبار نم ًةرشابم ةّيعامتجkا ةقاطبلا ءارش نكمي

ةصيخر قَّوست تاناكمإ
لفات ت�حم
سب�Nا ت�حم

بلأ -راكين -زليف يف ساتيراكل ةعباتلا لفات - تازيراك ت#حم سكاف /فتاه تنرتنا /ينورتكلا ديرب



لفات رغنيلزياغ - تازيراك
73312 Geislingen an der Steige | Bebelstraße 100

 سكاف 306565 07331
07331 306948

carisatt-geislingen@

caritas-fils-neckar-alb.de

12.30 ىتح 9.30 ةعاسلا نم ةعمجلا ،13.00 ىتح 9.30 ةعاسلا نم ءاعبرGا :تيقوتلا

لفات رنسوز - تازيراك
73079 Süßen | Haldenstraße 10

07162 9700444

9703813 07162 سكاف

carisatt-suessen@

caritas-fils-neckar-alb.de

12.00 ىتحو 9.30 ةعاسلا نم سيمخلاو ءاث#ثلا :تيقوتلا

لفات رغنيبوغ - تازيراك
73033 Göppingen | Gartenstraße 45

07161 639272

639273 07161  سكاف

kinzel@caritas-fils-neckar-alb.de 

15.00 ىتح 11.00 ةعاسلا نم ةعمجلا ىتح WنثVا :تيقوتلا

رمحGا بيلصلا نم ةيئاذغ داوم

.ةجاحلا هذه تبثي ام ميدقت بجيÊ .رخابزربيا لفات نم ءارشلا ت#ئاعلا وأ صاخشGا نم ضفخن_ا لخدلا يوذل قحي

لفات رخابزربيإ
73061 Ebersbach | Karlstraße 2

07163 5323612

13.00 ىتح 11.00 ةعاسلا نم ةعمجلاو ءاعبرGا ،ءاث#ثلا :تيقوتلا

نغنيلزياغ يف يبعشلا ريشبتلا

‹ÿÊ— „Ã«‰Ì „⁄ „‰Õ «·€–«¡ «··«Õfi ··„Õ «ÃÌ‰. fl· À·«À«¡ „‰ «·”«⁄… 09.00 Ì»œ√ ›ÿÊ— Œœ„… «·fl‰Ì”… .

»· «‘Ì— «·‘⁄»Ì ›Ì €«Ì“·Ì‰€‰ 

73312 Geislingen an der Steige | Richthofenstraße 30

07331 703494 www.vm-geislingen.de

  نغنيلزياغ ينوكايد

ينوكايدلا ىهقم
73312 Geislingen an der Steige | Moltkestraße 27 

07331 984896 www.diakonie-geislingen.de

17.00 ىتح 10.00 ةعاسلا نم ةعمجلاو 14.00 ىتح 10.00 ةعاسلا نم ءاعبرGا ،18.00 ىتح 10.00 ةعاسلا نم سيمخلاو ءاث#ثلا :تيقوتلا

سلوب سيدقلا ةسينك يف يشريكربسيف
73312 Geislingen an der Steige | Hohenstaufenstraße 35

07331 44189 www.diakonie-geislingen.de/ves-

perkirche.html

»· ÊfiÌ : „—… ›Ì «·”‰… - ”Ì „ «·≈⁄ ·«‰ ⁄‰ «·„Ê«⁄Ìœ ›Ì «·„‰‘Ê—«  «·≈Œ»«—Ì… «·„Õ·Ì…. 



يدنيل تيب

‹Ì”»—flÌ—‘… ›Ì €«Ì“·Ì‰€‰

73312 Geislingen an der Steige | Richthofenstraße 30

‹Ì”»—flÌ—‘… ›Ì fl‰Ì”… „œÌ‰… €Ê»Ì‰€‰

73033 Göppingen | Schloßstraße/Hauptstraße

www.linde-gp.de/html/vesperkirche.html

ساتيراك سكاف /فتاه تنرتنا /ينورتكلا ديرب

ةلمعتسم سب#م :سب#_ا ةفرغ
73033 Göppingen | Ziegelstraße 14 

07161 / 65858-0  تربلأ اتسيرك :ةلوؤس_ا ةفظو_ا
albert@caritas-fils-neckar-alb.de

»·Êfi : نثا موي لكW 16.00 ةعاسلا ىتح 15.00 ةعاسلا نم

نغنيبوغ ينوكايد Â« ›/ ›«fl” «—Ìœ «·fl —Ê‰Ì/ »‰ —‰ 

„fl » œ«∆—… œÌ«flÊ‰Ì

73033 Göppingen | Pfarrstraße 45  

07161 96367-50

Fax: 96367-59

DIakonischesWerk@

diakonie-goeppingen.de

www.diakonie-goeppingen.de

„ Ã— œÌ«flÊ‰Ì ›Ì €Ê»Ì‰€‰ 

73033 Göppingen | Hauptstraße 31

07161 639272

Fax. 07161 639273

kinzel@caritas-fils-neckar-alb.de 

”«⁄«  «·⁄„·: «·≈À‰Ì‰° «·À·«À«¡° «·√—»⁄«¡ Ê«·Ã„⁄… „‰ «·”«⁄… 9.00 Õ Ï 11.00 Ê„‰ 14.00 Õ Ï 17.00° «·Œ„Ì” „‰ «·”«⁄… 9.00 Õ Ï 13.00° «·”»  „‰ «·”«⁄… 

09.00 Õ Ï 13.00

fi»Ê· «· »—⁄« : «·≈À‰Ì‰ Õ Ï «·Ã„⁄… „‰ «·”«⁄… 9.00 Õ Ï 12.00 Ê „‰ 14.00 Õ Ï 17.00° «·Œ„Ì” „‰ 9.00 Õ Ï 18.00° «·”»  „‰ 9.00 Õ Ï 13.00

„ Ã— œÌ«flÊ‰Ì ›Ì ¬Ì“·Ì‰€‰

73054 Eislingen | Bahnhofstraße 6

07161 96367-56 www.diakonie-goeppingen.de/diakonie-

laeden/diakonie-laden-eislingen 

”»⁄»  »·⁄„·: »·≈À‰Ì‰ Õ Ï «·”»  „‰ «·”«⁄… 9.00 Õ Ï 12.00 Ê«·À·«À«¡ Õ Ï «·Ã„⁄… „‰ «·”«⁄… 14.00 Õ Ï 17.00 

fi»Ê· «· »—⁄« : «·≈À‰Ì‰ Õ Ï «·Ã„⁄… „‰ «·”«⁄… 9.00 Õ Ï 12.00 Ê«·À·«À«¡ Õ Ï «·Ã„⁄… „‰ «·”«⁄… 14.00 Õ Ï 17.00

„ Ã— œÌ«flÊ‰Ì "flÊ‰ —»Ê‰ " €«Ì“·Ì‰€‰ 

73312 Geislingen an der Steige | Moltkestraße 25

07331 40 05 39

07331 4 14 89 (Ernst-

Wilhelm Weid)

www.diakonie-geislingen.de

 

”«⁄«  «·⁄„·: «·À·«À«¡ Ê«·Ã„⁄… „‰ «·”«⁄… 9.00 Õ Ï 17.00° «·√—»⁄«¡ „‰ «·”«⁄… 9.00 Õ Ï 13.00° «·Œ„Ì” „‰ «·”«⁄… 09.00 Õ Ï 18.00



يحصلا &مأتلا
 ٍلفط ّلك ىلع &مأتلا متي .يبطلا جOعلا وأ ثداوحلا ،ضرEا ةلاح يف &مأتلا ًايئدبم نمضي يذلا يحصلا ماظنلا نم ًاءزج ّيحصلا &مأتلا ل.كشُي
 عفد يغبني &ح يف .ًايناجم امهلفطل يلئاعلا ّيحصلا &مأتلا نوكي ّيموكح [ّيحص &مأتب ناعتمتي نادلاولا ناك نإو .هتد^و دنع [يئاقلت لكشب
.ًّاصاخ يحصلا نيدلاولا &مأت قودنص ناك ةلاح يف &مأتلا غلبم

 دOيم ةداهش ةصاخلا &مأتلا قيدانص ضعب بلطتو .&مأتلا قودنص ىدل ّيباتك لكشب هرمع نم نيرهش لوأ لOخ هليجست بجي لفطلا ةد^و دعب
 .ةلاحلا هذه يف لفطلا

Eا نم ديزEلو تامولعwا مكنيمأت قودنص ىلإ ّهجوتلا مكنكمي مكت^ؤاست ىلع ةباجEلكشب اهؤلمو ًاقبسم تارامتس^ا بلط بلاغلا يف نكميو .ينع 
.بسن|ا

 www.landkreis-goeppingen.de/Gesundheitsamt

خارصلا ةدايع
 .يعامتج^ا لافط|ا بط زكرم يف ةركبEا ةلوفطلا تابارطض^ تاراشتسا يه خارصلا ةدايع
 :لاح يف ةدعاسEاو معدلا ّمدقت
،لصاوتEا ءاكبلا
،مونلا تابارطضا
ةيذغتلا تابارطضاو
.دعب ثلاثلا مهماع اوزواجتي مل نيذلا لافط�ل

.ةروشEا ىلع لوصحلل لافط|ا بيبط نم ليوحت ميدقت يغبنيو .خارصلا ةدايع ايراتركس ربع دعوEا ديدحتو لاصت^ا متي

زليف بلأ تادايع
يعامتج^ا لافط|ا بط زكرم

Eichertstraße 3

73035 Göppingen

3392-64 07161  فتاه

 www.alb-fils-kliniken.de 

يعامتج^ا لافط|ا بط زكرم
 هيجوتلاو ةروشEا ميدقت ىلإ ةفاض�اب .ةيعامتج^ا مهتئيب نمض &عفايلاو لافط|ا ةجلاعمو صحف نع ةلوؤسEا يه يعامتج^ا لافط|ا بط زكارم
 .لفطلل &قفارEا &ينعEا &يعجرEا صاخش�ل

:يليام ةجلاعEا فيط لمشيو
،ومنلا تابارطضا
،اهلوصح نكمEا وأ ةرهاظلا تاقاع�ا

.ةفلتخم بابس| ةيسفنلاو ةيكولسلا تابارطض^ا

.لافط|ا بيبط نم ليوحت ىلإ ًايئدبم يعامتج^ا لافط|ا بط زكرم ىلإ لوصولا جاتحي

زليف بلأ تادايع
يعامتج^ا لافط|ا بط زكرم

Eichertstraße 3

73035 Göppingen

3392-64 07161  فتاه

 www.alb-fils-kliniken.de 



تاصصختلا ددعتم ركبEا لّخدتلا زكرم
 لفطلل معدلا ميدقت ّيساسأ لكشب متي .ةَلمتُحم وأ ةرهاظ ٍتاقاعإ نم وأ ،مّهومن يف ٍتابارطضا نم نوناعي نيذلا لافط�ل ضرع وه ركبEا لخدتلا
 لفطلل قحي .هب مايقلل مهتقفاوم بّلطتيو له|ا بلط ىلع ًءانب لصحي ركبEا لخدتلا .ةمزOلا ةدناسEا ىلع روم|ا ءايلوأو له|ا لصحي هيلإ ةفاض�ابو
.ةيناجم ركبEا لخدتلا ضورعو .ةسردEا وأ ةسردEا لافطأ ةضور لوخد ىتحو ةد^ولا ذنم ركبEا لخدتلا تامدخ ىلع لوصحلا

؟ّركبEا لّخدتلا نم ةدافتس^ا نكمي ىتم

.لفطلا روطت ّصخت ت^ؤاست كانه نوكت امدنع

.ّملكتلا وأ بعللا ،يشEا ،سولجلا ،وبحلا ،ءايش|ا كاسمإ نم هل عقوتEا رمعلا يف لفطلا نكمتي ^ امدنع

.لافط|ا يقاب نع فلتخم ٍلكشب لفطلا فرصتي امدنع

.لفطلا ىدل ةقاعإ صيخشت وأ ومنلا يف ّرخأت نع فشكلا متي امدنع

 .تاصصختلا ددعتم ركبEا لخدتلا زكرمب ةرشابم لاصت^ا ًاضيأ نكمي .تامولعEاو معدلا بلطو هيلإ هجوتلل بسانEا صخشلا مه لافط|ا ءابطأ
.قOط�ا ىلع ًامِزلم سيل لو|ا ءاقللاو

)ةيتاذلا ةدعاسEا( نغنيبوغ ةفليهزنيبيل
تاصصختلا ددعتم ّركبEا ّلخدتلا زكرم

Heubachstraße 6-10

73092 Heiningen

33-94044 07161  فتاه

681014-94044 07161  سكافلت

 mtraenkle@lh-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.lh-goeppingen.de

ترشيآ مأ ىفشم يف تاينوناقلا تOباقلا ةدايع

:انه نغنيبوغ ةيحان يف ةّصاخلا تاجايتح^اّ يوذ ليلدُ داجيإ نٍكمُي

 ةفاكل تاباجإ ىلعو ةلماش ةروشم ىلع نولصحت انهو .ترشيآ مأ ىفشم يف ةينوناق ةلباق عم لصاوتلا له�ل نكمي لفطلا ةد^و لبق ىتح
:اهب نوركفت يتلا ت^ؤاستلا

،لمحلا لOخ ةروشم
،هلكاشمو لمحلا تابوعص لOخ ةدعاسEا

،ةد^ولا دعب ام ةرتفو ةد^ولا ،لمحلا لوح تامولعم

.باشع|او يثابويموهلاو ليدبلا بطلاب جOعلا قرط لوح ةروشEا ،لمحلا لكاشE جOعك ةينيصلا رب�اب جOعلا

.ًاقَبسُم ديعاوEا بيترت متيو .سيمخلاو ءاثOثلا يموي لصحت ءاقللا ديعاوم

زليف بلأ تادايع
ديلوتلاو ةيئاسنلا ةدايع

Eichertstraße 3



73035 Göppingen

2666-64 07161  فتاه

1829-64 07161  سكافلت

 geburtshilfe-info@af-k.de ينورتكلا ديرب

 www.alb-fils-kliniken.de 

ةسردEا لافطأ ضاير
 ام ًابلاغو .ةيدايتع^ا لافط|ا ضاير يف مهتياعر نكمي ^ نيذلا ةصاخلا ةيميلعتلا تاجايتح^ا يوذ لافط|ا ةياعرب ةسردEا لافطأ ضاير موقت
 .ةقاع�ا نم ةفلتخم عاونأب سرادEا لافطأ ضاير صتخت

ّركبEا زيزعتلاو داشر�ا
 ىتحو ةد^ولا ذنم هنم ةدافتس^ا نكميو .ةلمتُحم وأ ةرهاظ ةقاعإ نم وأ ،ومنلا يف تابوعص نم نوناعي نيذلا لافط�ل ٌضرع وه ركبEا زيزعتلا
 زيزعتلاو داشر�ا قايس يف ةدعاسEاو معدلا ىلع لوصحلا روم|ا ءايلوأو له�ل نكمي .ةسردEا ىلإ وأ ةسردEا لافطأ ةضور ىلإ لفطلا لوخد
 .مهلفط ومن صخي امب مهت^ؤاست ىلع ةباجwل ركبEا

:تامدخلا ةقاب

،مهرامعأ بساني ومنب نوعتمتي ^ نيذلا لافط|ا معدو ةدناسم

 ملكتلاب تابوعص وأ ةغللا يف ،كارد�ا يف لكاشم ،يندبلا وأ يلقعلا ومنلا يف رخأت نم نوناعي

 .يفطاعلاو يعامتج^ا ومنلا يف تابارطضا نم وأ

ناونعلا /مس"ا فتاه تنرتنا  /ينورتكلا ديرب

)FFBV GP(   نغنيبوغ يف ركب=ا معدلا ةيعمج

73033 Göppingen | Wilhelm-Busch-Weg 5

07161 20 29 30 ( يلآ بيجم ) fruehfoerderverbund@landkreis-goeppingen.de

 im FFBV GP بلأروف يف ركب=ا معدلا

 | Bad Boll 73087 بلأ روف يف ةصاخلا ةيوبرتلا ةروش=ا

Schulweg 2 Haus 3

07164 9121721 spb.voralb@pestalozzischule-goeppingen.de

)FFV(  نغنيلزياغ يف ركب=ا معدلا

73312 Geislingen an der Steige | Heidenheimer Str. 3

07331 94 14 59 ( يلآ بيجم )

07331 94 16 55 ( ايراتركسلا  SBBZ)

beratung@pestalozzi-geislingen.schule.bwl.de

www.pestalozzischule-geislingen.de/

fruehfoerderung

نسوز يف ركب=ا معدلا بتكم
73079 Süßen | Heidenheimer Straße 51

07162 93 29 313

07162 93 29 30 ( ايراتركسلا  SBBZ)

fr@jgffs.gp.schule.bwl.de

نغنيلزيآ يف ركب=ا معدلا بتكم
73054 Eislingen | Ebertstraße 31

07161 989435 spff@peseislingen.schule.bwl.de

www.peseislingen.gp.schule-bw.de/

fruehberatung.html

نغنيوأ يف ركب=ا معدلا بتكم
73066 Uhingen | Schulstraße 4

07161 93 87 028 ( يلآ بيجم ) fruehber@tungsstelle-uhingen.de

خابزربيإ يف ركب=ا معدلا بتكم
73061 Ebersbach | Zeppelinstraße 3

07163 94 19 30 ( ايراتركسلا  SBBZ/AB) fruehberatung.hardtschule@sbbz-lernen.de

يدرفلا معدلا طاقنو يدرفلا روطتلا ت"اجم



ةغللا لاجمب ركب=ا معدلا
im FFBV GP

73033 Göppingen | Schulerburgstraße 28

07161 20 27 25

07161 / 20 27 20 ( ايراتركسلا  SBBZ)

fb@wbs-gp.de

يعامتج"ا يفطاعلا روطتلا لاجمب ركب=ا معدلا
نغنيلزياغ يف ركب=ا معدلا ةيعمج يفو نغنيبوغ يف ركب=ا معدلاو ةروش=ا ةيعمج يف

يكرحلاو يدا=ا روطتلا لاجم يف ركب=ا معدلا
نغنيبوغ يف ركب=ا معدلا ةيعمج يف

ةيؤرلا لاجم يف ركب=ا معدلا
نغنيلزياغ يف ركب=ا معدلا ةيعمجو نغنيبوغ يف ركب=ا معدلا ةيعمج يف

لافط|ا ءابطأ
€»·«» „« ÌflÊ‰ √ÿ»«¡ «·√ÿ›«· Â„ √Ê· ‰fiÿ… « ’«· ··√Â·. ≈– Ìı„fl‰ ›fiÿ ·√ÿ»«¡ «·√ÿ›«· Ê«·„—«ÂfiÌ‰ –ÊÌ 

«·Œ»—… «·Õfl„ ›Ì„« ≈–« fl«‰  ÿÊ— «·ÿ›· Ì”Ì— ⁄·Ï ŒÌ— „« Ì—»„.
√ÿ»«¡ «·√ÿ›«· «·–Ì‰ Ì„«—”Ê‰ «·„Â‰… Õ«·Ì« 
‹Ì ‰«ÕÌ… €Ê»Ì‰€‰:

ناونعلا /مس"ا فتاه سكافلت تنرتنا /ينورتكلا ديرب

 & ناتسور اكينوم .د

ردورش ين`يم .د
73087 Bad Boll | Bühlstraße 1

07164 130472 07164 130471 kinderarzt@dres-rostan.de

www.dres-rostan.de

وكساغ-افوستاشت اتير & سبيرك سايردنا
73326 Deggingen | Bahnhofstraße 9

07334 5476 07334 922045 krebs.deggingen@freenet.de

رفيك -نامسورغ هتوا
73072 Donzdorf | Mozartstraße 4

07162 204940

 ترابوش نافيتش.د
73061 Ebersbach | Leintelstraße 45

07163 535458 07163 535459 www.onkeldoktor.info

 لبيست تيجيرب .د
73054 Eislingen | Schlossplatz 6

07161 989435 07161 989436 praxis@kinderarzt-eislingen-zippel.de

www.kinderarzt-eislingen-zippel.de

بيرتش رتيبزناه .د
73312 Geislingen an der Steige | Rheinlandstraße 77

07331 62324 07331 306861

افيرايتجيد `يمدول
73312 Geislingen an der Steige | Bebelstraße 29

07331 931620

دابفوتسيرك ،ةلبول سوكرام .د
73035 Göppingen | Faurndauerstraße 6-28

07161 601-9369 markus.loeble@christophsbad.de

ابوش نايتسيرك .د
73033 Göppingen | Schillerplatz 10

07161 78590 07161 968295 schoppa@t-online.de

www.kinderarzt-dr-schoppa.de

باار ايلينروك .د
73033 Göppingen | Schillerplatz 10

07161 78590 07161 968295

تديمش وليت .د
73033 Göppingen | Hauptstraße 50

07161 68091 07161 15069 info@kinderarzt-drschmid.de

www.kinderarzt-drschmid.de

غريب ياك .د
73033 Göppingen | Marktstraße 16

07161 52048

تسور ميخأوي -زناه .د
73033 Göppingen | Poststraße 14 

07161 73722 

رزياغ ةتوأ .د & يامود ّسناهوي .د
73079 Süßen | Goethestraße 2

07162 45050



تسور ميخأوي -زناه .د ل ةيعرف ةدايع
73098 Rechberghausen | Schlossmarkt 6

07161 73722 

ريام نيرتاك & دراهريا ديرتسأ .د
73066 Uhingen | Poststraße 10

07161 32444 07161 361170 team@kinderarzt-uhingen.de www.kinderarzt-

uhingen.de 

ةقحOلا ةيعامتج^ا ةيبطلا ةياعرلا
.ّحصم وأ ىفشتسم يف ةماق�ا دعب ةرشع ةعبارلا نس مهغولب ىتحو ةد^ولا ذنم لافط�ل ةدناسEا ّمدقت ةقحOلا ةيعامتج^ا ةيبطلا ةياعرلا

:دوجو ةلاحب تOئاعلا ةقحOلا ةيعامتج^ا ةيبطلا ةياعرلا معدت اذهبو
،ةديدش وأ ةنمزم ضارمأب &باصEا لافط|ا
ً،ادج ّركبم تقوب نيدولوEا ّجدخلا
.تاقاعإ نم نوناعي نيذلا لافط|ا

:يليامب قيرفلا مكدعاسي
،لضفأ لكشب لفطلا ضرم مهف
،ةيبطلا ةيانعلاب قلعتت ت^ؤاست حيضوت

،تيبلا يف حيحص لكشب هعم لماعتلاو ديدجلا عضولا عم ملقأتلا

،ةمهم لاصتا تاهج عم طبرلا

،ةيمويلا مكتايح يف ضرEا جمد

.كلذل تابلطلا ميدقتو ةيعامتج^ا ايازEاو تادعاسEا ىلع لوصحلا ديهمت

 ن�مؤملل لماكلاب ةيناجم نوكتو يحصلا &مأتلا قودنص لبق نم تاقفنلا لمحت متي يلاتلابو ،ةيبط ةيصوت ىلع ًءانب معدلا اذه ىلع لوصحلا متي
.هيلع

نغنيبوغ ةيتاذلا ةدعاسEا
Eichenstraße 8

73037 Göppingen

30-94044 01761  فتاه

sott@lh-goeppingen.de  ينورتكلا ديرب

 

www.lh-goeppingen.de 

نغنيبوغ لافطأ ىفشم

 تامدخلا ةقاب
ئراوطلا ت^اح ةدايع

)لافط|ا بيبط لَِبق نم ليوحت( ماعلا لافط|ا بط ةدايع
)نطبلا صصخت( لافط�ل يمضهلا زاهجلا ضارمأ
)تايتفلل ةدايع( لافط�ل ةيئاسنلا ةراشتسا
،ةيلكلا ضارمأ ةراشتسا
)وكي�ا( ةيتوصلا قوف تاجوEا ةراشتسا



،&ميقEا ىضرEا ةياعر

 .لافط|ا ةحارجو ءاسنلا ىفشم عم قيثو نواعتب )ةد^ولاب ةطيحEا ةرتفلا زكرم( له|ا-لفطلا زكرم يف ًاثيدح نيدولوEا ضارمأو ّجدخلا ةياعر

.ةد^ولا يثيدحو ّجدخلل لماكلا فثكEا جOعلا لافط|ا ىفشم نمضيو

زليف - بلأ تادايع
&قهارEاو لافط|ا بط ةدايع

Eichertstraße 3

73033 Göppingen

 2270-64 07161 فتاه

1811-64 07161  سكافلت

info@af-k.de  ينورتكلا ديرب

 

www.alb-fils-kliniken.de

نغنيبوغ يف لافط|ا ىفشم يف ةيبطلا لافط|ا ئراوط ةمدخ
.نغنيبوغ ةقطنم ءاحنأ ةفاك يف ئراوطلا ةمدخ ةيبطلا لافط|ا ئراوط ةمدخ لمشت

.22.00 ىتح 08.00 ةعاسلا نم ةلطعلا مايأو دح|ا ،تبسلا :ماودلا تاقوأ

 ةعاسلا نم ةعمجلا ىتحو &نث^ا نم ًاضيأو .ترشيآ مأ ىفشم ءابطأ نم ةياعرلا ّمدقت يلاتلا مويلا نم 08.00 ةعاسلا ىتحو 22.00 ةعاسلا نمو
.ةيزكرEا لاصت^ا ةطقن ىفشEا يف ئراوطلا ةدايع ىقبت 08.00 ةعاسلا ىتحو 18.00

 لافط|ا ئراوط ةمدخ نم جOعلا ىلع لوصحلل .ترشيآ مأ ىفشم يف ئراوطلا ةفرغ زكرم لَِبق نم اهلوخدو ئراوطلا ةدايع ىلإ لوصولا ريفوت متي
.قبسم يفتاه لاصت^ ةجاح ^ ةيبطلا

زليف-بلأ تادايع
Eichertstraße 3

73035 Göppingen 

3011250 0180  فتاه

 1829-64 07161 سكافلت

 info@af-k.de ينورتكلا ديرب

 

www.alb-fils-kliniken.de

لافط|ا تاصوحف
 ةد^ولا دعب ىفشتسEا نم لفطلا جرخي امدنع .اهجOعب ءدبلاو ّركبم لكشب كلفط ومن يف تابارض^او ضارم|ا نع فشكلا وه تاصوحفلا فده
 .لفطلا تاصوحف َرتفد  م|ا ُم�لسُت

 .تاصوحفلا ّةفاك جئاتن لافط|ا بيبط لّجسي رتفدلا اذه يفو



 :لفطلل ةيلاتلا تاصوحفلا تد.ُدح دقو
U1 ةد^ولا دعب ًةرشابم 
U2 رشاعلاو ثلاثلا مويلا &ب 
U3 سماخلاو عبارلا عوبس|ا &ب 
U4 عبارلاو ثلاثلا رهشلا &ب 
U5 عباسلاو سداسلا رهشلا &ب 
U6 12 رهشلاو 10 رهشلا &ب 

U7 24 رهشلاو 21 رهشلا &ب

U7a 36 رهشلاو 34 رهشلا &ب 

U8 48 رهشلاو 46 رهشلا &ب 

U964 رهشلاو 60 رهشلا &ب

 تقوب تابارطض^ا فاشتكاو مهلافطأ ومن ةبقارE تاصوحفلا هذه نم ةدافتس^ا له|ا ىلعو  .لماكلاب ةيناجم هOعأ ةروكذEا ةيئاقولا صوحفلا
 .ّيحص لكشب مهلافطأ ومن نامضل ركبم

 تاقوأ جراخ كلذ ناك نإو ىتح لافطأ بيبط ةراشتسا ًاضيأ اهدنع يرورضلا نمف ،مهلفط ىدل يعيبط ريغ ًائيش نادلاولا ظح^ لاح يفو
.ةروكذEا تاصوحفلا

ةحصلا بتكم نم &عفايلاو لافط�ل ةيبطلا ةمدخلا
.&عفايلاو لافط|ا ءابطأ اهمّدقي يتلا تامدخلا ىلإ ةفاضإ  دُعي اذهو .مهتحص زيزعتو مهتيامح لوح مهيلاهأو لافط�ل ةروشEا ميدقت متي انه

 .ريراقتلا دادعإو ةسردملل ةيبطلا ةروشEا ،ةسردEا لوخد رابتخا &عفايلاو لافط�ل ةيبطلا تامدخلا ماهم لمشتو

  .ةيناجم ةروشEا ضورعو تاصوحفلا لك

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
ةحصلا بتكم

Wilhelm-Busch-Weg 1 

73033 Göppingen 

1821-202 07161  فتاه

 gesundheitsamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 

www.landkreis-goeppingen.de/Gesundheitsamt

يعامتج^ا يسفنلا بطلا ةمدخ
 بطلا ةرئاد ّمدقت .يعامتج^ا يسفنلا معدلاو ةروشEا ىلإ ةيبطلا ةيانعلا ىلإ ةفاض�اب ّيسفن ضرم نم نوناعي نيذلا صاخش|ا جاتحي ام ًاريثك
 ةرس|ا ءابط| ،ةيسفن ضارمأ نم نوناعي نيذلا &غلابلل نكمي .ةيدرفلا تاجايتح^ا ىلع ًءانب ةدعاسEا ةلاحلا هذه يف يعامتج^ا يسفنلا
.يعامتج^ا يسفنلا بطلا ةمدخ ةرئادب لاصت^ا عوضوEا اذه لوح تامولعم نوجاتحي نيذلا &نطاوEا وأ ةمعادلا تاسسؤمللو

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
 ةيعامتج^ا ةياعرلا بتكم

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

 606-202 07161 فتاه

599-202 07161  سكافلت

 spdg@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

نغنيلزياغ يناديم بتكم



ةقطنEا يف يسفنلا بطلا زكرم
Karlstraße 31

73312 Geislingen an der Steige

oder -62 61-3071 07331  فتاه

441391 07331  سكافلت

 spdg@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

:نغنيبوغ ةيحان يف يسفنلا جOعلاو يسفنلا بطلا ليلد
 

www.landkreis-goeppingen.de/Sozialpsych_+Dienst 

ئراوطلا مقر
·„—fl“ „⁄·Ê„» 

»· ”„„:

ممستلا
 راثآ وأ داحلا ممستلا نع تامولعم جاتحي صخش لكل ةعاسلا رادم ىلع ئراوط ةمدخو تامولعم ةمدخ ّمدقي غروبيارف يف ممستلا تامولعم زكرم
.ةيود|ا تاريثأت وأ تاردخEا
غروبيارف يف ممستلا تامولعم زكرم

Mathildenstraße 1

79106 Freiburg

19240 0761  ئراوط فتاه

44570 270 0761  سكافلت

giftinfo@uniklinik-freiburg.de  ينورتكلا ديرب

 

www.giftberatung.de 

نانس|ا ةحص
 يمحي يذلا ديارولفلا ىلع يوتحي نانسأ نوجعم مادختساب كلذ لعف لضف|ا نمو .سوستلا عنE [يموي لكشب نانس|ا فيظنت ًادج مهEا نم
 بجي اذل !مهلفط ىلإ هولقني نأ لمتحEا نمف ،نانس|ا يف سّوست له|ا ىدل ناك نإ ّهنأ :نوريثك هملعي ^ يذلا .)ءانيEا( نانس�ل ةيجراخلا ةقبطلا
 بيبط ةرايزل دعوم بيترت نسحتسEا نم .امهدحأ مف يف )ةيّاهللا( هتصاصم وأ مهلفط ماعط تاودأ عضو ّيساسأ لكشب ابنجتي نأ نيدلاولا ىلع
.مظتنم [يرود لكشب نانس|ا بيبط ةرايزب مايقلا مهEا نمف ،ةّديج ّةيحص ةلاحب نانس|ا ىلع ظافحللو .لفطلل [نس لوأ غوزب نم ًاءدب نانس|ا

 

www.kindergesundheit-info.de

 

www.bzga.de

 

www.landkreis-goeppingen.de/Gesundheitsamt

لفطلا ضرم لاح يف ةيرادإ ةزاجإ
 قحي رشع ةيناثلا رمع لفطلا زواجتي نأ لبق .مهلافطأ دحأ ضرم ةلاح يف مهلزانم يف اوقبي نأ يموكحلا يحصلا &مأتلا يوذ &فظوملل قحي
 .نيدلاولا Oك ىلع قبطني اذهو .ًايموكح يحصلا مهينمأت ناك لاح يف لفطلا ضرم دنع ماعلا يف مايأ ةرشع ةدE ةيرادإ ةزاجإ ىلع لوصحلا له�ل
 .ماعلا يف ًاموي 20 ذخأ &بزاعلا له�ل قحي &ح يف



 .لمعلا بحاصل ٍبسانم [يبط ٍريرقت ميدقت &فظوEا ىلع يغبني .رثك|ا ىلع ًاموي 50 ةزاج�ا ةّدم حبصت ،&لفط نم رثكأ لزنEا يف شيعي ناك نإ
.بتار يأ ةدEا هذه لOخ لمعلا بحاص عفدي ^و .يحصلا &مأتلا قودنص نم ةيحصلا ةياعرلا ةوOع  ةدلاولا وأ دلاولا ىقلتي ةرتفلا هذه يفو

.يحصلا &مأتلا قودنص نم ًاضيوعت ^و ةيرادإ ةزاجإ صاخ &مأتب مهيلع نّمؤEا لافط|ا يلاهأ ىقلتي ^

نغنيبوغ ةيحان يف ةصاخلا تاجايتح^ا يوذ ليلد
 .نغنيبوغ ةيحان يف معدلا ضورعل ةبعشتEا ةكبشلا نع ًايّلوأ ًاّهجوتو ةماع ةحE تاروشنEا ّمدقت

 نيوانع نع Oًضف ةيلاEا عفانEاو تادعاسEا ،نكسلا ،لمعلا ،&قهارEاو لافط�ل معدلاو ةروشEا ضورع ميدقت :لاثEا ليبس ىلع ةعونتم عيضاوم
.ةيتاذلا ةدعاسEا تاعومجمب لاصت^ا

 

www.landkreis-goeppingen.de/Teilhabeplanung 



نغنيبوغ ةيحان يف ةّركب"ا تادعاس"ا

؟نَم
 مهماع اوزواجتي مل لافطأ اهيدل يتلا رسKاو لماوحلا ءاسنلا ىلع ىلوKا ةجردلاب ةّركب"ا تادعاس"ا قيسنت بتكم اهمدقي يتلا ضورعلا ّزكرت
.لوKا

ةعّونتم ضورع نغنيبوغ ةيحان يف دجوت
 ماعلا لZخو لمحلا نم ًاءدب لافطKاو يلاه_ل ةدعاسم ضورع ةّركب"ا تادعاس"ا مدقت .عّضرو راغص لافطأ اهيدل يتلا تZئاعلاو لماوحلا ءاسنلل
 .ةصاخ ةيشيعم تgاح اهيدل يتلا تZئاعلل ّيساسأ لكشب نوّهجوتي مه .لفطلا ةايح نم لوKا
.ينورتكلgا عقو"ا اوروز ةّركب"ا تادعاس"ا نع تامولع"ا نم ديز"

 معدلا ىلع لوصحلل مكتابلطو مكهجاوت يتلا تابوعصلا وأ مكتgؤاست nلماح ًةرشابم ةركب"ا تادعاس"ا بتكم ىلإ ّيصخش لكشب ّهجوتلا مكنكمي
!بسان"ا

:عيضاو"ا تgاجم
تادعاسمو معد ،ضورع :ةحصلا
ّةيرسKا ةياعرلا لZخ نم ةيمويلا ةايحلا رومأ يف ةدعاس"ا
STÄRKE ةكريتش جمانرب :نيدلاولا بيردتو ةيرسKا ةيبرتلا

ةيرسKا تاءاقللا ضورع
ةروشم

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ زكرم
nئشانلاو لافطKا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

129- /698- /492-202 07161  فتاه

649-202 07161  سكافلت

 fruehe-hilfen@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 

www.fruehe-hilfen-gp.de 

 لماوحلا تاراشتسا
 لمحلا تاعازنو

 زكارم ةثZث دجوت نغنيبوغ ةيحان يف .تاجايتحgاو حوضولا مدع ،ةديدجلا تgؤاستلا ،عيضاو"ا نم ريثك أرطت ذإ .اهلمكأب ةايحلا ريغي لمحلا
!رورس لكب مكتمدخ يف يهو .لماوحلل ةيراشتسا

 لماوحلا تاراشتسا زكارم
 نغنيبوغ يف ةحصلا بتكم

؟نَم
 مهل مدقنو .تّادجو ًادادجأ نوحبصيس نيذلا صاخش_ل وأ ةوبKا ىلع nلبق"ا لاجرلل اهميدقت ىلإ ةفاض}اب ،لماوحلل تاراشتسgا ّمدقن نحن
:لوح تامولع"ا

 ،لافطKا ةوZعو لافطKا ةناعإ
،نيدلاولا ضيوعت
،ةوبKا وأ ةمومKا ةزاجإ
،لمعلا ىلإ ةدوعلا



،لافطKا ةياعر تايناكمإ
،ةسسؤ"ا تامدخ
ىلإ ةفاض}اب nبزاعلا له_ل تايناكمإ

 لمحلا لوح ىرُخأ عيضاوم
 .ريغصلا لفطلا تقوو

:صوصخب حصنلا مكل ّمدقن

،ةّوبKا وأ ةمومKا ىلع nِلبقُ"ا صخت يتلا تgؤاستلا ةفاك
،ةيلئاعلا وأ ةيصخشلا لكاش"ا
ىلإ ةفاض}اب فواخ"او مومهلا
.اهنوحرطت يتلا ةلئسKا

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ زكرم
ةحصلا بتكم
لماوحلل ةيراشتسا زكارم

Wilhelm-Busch-Weg 1

73033 Göppingen 

1800-202 07161  فتاه

 gesundheitsamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 

www.landkreis-goeppingen.de/Gesundheitsamt

ساتيراك ةيكيلوثاكلا لماوحلا ةروشم
 يف وأ ةمزأ يف ٍ،بعص ٍعضو يف ِكسفن ِتدجو نإ .نمKا مادعناو ّمهلا ،فوخلا ىلإ ًاضيأ نكلو ،لمKاو ةداعسلا ،حرفلا ىلإ يدؤي نأ لمحلل نكمي
 .كتيسنجو ِكتنايد نع رظنلا فرصب كتلئاع عم وأ ككيرش عم ً،ةديحو ةروش"ا يقلتل مودقلا كنكمي ،لمحلاب قلعتي عازن
 ىلع لوصحلا كنكمي تايراشتسgا عم ةثداح"ا يف
 ةددحم تايناكمإ ىلع يفرعتتو ةلوؤسم تارارق يذختتلو كلبقتسم لوح ًاميهافم يّروطتلو ٍلولح نع يثحبتلو ِكعضو نع يملكتتل ٍناكمو ٍتقو
.قبسم دعومب ددحت تارايزلا .ةيعقاو تامولعم ىلع nلصحت انه .ةدعاسملل

:ضورعلا

ةيدا"ا تادعاس"او معدلا نم ديز"ا ميدقت

 ِكتلئاعلو ِككيرشل ِ،كل معدلاو ةقفار"ا ،حصنلا
ِكلفط ِةدgو دعب ىتح

 تاعومج"او سراد"ا يف تامولع"او ةياقولا تايلاعف

يكيلوثاكلا لماوحلا تاراشتسا زكرم
Ziegelstraße 14

73033 Göppingen

11-65858 07161 فتاه

 

www.caritas-fils-neckar-alb.de  

ايليماف ورب
.نايّبصلاو تانبلا ،لاجرلا ،ءاسنلل ةيسنجلا عيضاو"او لمحلا لوح ةيعامتجgاو ةيسفنلا ،ةيبطلا ةروش"ا ّمدقت ةيراشتسgا ايليماف ورب زكارم



 .ةّوبKاو ةمومKاو لمحلا ،لمحلا عنمب ةقلعت"ا ةلئسKا لوح حصنلا ّمدقت ايليماف ورب ىدل يرسKا طيطختلا ةروشم

 دعبو لبق ةيلا"ا تادعاس"ا لوح ٍتامولعم ،جاوز_ل وأ ًةيدرف ٍتاراشتسا ىرُخأ ٍرومأ nب نم ايليماف ورب ّمدقت ً،Zفط نورظني نيذلا لهKاو لماوحلل
.ةيسفنو ًةيبط ٍتاراشتساو ،ةدgولا

.لمحلاب ةقلعت"ا تاعازنلا صخي امب ةروش"ا ايليماف ورب ّمدقت امك

.ًاضيأ ةيسورلا ةغللاب لمحلاب ةقلعت"ا تاعازنلا وأ لمحلا تgاح يف ةروش"ا ميدقت نكمُي

 .ةيسنجلا مهتايح عم لوؤس"ا لماعتلاب nقهار"ا معدتو ةبسانم ةقيقد ةيعوت ايليماف ورب ّمدقت ،ةيسنجلا ةيبرتلا لوح ضورعبو

 ًّاصتخم ًاصخش ّمدقت ةيسنجلا ةروش"ا
.كيرشلا عم وأ يصخشلا ىوتس"ا ىلع ةيسنجلا ةايحلاب قلعتت يتلا بعاص"ا وأ تgؤاستلا تgاح يف ةدعاسملل

 :nقهارملل ةيفتاهلا تاثداح"ا تاقوأ
    17.00 - 15.00 ةعاسلا ءاثZثلا

17.00 -15.00 ةعاسلا سيمخلا :ًادولوم نورظتني نيذلا يلاهKا وأ لماوحلل فتاهلا قيرط نع تامولعم

ايليماف ورب
Grabenstraße 1

73033 Göppingen

504460 07161  فتاه

 gp@profa.de ينورتكلا ديرب

 

www.gp-profa.de

"ةدعاسملل ةجاحب لماح" :ئراوطلا فتاه

 ةعاسلا رادم ىلع ًةدعاسمو ًايناجم ًامعد ئراوطلا فتاه ّمدقي
.08004040020 :مقرلا ربع ،لصت"ا ّةيوه ّةيرس ىلع ةظفاح"ا عم

.مويلا يف ًةعاس 24 ىدم ىلع ئراوطلا فتاه ّرفوتي

.فشاكلا ىلع انيدل لصت"ا مقر رهظي g .يناجم لاصتgا

 لصت"ا ةيوه ةفرعم نود ّيرس لكشب ةدعاس"ا ميدقت نكميو
 .ةبغرلا دنع
.ئراوطلا فتاه تايراشتسا لَِبق نم ةراش}ا ةغل يمجرتم وأ nيروف nمجرتم nيعت نكمي بلطلا دنع .ةددعتم ٍتاغلب رفوتيو قئاوع Zب ضرعلا اذه

 

www.schwanger-und-viele-fragen.de

"ةئراط ةلاح يف لماح" ةدعاس"ا فتاه

0800 40 40 020



 ةيبرتلا اياضقل ةيراشتسا زكارم
ةايحلاو ةرسKاو

SOS - ا ةدعاسمKقهار"او لافطn نغنيبوغ
 لمعلاب نوبغريو ام عازن عضو يف مهسفنأ نودجي وأ ،ةيلاح ةمزأب نورمي نمم تZئاعلاو بابشلا وأ nقهار"ا ،لافط_ل ّمدقم ضرع يه ةروش"ا
 .ةيناجم تاراشتسgا .ةحيصنلا بلاط ةبغرب ةروش"ا نومضم ددحتي .ةيمويلا ةايحلا صخت اياضقب اننوتأي وأ ،لولح داجيإ ىلع

SOS - ا ةدعاسمKقهار"او لافطn
Freihofstraße 22

73033 Göppingen

0-96364 07161  فتاه

10-96364 07161  سكافلت

 

www.sos-kinderdorf.de/

kinder-und-jugendhilfen-goeppingen 

 يسفنلا داشر}ا زكرم
نغنيبوغ ةيحان يف
/nقهار"او لافطKا ،له_ل ةروشم
جاوزلاو ةرسKا ،ةايحلا اياضق لوح ةروشم

  .ةكارش ةقZعو ةيح ةرسأ ّلك ىلإ يمتنت يهف .ةايحلا نم ءزج تامزKاو بعاص"ا
.ةينهم ةدعاسم ىلع لوصحلا يقطن"ا نم هنأ ودبي رخ�ا ضعبللو ،ةدعاسم نود هلكاشم عم ديج لكشب لماعتلا انضعبل نكمي

 .دعوم ىلع لوصحلا ايراتركسلا قيرط نع نكمي
.ماودلا تاقوأ جراخ ًاضيأ دجوت تاروش"ا ديعاوم

:ةحوتف"ا ماودلا ديعاوم
17.30-15.30 ةعاسلا سيمخلا

.قَبسُم دعوم ديدحت مزلي g ماودلا ديعاوم ءانثأ روضحلل

 .ًايناجم لوKا ثيدحلا دعوم نوكي ،ةايحلاو ةرسKا ،جاوزلا اياضق لوح ةروش"ا ميدقت ىدل .ةيناجم nقهار"او لافطKا ،يلاه_ل ةروش"ا

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
ةيسفنلا تاراشتسgا زكرم

Wilhelm-Busch-Weg 5

73033 Göppingen

298-/267-/294-202 07161  فتاه

 

www.landkreis-goeppingen.de/EFL-Beratungsstelle

بلأ - ركين -زليف ساتيراك - نغنيلزياغ يف ةايحلاو تZئاعلل يسفنلا داشر}ا
:لاح يف ةيراشتسgا زكار"ا ىلإ هجوتلا مكنكمي

 ،كتلئاع يف كرتش"ا شيعلا ىلع لِقُثت لكاش"ا

 وأ كلافطأ ةيبرتو ومن لوح ةلئسأ كيدل

 ،لمعلا ناكم وأ بيردتلا يف  ةسرد"ا ،ةضورلا يف لكاشم كهجاوت



 ،قZطلا وأ لاصفنgا راثآ نم كلافطأ عم يناعت تنك وأ ككيرش عم ةمزأ يف كسفن تدجو

 ،نيرخ�ا عم وأ كسفن عم تابوعص نم يناعت

.ًاتوم وأ ًةقاعإ ً،اضرم هجاوت

بلأ - ركين  - زليف ساتيراك
Uracher Straße 31

73312 Geislingen an der Steige

0-30559 07331  فتاه

  info@pfl-geislingen.de ينورتكلا ديرب

 www.pfl-geislingen.de 

تنرتنgا ةكبش ىلع ساتيراك ةروشم
 لوصحلا كنكمي ،تنرتنgا ةكبش قيرط نع ةدعاس"ا لZخ نم
.ةيصخش تامزأ وأ ةبعص ةيتايح عاضوأ يف عيرس معد ىلع

تنرتنgا ربع ةروش"او حئاصنلا ءاطعإ
 www.caritas.de/hilfeundberatung

ساتيراك - عامتسgا نكامأ
 صاخش_ل ضرع وه عامتسgا نكامأ
 ،ةبعص ةيشيعم عاضوK نوضرعتي نيذلا
 .مهتايسنج وأ مهنايدأ نع رظنلا ضغب
 ءاغص}او ريدقتلا نم ريبك ردق ىلع صخش لك لصحي .ن�عمتب مهلكاشم ىلإ نوغصُيو ،ةدعاس" nجاتح"ا صاخش_ل مهتقو نوعوطت"ا ّمدقي
  .ةمّدق"ا يف يتأت تاذلا ةدعاس" ةدعاس"ا ميدقت .هتلكشم عضو نع رظنلا ضغب

نغنيبوغ ساتيراك زكرم
Ziegelstraße 14

73033 Göppingen

18.00-16.00 ةعاسلا سيمخ لك

11.00-09.00 ةعاسلا رهش لك نم ءاثZث عبارو يناث

658580 07161  فتاه

لواب سيدقلا ،نغنيبوغ
Karl-Schurz-Straße 107

73037 Göppingen

18.30-16.30 ةعاسلا رهش لك نم ءاعبرأ عبارو يناث

963290 07161  فتاه

ةيكيلوثاكلا ايرام ةسيدقلا ةيشربأ ،نغنيلزياغ
Überkinger Straße 2

73312 Geislingen an der Steige

16.30-14.30 ةعاسلا ءاثZثلا

95980 07331  فتاه

يقرشلا ةيليجن}ا ةيعرلا زكرم ،خابزربيإ
Zeppelinstraße 38-40

73061 Ebersbach an der Fils



31888 07161  فتاه

يفتاهلا لاصتgا قيرط نع طقف

يكيلوثاكلا ةيعرلا تيب ،نغنيوأ
Römerstraße 27

73066 Uhingen

 31888 07161 فتاه

ًارصح يفتاهلا لاصتgا قيرط نع

 www.caritas-fils-neckar-alb.de/58283.html 

نغنيبوغ ينوكايد
ةيداصتقgاو ةيصخشلا تامزKا تgاح يف تاراشتسا ،جاوزلاو ةلئاعلا ،ةايحلا اياضقل ةروشم زكارم

Pfarrstraße 45

73033 Göppingen

60-96367 07161  فتاه

59-96367 07161  سكافلت

 diakonischeswerk@diakonie-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.diakonie-goeppingen.de

نغنيلزياغ ةعطاق" ينوكايد بتكم ةروشم
.ةيعامتجgاو ةيصخشلاو ةيداصتقgا لكاش"او تامزKا يف ةروش"ا ميدقت

:لاح يف مكل ةروش"ا ينوكايد مدقت

،تامزKاو ءابعKا ،ةيصخشلا لكاش"ا

ةبعصلا ةايحلا تgاح
ةيصخشلا تامزKا
ةيعامتجgا تامزKا ىلإ ةفاض}اب

 ةشيع"ا nمأت اياضق
.ةيعامتجgا تامدخلاو

Steingrubestraße 6

73312 Geislingen an der Steige

41489 07331  فتاه

45146 07331  سكافلت

 info@diakonie-geislingen.de ينورتكلا ديرب

 www.diakonie-geislingen.de

ةماعلا ةيعامتجgا ةمدخلا
ةماعلا ةيعامتجgا ةمدخلا ماهم موقت
 ةيعامتجgا ةدعاس"ا ةمهم ىلع ّيساسأ ٍلكشب
.nقهار"او لافطKا ةدعاسمو

:تامدخلا
،ةيبرتلا لئاسم يف ماع معد
،قZطلاو لاصفنgا اياضق يف ةروش"ا



،ةرايزلاو ةناضحلا قح لئاسم يف ةروش"ا
،ةفّثكم ةيدرف تامدخ
ىلإ ةفاض}اب KJHG 36 § ىلع ًءانب ةدعاس"ا طيطخت
.ةيئاضقلا تاءارج}ا يف ةكراش"ا

نغنيبوغ ةرادإ سلجم
nئشانلاو لافطKا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen 

673-202 07161  فتاه

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

ةغياتش ريد نأ نغنيلزياغ يناديم بتكم
In der MAG

Schillerstraße 2

73312 Geislingen an der Steige

401-304 07331  فتاه

444-304 07331  سكافلت

 www.landkreis-goeppingen.de/Allg_+Sozialer+Dienst 

لافطKا ةيامح ةروشم
.نغنيبوغ يف لفطلا ةيامح ةيعمج يف بابشلاو nقهار"ا ،لافطKا لامهإو ،ةلماع"ا ءوس ،ةءاس}ا تgاح يف ةيراشتسgا زكار"ا
 يه لافطKا ةيامح زكارم 
  مهرومأ ءايلوأو مهلهأ ،nقهار"ا ،لافطKا ىلإ هجوتت ،ةصاخ قفارم
 رسKاو لافط_ل ةصصخت"ا مهتربخو مهتفرعم نومّدقي .صتخ"ا ماعلا يأرلا ىلإ ةفاض}اب
.فنعلا لكاشمب ةدده"ا وأ ةررضت"ا

 :اهتحت جردنيو
،ةيسفنلاو ةيدسجلا ةلماع"ا ءوس

 ،يسفنلاو يدسجلا لامه}ا
.يسنجلا فنعلا

لفطلا ةيامحل ةينا"Kا ةطبارلا
اهطيحمو نغنيبوغل ةيقرشلا ةطبارلا

Schillerplatz 9 

73033 Göppingen

 969494 07161 فتاه

 kinderschutzzentrum@dksb-gp.de ينورتكلا ديرب

 www.dksb-gp.de

نامد}ا جZع

نغنيبوغ ينوكايد
.نامد�ل ضرعتلاب نيّددهمللو نامد}ا ىضر" ةيسفنلا ةروش"او جZعلا زكرم
:ةيلاتلا عيضاو"ا لوح جZعلاو تاراشتسgا ،تامولع"ا ينوكايد مدقت

،ةيودKاو لوحكلا
،زدي}او C دبكلا باهتلا ،ةصّخر"ا ريغ تاردخ"ا
.مZع}او لصاوتلا لئاسو ىلع يضر"ا نامد}او رامقلا باعلأ



نغنيبوغ يف ينوكايدل يسيئرلا زكر"ا
Pfarrstraße 45

73033 Göppingen

70-96367 07161  فتاه

59-96367 07161  سكافلت

 suchtberatung@diakonie-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

نغنيلزياغ يف يناديم بتكم
Steingrubestraße 6

73312 Geislingen an der Steige

44581 07331  فتاه

441445 07331  سكافلت

 suchtberatung-geislingen@diakonie-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

g KOALAاوك

.نغنيبوغ يف تاردخ"ا يكلهتس" لاصتgا ةطقن يه gاوك .تاردخ"ا يطاعت" لصاوتو لاصتا ةطقن

 لصاوتلاو لاصتgا ةطقن
)Koala(  تاردخ"ا يطاعت"

Rosenplatz 15

73033 Göppingen

968813 07161  فتاه

6587979 07161  سكافلت

   koala@diakonie-goeppingen.deينورتكلا ديرب

 www.diakonie-goeppingen.de

 نامد}ا ىضرم ءاقدصأ ةيعمج
 نغنيبوغ
 شاقن تاعومجم يه ءاقدصKا ةيعمج
مهصخي نم عم نونمد"ا اهيف عمتجي
 .ءاقدصأ وأ براقأ نم

 نم نوناعي نيذلا صاخش_ل ضرعلا ّمدقُي
:عم لكاشم
لوحكلا
ةيودKا
تاردخ"ا
بعللا نامدإ
اهريغو مZع}او لصاوتلا لئاسو

نغنيبوغ ءاقدصأ ةيعمج
رفوهنوب شيرتيد تيب

Ulrichstraße 29

73033 Göppingen

 49240 07161 فتاه

 www.freundeskreis-sucht-goeppingen.de 

ةحصلا بتكم يف ًايسنج ةلقتن"ا ضارمKاو زدي�ل ةيراشتسgا زكار"ا



 ضارمKا ىلإ ةفاض}اب )زدي}ا( ةعان"ا صقن ةمزZتمو HIV بستك"ا ةيرشبلا ةعان"ا صقن سوريف ىودع لوح تامولع"او ةروش"ا ميدقت متي
.سنجلا قيرط نع لقتنت يتلا ىرخKا
 نم ةيفاك ةيمك تلوانت دق نوكت نأ يغبني ،مدلا بحس بلطتت تارابتخgا مظعم نأ امبو .يناجمو ّيرس لكشب زدي}ا رابتخا ءارجإ ةيناكمإ كيدل
.كلذ لبق لئاوسلا

:ةروش"ا تاقوأو زدي}ا رابتخا
:قبسم دعوم Zب ةحوتف"ا ماودلا تاعاس
15.15-13.30 ةعاسلاو 11.45-08.00 ةعاسلا ءاثZثلا

17.15-14.00 ةعاسلا سيمخلا

نغنبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
ةحصلا بتكم

Wilhelm-Busch-Weg 1

73033 Göppingen

1800-202 07161  فتاه

 www.landkreis-goeppingen.de/Gesundheitsamt

نزحلا دض مقر
 فشكلا نود لصت"ا ةيوه ةيرس ىلع ظافحلا عم تا"اك"ا ءارجإ متي .لهKاو nقهار"ا ،لافط_ل ةيناجم ةيفتاه ةروشم ضرع وه نزحلا دض مقر
.اهنع

:لمعلا تاعاس
11.00-09.00ةعمجلا ىتح nنث}ا

 19.00-17.00سيمخلاو ءاثZثلا

 www.nummergegenkummer.de

سئانكلل ةيفتاهلا ةيحورلا ةياعرلا
 .ةيليجن}او ةيكيلوثاكلا سئانكلل ةمدخ
ةعاسلا رادم ىلع لاصتgا كنكمي

 222 0 111 0800  وأ 111 0 111 0800 فتاه

 www.telefonseelsorge.de 

عاضر}ا لوح ءيش لك
زليف بلأ تادايع يف ةعاضرلا ىهقم & عاضر}ا تاراشتسا

عاضر}ا تاراشتسا
ىلوKا تاوطخلا nملعتت ةعاضرلل ريضحتلا ءانثأ
.قبسم لكشب ددحت ديعاو"ا .ةيصخش ثيداحأ لZخ نم ةديج عاضرإ ةبرجتل
ةعاضرلا ىهقم
 ةعاضرلا لوح مامتهZل ةريثم تامولعم ىلع nلصحت ةريصق ٍتارضاحم يفف .ةيعيبطلا ةعاضرلا عوضوم لوح تاربخلا لدابتل �يمسر ريغ ٌءاقل
 .ةيعيبطلا

زليف بلأ ىفشم



ديلوتلاو ةيئاسنلا ةدايع
Eichertstraße 3

73035 Göppingen

3188-64 07161  فتاه

1785-64 07161  سكافلت

geburtshilfe-info@af-k.de  ينورتكلا ديرب

 www.alb-fils-kliniken.de 

Patienteninfo > Alles rund um Schwangerschaft und Geburt > Alles rund ums Stillen



ً)هأ ..مكلليو
ةد9ولا دعب ّةيلمع ةدعاسم - مكلليو

 ةيمويلا ةايحلا يف ةيادبلا يف ناريجلاو ءاقدصOا ،ةلئاعلا دعاست نأ ّديجلا نم .اذه نم لضفأ ءيش 9و - َفصوت 9 ةداعسلا ،انه حبصأ دولو;ا
 .مكلليو لَِبق نم اهيقلت مكنكمي ،ةدعاسملل ٌدحأ دجوي 9 امنيح نكلو .لفطلا عم

 ةد9و دعب ىلوOا ةنسلا يف ت)ئاعلا دعاسن اننإ .ّيدرف لكشب ت)ئاعلا نومعدي نيذلا _عّوطت;ا نيدعاس;ا ّمدقيو ناريجلل ةدعاسم مكلليو ضرعي
 ةدعاسم نم نكمتتل اهتئيهت يف ت)ئاعلا معدت نأ ضورف;ا نم يهف – ًاينمز ةدودحم ةدعاس;ا هذه .يعامتج9ا اهعضو نع رظنلا ضغب اهلفط
.مأو بأك ديدجلا امهعضو عم ن)ماعتي فيكو هلعف امهيلع ام امّلعت دق نادلاولا نوكي تقولا اذهبو .اهسفنب اهسفن

نغنيبوغ يف ةيرسOا ةيبرتلا زكرم
سُتب )يف ةرسOا تيب

Mörikestraße 17

73033 Göppingen

 10-96051 07161 فتاه

17-96051 07161  سكافلت

goeppingen@wellcome-online.de  ينورتكلا ديرب

 www.wellcome-online.de 

تاينوناقلا ت)باقلا ةدعاسم
 ةيبطلاو ةيلمعلا ت9ؤاستلا ةفاكل معدلاو حئاصنلا ّمدقت يهف .ًادولوم نورظتني نيذلا لهzل ةبسنلاب هعم لصاوتلا مه;ا نم صخش يه ةينوناقلا ةلباقلا
 .عيضرلا ةايح نم ىلوOا ةرتفلاو ةد9ولا ،لمحلا لوح ةيسفنلاو
.ةينوناق ةلباق معد ىلع لوصحلا مOا لكل ّقحي ،نماثلا هعوبسأ دولو;ا لمكي ىتحو لمحلا ديكأت ذنمو
.ريبك ّدح ىلإ ةدعاس;ا هذه فيلاكت ةينوناقلا يحصلا _مأتلا تاكرش لّمحتتو

:ماه;ا

.ةد9ولا دعب ام ةرتفو ةد9ولا ،لمحلا ل)خ فارش�ا

 :لثم عيضاو; يصخش فارشإ

 ل)خ ةايحلا طمنو ةيذغتلا
،ةد9ولا دعبو لمحلا
،ةيسنجلا ةايحلاو ةكارشلا
،ةد9ولا تاريضحت تايناكمإ
ىلإ ةفاض�اب ةيذغتلاو ةعاضرلا
.عيضرلا عم لماعتلاو ةياعرلا

 ةرتف يفو لمحلا ل)خ ةيعامتج9ا تادعاس;ا لوح تامولعم ءاطعإو مهلفط لابقتس9 يلمعلا مهريضحت يف ًادولوم نورظتني نيذلا جاوزOا ةقفارم
.ةد9ولا دعب ام

  ىلع ًءانب ةيئاقولا تاصوحفلا
:لثم ةمومOا تاداشرإ
،ّمدلا طغض سايق
،لوبلاو مدلا صحف
،همجحو لفطلا عضوم ديدحت
._نجلا ضبن ةبقارم



نغنيبوغ ةيحان يف تاينوناقلا ت)باقلا
ةحصلا بتكمو تادايعلا يف تافظوم تاصصختم ت)باق ًاضيأ دجوي .

ناونعلا /مس"ا فتاهلا تنرتنا /ينورتكلا ديرب

توأ ينافيتش
73337 Bad Überkingen | Schulstraße 7

07334 959112 ott.-stefanie@web.de

√‰œ—Ì« ›—Ì

73102 Birenbach | Frühlingstraße 1

07161 53610

≈Ì›·Ì‰ fl«· ‰ÂÊ›— 

73102 Birenbach | Sonnenhalde 4

07161 53720

„«—Ì« »«Ì”›Ì‰€— 

73326 Deggingen-Reichenbach im Täle | Fischbachstraße 15

07334 924909

0152 01748485 

maria@hebamme-kugel-rund.de 

www.hebamme-kugel-rund.de

≈Ì—Ì” Â«‘— 

73072 Donzdorf

0152 31718076

√‰œ—Ì« ”fl«”‰Ì 

73072 Donzdorf | Reichenbacher Straße 25

0176 96313049 scasny@web.de

‰Ì—€Ì›«‰ √Â„Ì Ì  

73054 Eislingen an der Fils

07161 84308

0176 32473977

meti-loli@hotmail.de

√—Ì‰Ì« »·ÊŒÊ„

73054 Eislingen an der Fils | Näherhofstraße 11

07161 1564614

0160 3083 491

larinyamar@yahoo.de

www.larinyamar.de

—Ì»Ìfl« »—Êfl—

73054 Eislingen an der Fils | Schlossplatz 6

07161 3081445

fl—Ì” Ì‰… ÂÌœ—Ì‘

73054 Eislingen an der Fils | Breslauerstraße 18

07161 89300 christine.hedrich@web.de

fl·«ÊœÌ« ÂÊ„¯·

73054 Eislingen an der Fils | Bärenbachweg 15

07161 815165

fl«—„‰ „Ê·

73054 Eislingen an der Fils | Scharnhorststraße 24

07161 6568050 joroca@arcor.de

 « Ì«‰« „Ê—·«‰€

73054 Eislingen an der Fils

07161 811145

„Ê‰Ìfl« »Ê·—

73108 Gammelshausen | Wasserbergstraße 3

07164 147909 strega@gmx.de

≈Ì—Ì” ›« —- »—Ì”„«—

73333 Gingen an der Fils | Donzdorfer Straße 35

07162/945921 (Dienst)

0175 3620739

gesundheit@am-marrbach.de

≈Ì—Ì‰… Ê‰Ì··Ì »Ì‘Ê›

73037 Göppingen | Albweg 12

07161 819414 hebamme-bischof@web.de

www.bischof-hebammen.de

“«»Ì‰… Â«‰fl… - “«Ìœ·

73037 Göppingen-Maitis | Vinzenz-Stroh-Weg 21

07165  929352 hanke-seidel@freenet.de

≈Ì·fl… fl«Ì“— 

73033 Göppingen | Frommanstraße 41

 07161 250218 info@elke-caesar.de

‰Ì··Ì flÊ‰

73035 Göppingen | Dr.-Pfeiffer-Straße 42

07161 683191

„«—Ì „Ê“—

73037 Göppingen | Im Bruckwasen 12

07161 84021

œÊ—Ì” “Ì›fl

73033 Göppingen | Ludwig-Dürr-Straße 14

07161 22519 sidogp@web.de

„Ìfl«∆Ì·« flÊ›« ‘Ìfl 

73329 Kuchen | Bahnhofstraße 64

07331 82834  michaela.kovacsik@t-online.de

„«—Ì« fl«“«œÊ - »Ì—‰— 

73111 Lauterstein | Lauterstraße 26

07332 928 0294 www.hebammenpraxis-lauterstein.de

‰ÌflÊ·« fl·«Ê”

73278 Schlierbach | Ahornweg 2

 07021 76600 mail@die-hebammerei. com

www.die-hebammerei.com

≈Ì„« „«Ì— 

73079 Süßen | Schubartstraße 8

07162 8323



“Ê‰Ì« —Ì€‰‘ «Ì‰

73079 Süßen | Stahlstraße 5

07162 941176 sonja.regenstein@t-online.de

»—ÌÃÌ … ›Ì”—

73066 Uhingen | Alte Holzhäuser Straße 3

 07161 35194

≈Ì›·Ì‰ „«— « »Ê‰Ì‰€ 

73066 Uhingen - Holzhausen | Fliederstraße 11

07161 35194 info@hebamme-boening.de

www.hebamme-boening.de

‰«œÌ« „Êfl

73550 Waldstetten-Wißgoldingen | Talstraße 18

 

fl«— Ì‰ ¬—Ì‰  

73117 Wangen

 07161 57658

√‰œ—Ì« «Ê»Ì·…

73117 Wangen

 07161 26441

fl—Ì” · „Ì”—‘„Ìœ

73349 Wiesensteig

07335 921972

 

لفطلا - بOا - مOا - ةجلاعم

لفطلا - مOا ج)عو تاهمOا ج)ع
:دعاسُن ُنحن
ىلإ ةفاض�اب _تسلاو ةسماخلا رمع ىتح تاهمOا
ًاماع رشع ينث�او _ماعلا _ب مهرامعأ حوارتت لافطأ ّنهيدل نمم تاهمOا
.مOا ةياعر رادل ةيج)علا قفار;ا يف

.ًاقبسم تاراشتس9ا ديعاوم ديدحت  متي .ةيلا;ا لئاس;ا حاضي� ةدعاس;ا مكل ّمدقنو ةيمسرلا تاءارج�ا يف مكمعدن ُنحن

نغنيبوغ ينوكايد
Pfarrstraße 45 

73033 Göppingen 

 60-96367 07161 فتاه

 59-96367 07161 سكافلت

diakonischeswerk@diakonie-goeppingen.de  ينورتكلا ديرب

 www.diakonie-goeppingen.de

 تاّهمOا ةهاقن  KAG - ءاب�او تاهمzل ةيج)ع ةروشم
 ِككيرش يه KAG تاهمOا ةهاقن .ءاب�ا ءافشتساو لفطلا - بOا ءافشتسا ،لفطلا - مOا ءافشتسا ،تاهمOا ءافشتس9 ةروش;ا ميدقت :ضرع
.ليهأتلا ةداعإو ةياقولل
 

 1400140 0180 فتاه

)يضرOا فتاهلا ةكبش نم ةقيقدلا يف تنس 3.9(
.تنرتن9ا قيرط نع ةراشتس9ا مادختسا ًاضيأ مكنكمي
تاهمOا ةهاقنل ةيكيلوثاكلا لمعلا ةيعمج
يداحت9ا بتك;ا

Karlstraße 40

79104 Freiburg

902-200 0761  فتاه

11902-200 0761  سكافلت

 muettergenesung@caritas.de ينورتكلا ديرب

 www.caritas.de/Kurberatung

 www.KAG-Muettergenesung.de  



ةيراهنلا لفطلا ةياعر
 .يلئاع راطإ يف ًاماع 14 ىتح رفص رمع نم لافطOا ةياعرو ميلعتلا ،ةيبرتلا ينعت ةيراهنلا لفطلا ةياعر :ةياعرلا لاكشأ

نغنيبوغ يف تايراهنلا لافطOا تاي�برم ةيعمج
 ،ليهأتلا ىلإ ةفاض�اب تايراهنلا لافطOا تايبرم لبق نم مهلافطأ ىلع فارش�ا متي نيذلا لهzل ةياعرلاو داشر�ا ،ةطاسولا يه ةيعمجلا ّةمهم
 .تايراهنلا لافطOا تايبر; تاراشتس9او ةروش;ا ميدقت

 ةيعمج يف ةيصخشلا ةراشتس9ا ل)خ
 امب مكرطاخ يف رودت يتلا ،مكتاعقوتو مكتاينمأ نع نوثدحتت كلذ ءانثأ .لافطOاب ةيانعلا عوضوم لوح هتفرعم بجي ام لك نومّلعتت لافطOا تايبرم
 .لبقتس;ا يف مكلفط ةياعرب قلعتي

 ةلئاعلا ىلع مكلفطو متنأ اوفرعتتل ،ملقأتلل ةبسانم ةرتف ىلع اهعم قافت9اب نوموقت .اهب فرتعمو ةّلهؤم لافطأ ةيبرمب مكحصن متي يرواشتلا ءاقللا دعب
 مكمعدي تايراهنلا تايبر;ا ةيعمج نم يوبرتلا مكراشتسم .ةيبر;ا عم ةياعرلل ًادقع نومربت فارش�ا ةرتف ءدب لبق .ةيبر;ا عم ةقث ةق)ع نونبتو
 ._ئشانلاو لافطOا ةياعر ةرئادل ةدعاس;ا تابلط ميدقت يف مكل همعد ىلإ ةفاض�اب كلذ ل)خ

 نوكتسو ،ةيراهنلا لافطOا ةياعرب ةقلعت;ا ةلئسOا ةفاك ىلع مكتباج� مكعم لاصت9ا ةهج يه ةلوؤس;ا ةفظو;ا ىقبت ةيراهنلا ةياعرلا ةرتف لاوط
.اهنوجاتحت امدنع ةروش;ا ميدقتل مكفرصت تحت ًامئاد
 _قوثوم _يعجرم صاخشأك مّهومن ءانثأ لافطOا نوقفاريو ةياعرلا لاكشأ نم ةعونتم ةعومجم نويراهنلا نوبر;او تايراهنلا تايبر;ا ّمدقت
.هتاذ تقولا يف لافطأ ةسمخب ةيانعلا ةيبرملل نكميو .اهسفن ةيبر;ا تيب يف وأ لهOا لزنم يف ّمتت نأ ةياعرلل نكمي ._ساسحو

 ةّدع نكامأ يف نغنيبوغ ةيحان يف ًاضيأ دجوتو
 "ىرُخأ ةبسانم فرغ" يف لافطOا كرتب ةيناكم�ا
 .ةعستلا مهددع زواجتي 9 لافطOا نم ٍةريغص ٍةعومج; _ََتّيبرم فارشإ تحت

.يتاسسؤ;ا معدلل ًّ)مكم ًاضرع ةيراهنلا ةياعرلا ّرفُوت ،سراد;او لافطOا ضاير لافطO ةبسنلابو

.ًايدرف ًاميلعتو ةبح;اب ةئيلم ةيبرت _بر;او تايبر;ا ىدل ةيراهنلا ةياعرلا ّمدقت ،تاونس ث)ث ىتح رفص رمع نم راغصلا لافطzل ةبسنلابو

نغنيبوغ يف تايراهنلا تايبر;ا ةيعمج
Ziegelstraße 35

73033 Göppingen 

0-96331 07161  فتاه

22-96331 07161  سكافلت

 info@tmv-gp.de ينورتكلا ديرب

ينادي;ا نغنيلزياغ بتكم
Karlstraße 24

73312 Geislingen an der Steige

301763 07331  فتاه

 info@tmv-gp.de ينورتكلا ديرب

 www.tagesmuetter-gp.de

كرتش;ا نكسلا لاكشأ
لفطلا - مOا نكس ةعومجم :انيكانأ
 معدلا نمّدقيو )تاونس تس نع هرمع ديزي 9 ٌدحاو ٌلفط لقOا ىلع نهيدل يت)لا( لماوحلا ءاسنلا لفطلا - مOا نكس ةعومجم يف تافظو;ا قفارت
 مهتيبرتو ّنهلافطأب ةيانعلا يف تاهمOا معد ىلإ ةفاض�اب ،لبقتسملل ٍةديدج ٍقافآ ريوطت ىلع ةياعرلا زيكرت ّبصني .ةرشع ةعبارلا رمع نم ًاءدب نهل
.مهتايح يف _ّلقتسم ًادارفأ اونوكيل مهدادعإو مهتياعرو



انيكانأ
لفطلا - مOا نكس ةعومجم

Hohenstaufenstraße 114

73033 Göppingen

684936 07161  فتاه

659702 07161  سكافلت

 anakina@vinzenz-sd.de ينورتكلا ديرب

لواب نوف ستنستنيف
ريام تربور تيب

Erzbergerstraße 4

73033 Göppingen

0-97824 07161  فتاه

28-97824 07161  سكافلت

rupert-mayer-haus@vinzenz-sd.de  ينورتكلا ديرب

 www.rupert-mayer-haus.de 

ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم يف ةدعاس;ا
ميلعتلا تادعاسم
 زكرمب لاصت9ا مكنكمي ،يغبني امك مكيلإ ةلكو;ا ماه;اب مايقلا نوعيطتست 9 وأ ،مكلافطأ ةيبرت يف معدلا وأ حصنلا ،ةدعاس;ا نوجاتحت متنك نإ
 ةرئادل بلط ميدقت ىلع ًءانب ًارصح ةيبرتلا تادعاسم حنم نكمي ._عفايلاو لافطOا ةدعاسم قِفَاَرم وأ ،_ئشانلاو لافطOا ةياعر ةرئاد يف ةروش;ا
 ._ئشانلاو لافطOا ةياعر

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
_ئشانلاو لافطOا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

651-202 07161  فتاه

 649-202 07161 سكافلت

kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de  ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Kreisjugendamt 

ةرسOا ةياعر
.ةرسOا نع ءبعلا فيفخت يف نومهاسي مهو ةيمويلا ةرسOا ةايح يف لصاوتلل نومهم صاخشأ مه ةرسOا ةاعر
 

:ةيمويلا ةايحلا ءبع فيفخت
،لافطOا ةياعر يف ةدعاس;ا
،خبطلاو قّوستلا يف معدلا

،ةيمويلا تارارقلا يف معدلاو ةروش;ا

 لاث;ا ليبس ىلع ،لاصت9ا تاهج بيترت
ةيرسOا تاءاقللاو ةروش;ا زكارم عم

.تاطلسلا وأ ءابطOا ةعجارم ءانثأ معدلا



!كنكس ةقطنم يف _بردتم ًاصاخشأ _لهؤ;ا ةرسOا ةاعر قفاري

.مكل ةيناجم ةكراش;ا
 ةرسOا تيب قيرط نع متي ليجستلا
.نغنيبوغ يف سُتب )يف

جامدن�ا ةياعر :رمتس;ا بيردتلا
 ةفلتخم بابسO ةدعاس;ا ىلإ جاتحت يتلا ةرجاهم لوصأ نم ت)ئاعلا وأ _ئج)لا ِت)ئاع - ةرسOا ةاعر بيردت ىلع ًءانب - جامدن�ا ةاعر قفاري
 .نغنيبوغ ةقطن; اهلوصو دنع

.مكل ّةيناجم ةكراش;ا
 ةرسOُا تيب قيرط نع متي ليجستلا
.نغنيبوغ سُتب )يف

نغنيبوغ يف ةّيرُسOا ةيبرتلا زكرم
سُتب )يف ةرسOا تيب

Mörikestraße 17

73033 Göppingen

10-96051 07161  فتاه

17-96051 07161  سكافلت

 info@hdf-gp.de ينورتكلا ديرب

 www.hdf-gp.de

 www.fruehe-hilfen-gp.de 

ةرسOاو ةحصلاو لافطOا تاضرمم ،ةرسOاب تاصتخ;ا تاينوناقلا ت)باقلا
،تاَدمَتُعمو تاصتخم تاينوناق ت)باق �نُه ةرسOاب تاصتخ;ا تاينوناقلا ت)باقلا
 .هرمع نم ةنسلا لفطلا غلبي ىتح سافّنلا ةرتف ذنم معدلا نم�دقُت
 تاضرمم .معدلا نم ربكأ ٍرادقم ىلإ ٍةجاحب ٍت)ئاع لمشت ّنهضورع نأ ذإ ،تايديلقتلا تاينوناقلا ت)باقلا همّدقت ام نهضرع زواجتي اذهبو
لافطOا
.ىضر;ا لافطOا وأ ّجُدخلا ت9اح يف صخOابو لفطلا ةد9و دعب ةعبات;او معدلا نمّدقُيو ،تادمتعمو تاصتخم تاضرمم نه ةرسOاو ةحصلاو

؟ةم�َدقُ;ا ضورعلا يه ام
 ّنهمعدو ّنهتدعاسم نمّدقتو لزن;ا ىلإ تارايزب ةرسOاو ةحصلاو لافطOا تاضرمم ىلإ ةفاض�اب ةرسOُاب تاصتخ;ا تاينوناقلا ت)باقلا موقت
:ةيلاتلا ت9اج;ا يف

تاحارتقاو ةيموي ةيلمع تادعاسم

،هعم لماعتلاو لفطلاب ةيانعلا ،رمعلل ةبسانم ّةيحص ةيذغتل تاداشرإ
،ةيحصلا ةياعرلا
،لهOاو لفطلا _ب ةديج ةميلس ةق)ع ءانب
،لفطلا عم ةيمويلا ةايحلا ميظنت ةداعإ

ىلإ ةفاض�اب .ةيراشتسا بتاكمو تاعومجملل ضورع ،ةيرسOا تاءاقللا لاث;ا ليبس ىلع ،ةدعاس;ا ضورع نم ديز;ا معدو مادختسا

.ةيتاذلا ةدعاس;ا ىلع ةدعاس;ا ميدقت قيرط نع ةبعصلا ةايحلا ت9اح يف لفطلاو مOا زيفحت
.ةركب;ا تادعاسملل قيسنتلا بتكم يف ةروش;ا ىلع لوصحلاو تابلطلا ميدقت متي

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
_ئشانلاو لافطOا ةياعر ةرئاد



Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

698-202 07161  فتاه

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.fruehe-hilfen-gp.de 

لافطOا ةسيلج
 قوثومو ةّبرُدم لافطأ ةسيلج نع مهثحب يف ت)ئاعلا ةدعاس; ،لافطOا ةسيلج ةطاسو ةمدخ نغنيبوغ يف ينا;Oا رمحOا بيلصلا ةمظنم تأشنأ
.اهب

نغنيبوغ يف ينا;Oا رمحOا بيلصلا ةمّظنم
Eichertstraße 1

73035 Göppingen 

0-6739 07161  فتاه

 50-6739 07161 سكافلت

 info@drk-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.drk-goeppingen.de 



 يف وأ يّلح.ا ةدمعلا بتكم يف لاث.ا ليبس ىلع ،لفطلا-له=ا تاعومجم نعو ىرخُأ ضورع نع يّلح.ا كعمتجم نمض رسفتسا
.سئانكلا

ةرس=ا تويب – ةيرس=ا ةيبرتلا زكارم
 تايدحتلا ةهجاوم يفو مهلافطأ ةيبرت يف يلاه\ل معدلا نغنيلزياغ يف ةرس=ا تيبو نغنيبوغ يف سُتب Xيف ةرس=ا تيب ةيرس=ا ةيبرتلا ازكرم مّدقي
 سفنلا ملع لوح تارضاحمو ،لاث.ا ليبس ىلع ديلاو.اب ءانتعgاو ةدeولل ريضحتلل ةيبيردتلا تارودلاك .مهضورع قيرط نع ةرس=او ةكارشلا يف
.ةيعادبإ تارودو تXحر ىلإ ةفاضgاب ،ةحصلا لوح عيضاومو يومنتلا

لفطلا - له=ا تاعومجم
 تارودلا هذه لوح قدأ تامولع. .كلفط دXيم ماع ىلع تاعومج.ا فينصت دمتعي .رارمتساب أدبت ةرس=ا تويب يف ةيبيردتلا لفطلا - له=ا تارود
 .نغنيلزياغو نغنيبوغ يف ةرس=ا تيب َيعقوم اوروز

نغنيبوغ يف ةيرس=ا ةيبرتلا زكرم
سُتب Xيف - ةرس=ا تيب

Mörikestraße 17

73033 Göppingen

10-96051 07161  فتاه

17-96051 07161 سكافلت

 info@hdf-gp.de ينورتكلا ديرب

 www.hdf-gp.de 

نغنيلزياغ يف ةرس=ا تيب
Gutenbergstraße 9

73312 Geislingen an der Steige

69198 07331  فتاه

62706 07331  سكافلت

 info@hdf-geislingen.de ينورتكلا ديرب

 www.hdf-geislingen.de  

:يليامم لك لفطلا - له=ا تارود تحت جردني
.رلكيب اميإ تارودو ®LEFino ونيفيل ، PEKiP بيكيب

 PEKiP بيكيب

 ىتحو عيباسأ تس ىلإ عبرأ رمع نم .لافط=او يلاه\ل بعللاو ةكرحلا ،ساوحلا زيفحت ىلع -غارب ىلإ ةبسن– ّيغاربلا )لفطلا - له=ا( جمانرب موقي
:لجأ نم ةريغص تاعومجم يف مهلافطأو يلاه=ا يقتلي لفطلا ةايح نم لو=ا ماعلا ةياهن

 ،لافط=او له=ا }ب ةقXعلا زيزعت
،نيرخ{ا يلاه=ا عم براجتلا لدابت

هرمعب ٍلافطأ عم لصاوتلل ةصرف لفطلا ءاطعإ

.هروطتو لفطلا ومن زيزعتو معدو

 www.pekip.de 

 ®LEFino ونيفيل 

 عّضر لافطأ عم دادج=او تادجلا ،ءاب{ا ،تاهم\ل غربمتروف نداب يف ةيرس=ا ةيبرتلا زكار. ةعباتلا ةيليجنgا ةينطولا لمعلا ةيعمجل موهفم وه ونيفيل
..لجأ نم لو=ا مهماع مامتإ ىتح ثلاثلا رهشلا ذنم

،ومنلاو ةيبرتلا لوح تامولعم ىلع لوصحلا



 مكتاجايتحا لوح تامولع.ا لدابت
،مكلافطأ تاجايتحا وأ
،هرمع عم بسانتي امب لفطلا معد
ةيعامتجإ تاقXع ةماقg ةصرفلا ةحاتإ
.عّضر لافطأ عم يلاه=ا معد

 www.lefino.de 

رلكيب - يميإ
:لجأ نم ةحاسم لافط\ل رلكيب يميإ تارود مدقت
،ةصاخلا مهتابغر ةقحXم

،ةكرحت.ا رصانعلا وذ طيح.ا فاشكتسا

،ةيعامتجeا براجتلا ريوطت

.تاعازنلل ةيصخش لولح داجيإو

 موهفم ىلع ًءانب لفطلا - له=ا تاعومجم .ةلئس= تاباجإ داجيإ ًاعم نولواحيو تاظحX.ا نولدابتيو ،طيح.ا فاشكتسا ءانثأ مهلافطأ له=ا بقاري
 .تاونس 3-0 رمع نم لافط\ل يه رلكيب يميإ

 www.pikler.de 

 STÄRKE ةكريتش

 تويب يف صخ=ابو ،ةددعتم قفارم يف هضورع ميدقت متيو نغنيبوغ ةيحان يف نيدلاولا بيردتو ةيرس=ا ةيبرتلا ةكريتش زيزعتلا جمانرب معدي
.ةرس=ا

.ةيوبرتلا مهتاردق زيزعتو ةيوبرتلا مهماهم كاردإ يف يلاه=ا معد ىلإ فدهي
:جمانربلل ةثXثلا تانوك.ا

ةماعلا ميلعتلا ضورع .1
ةصاخلا ةايحلا تeاح يف ميلعتلا ضورع .2
ةحوتفم تاءاقل .3

 ،يلاه=ا بيردت ضورع ةفاك ىلإ ةفاضgاب
 ةيدرفلا ةروش.ا بلط نكم.ا نم
.ةجاحلا دنع

 .نغنيبوغ يف ةركب.ا تادعاس.ا ةحفص ىلع ةيبيردتلا STÄRKE تارود اودجت نأ مكنكمي

 www.fruehe-hilfen-gp.de 

"انلافطأ لجأ نم ًاعم ًاعيمج نحن" عورشم

هذه ىلع - زيزعتلاو ميلعتلا ،ةيبرتلا
 .نغنيبوغ ةيحان يف }ئشانلاو لافط=ا ةياعر بتكمو ةحصلا بتكم ةياعرب  ئِشُنأ يذلا ،عورش.ا موقي ثXثلا ةيساس=ا تاِنبللا



 تاطاشنلا نم ةعونتم ةعومجم ماعلا رادم ىلع دجتس
 ةيسنجلا ةيبرتلا ،فنعلا عنم ،عادبgا ، ةيوغللا ةيبرتلا ،لافط\ل ركب.ا زيزعتلا ،ءاخرتسeاو ةكرحلا ،ةيحصلا ةيذغتلاك( ةرمتس.ا ةيبيردتلا تارودلاو
 .لافط=او له\ل )}يبر.او له=ا تاردق زيزعتو

 www.landkreis-goeppingen.de/Wir+alle+fuer+unsere+Kinder

ةيرس=ا تاءاقللا
دجت نأ بزاع بأ وأ ةبزاع مأ وأ ّدج ،ةّدج ،بأ ،مأك كنكمي ثيح ناكم يه ةيرس=ا تاءاقللا
،ةيمويلا ةايحلا }تور رييغتل ةصرف
،فيطل ّوجب ةشدرد ةلوج
،نيرخ{ا يلاه=ا عم لصاوت

،تاربخلا لدابت لXخ نم معدلا ىلع لوصحلا

.ةماعلا ةايحلا وأ ةكارشلا ،ةيبرتلا اياضق يف ةدعاسم ىلع لوصحلا

 www.familientreffs.de 

 ةيحان يف ةيرس=ا تاءاقللا نع ةح.
.ةيلاتلا ةحفصلا يف اهنودجت نغنيبوغ

 ةيلئاعلا تاءاقللا
 ّيناجم ضرع يه
 :نغنيبوغ ةيحان يف

www.familientreffs.de

نغنيبوغ ةيحان يف ت)ئاعلا ءاقل ناونعلا فتاه

CنطاوAا زكرم ،نغنغيد 73326 Deggingen | Bahnhofstraße 9 07334 78-298

سواهرانيميس ،خابزربيإ 73061 Ebersbach an der Fils | Kirchbergstraße 2 07161 673912

ةيليجنRا عوسي ةسينك ةيعمج تيب ،نغنيلزيآ 73054 Eislingen an der Fils | Salacher Straße 23 07161 1588557

ةشلورتشزغنولديز لافطUا تيب ،نغنيلزياغ 73312 Geislingen an der Steige | Liebknechtstraße 37 0176 10117275

ةددعتAا لايجUا تيب ،نغنيلزياغ 73312 Geislingen an der Steige | Schillerstraße 4 01590 4109287

ةيليجنRا ةيعمجلا تيب ،دليفندوب ،نغنيبوغ 73037 Göppingen | Hauffstraße 16 07161 9612355

ستُب )يف  - ةرسUا تيب ،نغنيبوغ 73033 Göppingen | Mörikestraße 17 07161 9612355

Rechberghausen | Hauptstraße 22 73098 "دلافروش" نزواهغريبشير

خ`از 73084 Salach | Palmstraße 24 07162 9460592

نسوز 73079 Süßen | Lange Straße 24 07162 9703492



فوهزدلوتشيرب ،نغنيوأ 73066 Uhingen | Bismarckstraße 4 07161 673912

VHS  - ةيبعشلا سراد.ا
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صاصتخ`ا /ناونعلا /مسRا فتاه سكافلت تنرتنا /ينورتكلا ديرب

نزواهزريبلأ يف ةيبعشلا ةسردAا
73095 Albershausen | Kirchstraße 1

07161 3093-12 07161 3093-50 www.albershausen.de 

بلأروف /لوب داب ةقطنم يف ةيبعشلا سرادAا
www.vhsraumbadbollvoralb.de 

لوب داب يف يناديAا بتكAا
 لوب داب ةيدلب سيئر بتكم

73087 Bad Boll | Hauptstraße 94 

07164 808-23 07164 808-33

  نزواهزليماغ /وانرود يف يناديAا بتكAا
وانرود ةيدلب سيئر بتكم

73105 Dürnau | Hauptstraße 16

07164 91010-12 07164 91010-10 a.pikisch@duernau.de 

www.duernau.de 

نزواهزلّماغ يف يناديAا بتكAا
 نزواهزلّماغ ةيدلب سيئر بتكم

73108 Gammelshausen | Hauptstraße 19

07164 9401-30 07164 9401-20 geyer@gammelshausen.de 

www.gammelshausen.de 

نفوهنتاه يف يناديAا بتكAا
نفوهنتاه ةيدلب سيئر بتكم

73110 Hattenhofen | Hauptstraße 45 

07164 91009-15 

oder -14

07164 4752  www.hattenhofen.de 

نغننياه يف يناديAا بتكAا
73092 Heiningen | Bezgenrieter Straße 11 

 07161 920774 07161 946367 info@buecherei-heiningen.de

www.heiningen-online.de 

غريبلشيآ /غريبلشيآ رتنوأ ليست يف يناديAا بتكAا
 غريبلشيآ رتنوأ ليست ةيدلب سيئر بتكم

73119 Zell unter Aichelberg | Lindenstraße 1–3 

07164 807-22 07164 807-77 www.zell-u-a.de 

شريكنموب يف ةيبعشلا ةسردAا
89558 Böhmenkirch | Hauptstraße 100

07332 9600-31 

oder -34 

vhs@boehmenkirch.de 

www.boehmenkirch.de 

فرودستنود يف ةيبعشلا ةسردAا
73072 Donzdorf | Schloss 1–4

 07162 922307 vhs@donzdorf.de

www.donzdorf.de

خابزربيإ يف ةيبعشلا ةسردAا
73061 Ebersbach a. d. Fils | Fritz-Kauffmann-Str. 4

07163 161-244 vhs@ebersbach.de 

www.ebersbach.de/volkshochschule.html

نغنيلزيآ يف ةيبعشلا ةسردAا
73054 Eislingen an der Fils | Ebertstraße 24

07161 804-298 vhs@eislingen.de

www.vhs-eislingen.de



MAG ريد نإ نغنلزياغ يف ةيبعشلا ةسردAا

73312 Geislingen an der Steige | Schillerstraße 2

07331 24269 vhs@geislingen.de

www.vhs-geislingen.de

نغنيغ يف ةيبعشلا ةسردAا
73333 Gingen an der Fils | Bahnhofstraße 25

07162 9606-40 07162 9606-66 vhs@gingen.de

www.gingen.de

نغنيبوغ يف ةيبعشلا ةسردAا
73033 Göppingen | Mörikestraße 16

07161 650-800 07161 650-808 vhs@goeppingen.de

www.vhs-goeppingen.de 

نخوك يف ةيبعشلا ةسردAا
73329 Kuchen | Marktplatz 11

07331 9882-11 07331 9882-13 vhs@kuchen.de

www.kuchen.de/vhs.html 

لاتزليف سربوأ يف ةيبعشلا ةسردAا
73326 Deggingen | Bahnhofstraße 9

07334 78-264 07334 78-269 vhs@deggingen.de

www.deggingen.de

خابريلش يف ةيبعشلا ةسردAا
73278 Schlierbach | Hölzerstraße 1

07021 9700613 gemeinde@schlierbach.de

www.schlierbach.de/Volkshochschule.html 

دلافروش يف ةيبعشلا ةسردAا
73098 Rechberghausen | Schloßmarkt 5

07161 95141-4 07161 95141-5  info@schurwald-vhs.de

www.schurwald-vhs.de

نسوز يف ةيبعشلا ةسردلا
73079 Süßen | Marktstraße 13-17

07162 961625 vhs@suessen.de 

www.suessen.de/vhs.html

نغنيوأ يف ةيبعشلا ةسردAا
73066 Uhingen | Kirchstraße 2

07161 9380121 www.uhingen.de



 )AITA( يئزج ماودب ينه2ا بيردتلا يف تابزاعلا تاهم"ا

 ىلع نلصحيو ،لمعلل ّنهّلهؤت ةداهش ىلع نلصحي مل يتRلاو ،ةنس 45 رمع ىتح جوز نودب نهلافطأ Eبري يتاوللا ءاسنلا عورش2ا اذه معدي
.2 ةلاطبلا لدبك تاناعإ

 بيردتب قاحتلeاو ينه2ا طيطختلا ضورع
:يئزج ماود وذ ينهم

.ِكتابغرو ِكفادهأ قيقحت ىلع لمعلا ِكنكمي ثيحب ،يدرفلا بيردتلاو ةروش2ا ميدقت

 ينهم هيجوت ،ّملعتلا تاينقت ،تقولا ةرادإك عيضاوم لوح )ةفثكم تارانيميسو عوبس"ا يف موي فصنل تارم 3-1( ةيجذومن ةيدادعإ تراينميس
.لمع نع ثحبلا تابلط ميدقت ىلع بيردتلاو

.ةنهم لك يف سَرامُت يتلا تاطاشنلا ىلع ىلوأ ةرظن Eقُلتو ةنه2اب كتبغر نيربتخت ثيحب ،بيردتلا نهم فلتخم يف يلمع بيردت مايأ

.بيردتلل ةكرش نع ثحبلا يف معدو لمعلل مدقتلا تابلط زيهجت يف ةدعاسم ،لمعلا تRباق2 ريضحت

 SAB وفظوم نوكيس بيردتلا ءدب دعب

.ّنكل اهنوحضويو ةلئسأ نم أرطي ام لك ىلع ةعرسب نوبيجيسو ،رهشأ ةتس ةد2 ةكرشلاو ّ�نأ ّنكتدعاس2 دادعتساب

 مهؤاكرش & لمعلاو لفطلا - يلزن2ا ريبدتلا
 تابزاعلا تاهم"ا بناج ىلإ صخ"اب فقي ،ةايحلاو لمعلاو ةلئاعلا Eب قيفوتلل يراشتسeا زكر2ا ،مهؤاكرش & لمعلاو لفطلا -يلزن2ا ريبدتلا
.ّنهتRئاعل مزRلا ليومتلا Eمأت يف ّنهمادقأ ىلع فوقولاو لمعلا ىلإ ةدوعلاب �غري يتRلا

:يسيئرلا زكر2ا
:ةلامعلاو ليغشتلا زيزعتل نفواتش ةكرش

Waldeckhof

73035 Göppingen

0-94698 07161  فتاه

20-94698 07161  سكافلت

info@sab-gp.de  ينورتكلا ديرب

 www.sab-gp.de

:يناديم بتكم
:ةلامعلاو ليغشتلا زيزعتل نفواتش ةكرش

Poststraße 42

73033 Göppingen

info@sab-gp.de  ينورتكلا ديرب

22-5057 07161  فتاه

23-5057 07161  سكافلت

 www.sab-gp.de 

نغنيبوغ يف ءاسنلا تيب
.ةلماع2ا ءوسب ٍتاددهم ّنك نإ وأ يسفن وأ ّيدسج فنع ىلإ نضّرعت نإ نغنيبوغ يف ءاسنلا تيب ىلإ ءوجللا ّنهلافطأو تاديسلل نكمي

16.00-08.15 سيمخلا - Eنث�ا
12.30-08.15 ةعمجلا

 لاصتeا ّنكنكمي عوبس"ا ةياهن ةلطع يف
.كّتيوه ةيرسب يظفتحت نأ اهيف كنكمي يتلاو ةيفتاهلا ةروش2ا ميدقت نكمي ،كلذل ةفاض�اب .هنع نَلُع2ا فتاهلا مقر ىلع



نغنيبوغ يف لافط"او ءاسنلا ةدعاسم
Postfach 426

73004 Göppingen

769 72 07161  فتاه

frauenhaus-goeppingen@freenet.de  ينورتكلا ديرب

 www.frauenhaus-goeppingen.de

Eبزاعلا ءاب�او تابزاعلا تاهم"ا ءاقل ةطقن
ةطشنأ - تاشاقن - تامولعم
.Eماعلا نوزواجتي نيذلا لافط�ل ةياعر عم ،ةينيد ةهج ةي" ةيعبتلا بلطتت e ،ةحوتفم ةعومجم

..تنك اذإ
ً،ابزاع ًابأ وأ ،ةبزاع ًامأ
ً،اقلطم /ةقّلطم وأ Rًصفنم /ةلصفنم شيعت/Eشيعت
،ككيرش فطتخا دق تو2ا ّنأ وأ

،نيرخ�ا يلاه"ا عم شاقنلا دوت /نيدوت
ةيعامتجا تاقRع ةماقإب بغرت /Eبغرت
.ةيلمع ةدعاسمو تامولعم ىلإ جاتحت /Eجاتحت

 يقتلن رهش لك :دح"ا موي ءاقللا طاقن
Eعونتم نيِرضاُحمو ةفلتخم عيضاوم عم
حاتتفeا 13.15 ةعاسلا
ةوهق 13.30 ةعاسلا
طاشنلا ءدب 14.30 ةعاسلا
 17.30 ةعاسلا يلاوح ةياهنلا

؟نيأ
SOS-Treffpunkt, Schillerstraße 18, 73033 Göppingen

:ةلوؤس2ا ةهجلا
نغنيبوغ يف ةيكيلوثاكلا رابكلا ميلعت ةرئاد

Ziegelstraße 14

73033 Göppingen

20-96336 07161  فتاه

40-96336 07161  سكافلت

 info@keb-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

نغنيبوغو نغنيلزياغ يف رابكلا ميلعتل ةيليجن�ا ةيعمجلا عم نواعتلاب
 www.keb-goeppingen.de/programm/alleinerziehende 

 Eبزاعلا يلاه�ل تامولعم
بأو مأ
 ءاب�ل ةيمRعإ تامولعم ىلإ ةفاض�اب ،ةماه عيضاومو حئاصن ىلع لوصحلا مكنكمي ،غريبمتروف نداب ةطبار يف Eبزاعلا ءاب�او تاهم"ا ةطبار يف
 .Eبزاعلا تاهم"او

 www.vamv-bw.de 



نيرجاه'ا ةروشم

يزكر'ا يراشتس4ا نيدفاولا زكرم يف نيرجاه'ا ةروهشم
 نيرجاه'ا جامدنا زيزعت
.نغنيبوغ ةعطاقم يف ةغللا سرادمو Gعوطت'ا ،تاسسؤ'ا ،تاطلسلا عم نواعتلاب

)zebra( يزكر'ا يراشتس4ا نيدفاولا زكرم

Grabenstraße 32 (1. OG( 

73033 Göppingen 

15-38905 07161  فتاه

9569484 07161  سكافلت

 www.diakonie-goeppingen.de

 www.drk-goeppingen.de 

نغنيوأو نغنيبوغ يف بابشلا ةرجه تامدخ
 ثيح نم جامدن_ا صرف Gسحت وه ةروش'ا نم فدهلاو .بابشلا نيرجاهملل ةروش'ا ّمدقت زكارم يه نغنيوأو نغنيبوغ يف بابشلا ةرجه تامدخ
 .يعامتج4ا و ينه'ا جامدن_او ةسرد'ا ،ةغللا

.رمfا مزل اذإ مجرتمب ةناعتس4ا نكميو .ةيناجم ةراشتس4ا

نغنيبوغ يف بابشلا ةرجه ةمدخ
Grabenstraße 32

73033 Göppingen

 18-38905 07161 فتاه

نغنيوأ يف بابشلا ةرجه ةمدخ
Filsecker Straße 2

73066 Uhingen

17-38905 07161 فتاه

 www.diakonie-goeppingen.de 

< Beratung und Hilfe > Migrationsberatung 

< Jugendmigrationsberatung

جامدن_او ةغللا تارود

  نغنيبوغ يف AWO ةقطن'ا ةيعمج
 ،اينا'أ يف شيعلاب بغرت تنك اذإ
 ،ةديدج ةيعامتجا تاقnع ءاشنإ وأ كلافطf معدلا ميدقتب بغرت وأ ،لمع نع ثحبت تنك نإ
 .ةغللا ّملعت كيلع

  نغنيبوغ يف AWO ةقطن'ا ةيعمج
Rosenstraße 20

73033 Göppingen

11-96123 07161 فتاه

686000 07161 سكافلت

E-Mail info@awo-gp.de 

 www.awo-gp.de 



نغنيبوغب ينا'fا رمحfا بيلصلا يف ةرجهلا لمع

نغنيبوغ ةيحان يف ينا'fا رمحfا بيلصلا ةيعمج
Eichertstraße 1

73035 Göppingen 

0-6739 07161 فتاه

50-6739 07161 سكافلت

info@drk-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.drk-goeppingen.de 

فيتكأ شتيود
 ىوتسم( ةينا'fا ةغللاب ةيساسfا ةفرع'ا يه ةكراش'ا تابلطتم .لصاوتلاو ةغللا زيزعتل ةرجاهم لوصأ نم تاغلابلا ءاسنلل ضرع وه فيتكأ شتيود

A2/B1( ل دادعتس4اوnناكم_ا ردق مظتنم لكشب ةكراش'او مازتل.
 

يزكر'ا يراشتس4ا نيدفاولا زكرم
Grabenstraße 32

73033 Göppingen

16-38905 07161 فتاه

 www.diakonie-goeppingen.de 

 .ًاطرش تسيل ةينا'fا ةغللا ةفرعم :زيكرتلا ةطقن )VABO( نه'او لمعلل قَبسُ'ا ليهأتلا ةنس
 .يفاقثو يوغل ىوتحم ىطُعي قَبسُ'ا ليهأتلا ةنس يف
 .يساسfا ميلعتلا ةداهشل لثامم يميلعت ىوتسم قيقحتل Gكراش'ا ةئيهت متي ةنسلا هذه يفو
 .بيردتلاو لمعلا قوس يف مهجامدإب Gكراش'ا معد متيسو
 ًىوتسم نوكلمي 4 وأ ةينا'fا نوملكتي 4 نيذلا نيرجاه'ا نم Gئشانلل دحاو ماع ةد' لماك ماودب ةسردم يهو عيراش'ا وحن هجوت تاذ سوردلا
.ةينهم ةسردم روضحب Gمزلم نولازي 4و ًايفاك ًايوغل

:نومض'ا
ةينا'أ ةغل

 ينهم صاصتخاو ةيلمع ةءافك
)بشخ ،ةعارز ،يلزنم ريبدت(
تايضاير
ةضاير

غيبي4 نوف سوتسوي ةسردم
Christian-Grüninger-Straße 12

73035 Göppingen

00-6131 07161   فتاه

26-6131 07161   سكافلت

 verwaltung@jvl-gp.schule.bwl.de ينورتكلا ديرب

 www.jvl-gp-de/69.php 

 Gئجnل تامولعم 

 تامولعم نغنيبوغ ةيحان مدقت
 .ةفلتخم تاغلب Gئجnل ةعونتم
 .ةدعاس'او ةروش'ا ميدقت ةيحانلا سلجم يف Gئجnلا نوؤش وفظوم ىلوتيو .ةيلح'ا تاطلسلا ىدل ةرشابم تامولع'ا نم ديزم بلط نكميو



نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
ةيعامتج4ا ةياعرلل ةيحانلا بتكم

Schillerplatz 8/1

73033 Göppingen

970-202 07161 فتاه

@koordination-fluechtlingshilfe ينورتكلا ديرب

landkreis-goeppingen.de

 www.landkreis-goeppingen.de/Kreissozialamt

 www.landkreis-goeppingen.de/Publikationen+Asyl

ءوجللا ىهقم
 Gئجnل ةيفاقث ءاقل ةطقن وه ءوجللا ىهقم
 ةعمج موي لك مكب nًهسو nًهأ
 .17.00 ىتحو 14.00 ةعاسلا نم

؟نيأ
 نغنيبوغ يف ةيليجن_ا ةنيد'ا ةسينك

Schlossplatz 9

73033 Göppingen

.ةيدلبلا ىلإ عوجرلا مكنكمي ةهباشم ضورع لوح راسفتسnل

يراشتس4ا نيدفاولا زكرم
Grabenstraße 32 

73033 Göppingen 

17-38905 07161  فتاه

9569484 07161  سكافلت

 www.diakonie-goeppingen.de 



ÝåÑÓ ÇáÝÕá 2

ةحفصلا ãæÇÖíÚ ÚÇÆáíÉ ÚÇãÉ

45
ÃÑÞÇã åæÇÊÝ ãåãÉ/ ÃÑÞÇã åæÇÊÝ 

ÇáØæÇÑÆ
46 2.1 ãæÇÖíÚ ÊÑÈæíÉ
52 2.2 ãÓÇÆá ÞÇäæäíÉ
56 2.3 ãÊÝÑÞÇÊ

ئراوطلا فتاوه ماقرأ /ةمهم فتاوه ماقرأ

110ةطرشلا

112ابوروأ لود لك يف ءافط5ا

112ئراوطلا /فاعس5ا

لافط>ا ءابطأ ئراوط
0180 3011250

ممستلا ئراوط
0761 19240

يفتاهلا ةقطن@ا زمر فضأ لاوج فتاه نم مقرلا بلط دنع GباصDا لقن

19222

*ةيبطلا ئراوطلا تامدخ  فتاه

غربمتروف نداب  - ئراوطلا مقر  116117

نياتشنيفليه ىفشم – ئراوطلا تادايع  07331 23-130

ترشيأ ةدايع – ئراوطلا تادايع  07161 64-4080

نانسGا ئراوط تامدخ  0711 7877766

 Iا ةيلديصلا داجيLةبوان 
)ةيلحLا فتاهلا ةكبشل يناجم( 

0800 0022833

ةيمسرلا تUطعلاو عوبسGا ةلطع يف *

تادايعلا  فتاه

نياتشنيفليه ةدايع – زليف بلأ تادايع  07331 23-0

ترشيأ ةدايع – زليف بلأ تادايع  07161 64-0

دابسفوتسيرك يفشتسم  07161 601-0

ةيصخشلا ةيبطلا ةياعرلا  فتاه



ةرسGا بيبط 

نانسGا بيبط 

ةيلديص 

يئاصخأ بيبط 

يئاصخأ بيبط 

تنرتنaا ةكبش ىلع _جلاعمو ءابطأ نع ثحبلا

ةعطاقLا تانايب ةدعاق  www.arztsuche-bw.de

ايناLأ ىوتسم ىلع تانايب ةدعاق  arzt.weisse-liste.de

ىرخأ تامدخ  فتاه

ضيرمتلا ةمدخ 

لزنLا لامعأ يف ةدعاسLا 

ةرجأ ةرايسب لاصتaا / ةقفارLاو لقنلا ةمدخ 

ةنيدLا / ةيدلبلا ةرادإ 

)ةيلحم( فتاهلا تامولعم  11833

ةطرشلا رفاخم  فتاه

زليف ريد نأ نغنيلزيأ  07161 851 – 0

نغنيبوغ  07161 63 – 0

يغياتش ريد نأ نغنيلزياغ  07331 9327 – 0

نغنيوأ  07161 9381 – 0

ةصاخلا فتاوهلا ماقرأ  فتاه

مGا بتكم 

مGا لاوج 

بGا بتكم 

بGا لاوج 

ءاقدصأ ،ناريج ،براقأ فتاه

ةيوبرت عيضاوم

ةمّدقم



 اهبلط ىلع ًءانبو .لمحلاب ةقلعتDا ةيفاضRا تاجاحلا ىلع لوصحلا ًاضيأ كل ّقحي ،ةيعامتجGا ةدعاسDا وأ 2 ةلاطبلا ضيوعت ىلع :لصحت ِتنك نإ
.ددجلا نهديلاوD ةمزYلا ةيلوZا رومZا ىلع ةمومZا ىلع تYِبقDُا ءاسنلا لصحت
.مهنازوأو مهلاوطأب ديدجلا ديلاوDا فلتخي ذإ طقف سانئتسYل يه تاساقDا .ديدجلا دولوDا هجاتحيس امع تYئاعلل ةحD ةيلاتلا ةمئاقلا يطُعتو

:فيصلا لصف دولوم
)56-50 ساقم( مك فصن ةينطق ةيلخاد سبYم

)56-50 ساقم( هب ةلصتم براوج هل نوكي نأ لّضفي ،لورفأ

ليوط مك حتفلا ةلهس تازولبو ةفيفخ تاتيكاج
ةكيمسلا براوجلا نم :جوز
ةدحاو تيكاج
)39-37 ساقم( ةدحاو ةقيقر ةينطق ةّعبق

)39-37 ساقم( سمشلا نم ةيامحلل ةدحاو ةعبق

دحاو فيفخ ءاطغ

:ءاتشلا لصف دولوم
)56-50 ساقم( ليوط مك ةينطق ةيلخاد سبYم 6 ددع 

)56-50 ساقم( هب ةلصتم براوج هل نوكي نأ لّضفي ،لورفأ 6 ددع

 حتفلا ةلهس ليوط مك تازولبو ةكيمس تاتيكاج 6 ددع
ةكيمسلا براوجلا نم :جوز
)39-37 ساقم( ةقيقر ةينطق ةعبق 2 ددع

دحاو يوتش فطعم
لافطZا ةبرعب لقنتلا ءانثأ هلخادب لفطلا عضول يوتش سيك
عباصأ Yب تازافقو لاش ،ةكيمس ةعبق
دحاو كيمس ءاطغ

:مونلل
دولوملل ريرس
هتيامحل ءاطغ عم شارف
ءاDا دض ءاطغ
شاِرفلا ةيطغتل فشارش
)ةيناطب مدختست G( دولوملل مون سيك
)ةجاحلا دنع( ةيقيسوم ةبعل
)ةجاحلا دنع( ةكرحتم باعلأو تامسجم
)ةجاحلا دنع( لفطلا فلل سيك

:ةعاضرلا ةجاجز نم بيلحلل
عّضرلل ةيذغأ
ةعاضرلا ةملح عم ناتجاجز
)ةجاحلا دنع( تاجاجزلل فر
)ةجاحلا دنع( تاجاجزلل ّرخبم/ّمقعم
تاجاجزلا فيظنتل ةاشرفو ياشلل ناتجاجز
)ةجاحلا دنع( ةياهل 2 ددع
)سمرت( ةرارحلل ةلزاع ةجاجز

)ةجاحلا دنع( تاجاجزلا عضول ةرارحلل لزاع قودنص

:ةيعيبطلا ةعاضرلل
ةعاضرلل ةداسو
ةعضرDا م�ل ياش
)ةجاحلا دنع( اهقحاولو بيلحلا ةخضم



ةعاضرلل ردص تGامح 3
ردصلل ةعاضرلا تاوشح
عيضرلل ةعاضر ةملح عم ياشلل ةريغص ةجاجز

:لفطلاب ةيانعلا
ليسغلل ةلباق ةناطبب ةنطبم تاضافحلا رييغتل ةلواط
ًاديج قYغ�ل ةلباق تاضافحلل تYمهم ةلس
تاضافح
تاضافحلا رييغت ةلواط بناج ىلإ عضوي ةئفادلا هايملل ءاعو

مامحتسا ةفيل 6-8
تاضافحلا رييغت ءانثأ ةلواطلا ىلع عضوتل فشانم 4-6

)صنرب( ةعبق عم مامحتسا فشانم 2
مامحتسا ضوح
بيطرتلل مامح تارضحتسم
مامحتسYل ةرارح نازيم
عيضرلل رفاظأ صقم
عيضرلل ةمعان نانسأ تاذ رعش ةاشرف
عيضرلل ةبطرم ليدانم
:لسوم ليدانم 6
ةينطق ليدانم 6
ةرشبلا ةجلاعD لفطلا ةرخؤD ميرك
)ةجاحلا دنع( ةيئابرهك ةناخس وأ ةأفدم

:تيبلل
هيلع فحزلل ضرZا ىلع عضوي ءاطغ
)شيخاشخ ،ةيقيسوم باعلأ ،تامسجم( ىلوZا باعلZا
)نوف يبيب( لافطZا ةبقارم زاهج
)ةجاحلا دنع( نطبلا مGآو تازاغلا ةجلاعD زركلا روذب سيك وأ ئفادلا ءاDا سيك
)ةجاحلا دنع( لفطلل حجرأتم يسرك

:لزنDا جراخل
لزنDا جراخ مادختسYل لفطلا ضيفحت تادعم يوحت ةبيقح
ةرايسلا يف لفطلا سولجل دعقم
 لفطلا لمحل ةلس عم لافطأ ةبرع
رطDا نم لفطلا ةبرعل ةيامح
لافطZا ةبرع لجZ لفطلل ءاطغ
سمشلا ةعشأ نم ةرايسلل ةيامح
)ةجاحلا دنع( لفطلا ةلامح

:نام�ل
حطسZاو تGواطلا فاوح ةيامح
ةيئابرهكلا سباقDا ةيامح
ةجYثلل ةيامح
زاغوتوبلل ةيامح
بابلل ةدانس
ريراوجلل ةيامح
ملYسلل ةيامح
 www.erstausstattungbaby.com  :ردصDا



لفطلا ةيذغت
 وه مZا بيلح .ةصاخ تابلطتم لوZا هماع يف ةيذغتلا يبلت نأ بجي  ،دعب لماك لكشب روطتي مل ديدجلا دولوDا مسج يف يمضهلا ماظنلا نأ امب
 .ىلوZا ةتسلا وأ ةعبرZا هروهش يف لفطلل ةيذغت لضفأ

 ةيذغتلاو ةقاطلا نم ةعفترDا تابلطتDا ةيطغت نكميو .نامZاو نانحلا ،بحلا ،ءفدلا روعشب كلفط عتمتي ةعاضرلا ءانثأ ميمحلا لصاوتلا لYخ نم
ً Gوأ متي عاضرRا ءدب دنع هنZ ،ضرم دوجو تGاح ءانثتساب ،ىرُخأ تابورشم ةيأ ىلإ لفطلا جاتحي G.مZا بيلح لYخ نم لثمZا لكشلاب عيضرلل
 عيضرلا بستكي مZا بيلح لYخ نمو .لفطلا عابشإب موقي ةقاطلاب ينغ مسد بيلح هعبتي مث .شطعلا يوري ًاريثك ًءام يوتحي لئاس بيلح زارفإ
 ءاذغ ىلع دامتعGاب هقيقحت نكمي G ام اذهو ةيساسحلا نم لفطلا مZا بيلح يمحي ،كلذ ىلإ ةفاضRاب .يعانDا هماظن ززعيو ىودعلا نم ةيامح
 .ًايعانص جتُنDا عضرلا

 لوZا هماع نم يناثلا فصنلا يفو ،مZا بيلح نم هئاذغ لماك لفطلا ىقلتي ةيادبلا يف .تارم ثYث ةناضحلا نس ىتحو ةدGولا نم ةيذغتلا ريغتت
 .سورهDا ماعطلا تقو يهتني ىتح جيردتلاب ةلئاعلا ماعط لوانتب أدبي ً،ابيرقت ةنس لفطلا رمع غلبي امدنع .يئاذغلا هماظن ىلإ عضرلا ةيذغأ ةفاضإ متي

 www.kindergesundheit-info.de  .يحصلا فيقثتلل يداحتGا زكرDا :ردصDا

 كافطّ زهب مقت G .عيضرلا كلفط عمٍ ربصو �بحب لماعت ،هذهكٍ ةلاح يفً ابعص كلذ ناك نإو ىتح ءودهلا ىلع ةظفاحDا لواح ،لصحيً ايأ
.هتايح ّددهت رارضأ ىلإ كلذ يدؤي امبرلف ً!ادبأ

!خرصي لفطلا
 .نامZاب ًاروعش وأ ًائفد ً،اماعط نوكي دق – ام ًائيش جاتحي هنأ كل ّربعيل ةديحولا ةقيرطلا وه خارصلاف .ًامامت �يعيبط ٌءيش اذه ،نوكبي لافطZا لك
 يفو رهظلا دعب ًةصاخ نوكبي سماخلا مهرهش اولمكي مل نيذلا عضرلا .ًايموي تاعاس ثYث ىلإ ةعاس نم نوخرصي ءاحصZا لافطZا نأ ىتحو
.صغDا ىلإ بلاغلا يف دوعي اذهو .ءاسDا تاعاس

 اهدنع ًابلاغ .لصاوتم لكشب مايأ ةثYث نع ديزت دق ةدم ىلإ تاعاس تYت نم رثكZ نارمتسيو ،امهب نّهكتلا نكمي G ءاكبو خارص هنأب صغDا ّفرعي
 نم ًابيرق هينضحت نأ كيلع اذل .كلفط نذأ ىلإ لصي رمتسDا كبلق تاقد توص ناك كنطب يف .هنطب خفتنيو ههجو ّرمحيو هيقاس لفطلا بحسي ام
 .ةحارلاب رعشيل ًارمتسم ًاتوص هيعمسُت وأ كدسج

؟ءاكبلا نع لفطلا فقوتي G امدنع دعاسي يذلا ام
،ةرمتسم تاوصأ
،هعضو رييغت وأ لفطلا ةحجرأ
،ضافحلا رييغت
،دربلاب وأ رحلاب رعشي عيضرلا نوكي دق
وأ لفطلا كيلدتب مايقلا
.لفطلل ئفاد مّامح
Dا نم ديزDا ًاضيأ كنكمي ةروشGا تامولعم ىلع يلصحت نأ كنكمي .خارصلا ئراوط ةمدخب لاصتGاح يف .ةحصلا مسق يف لاصتGئراوطلا ت 
 .حضاو لكشب ببسلا ديدحت نم :نكمتت G امدنع كلفط بيبط ىلإ ةرشابم يهجتت نأ كنكمي

..كلفط دعاسي لفطلا كيلدت
،ءاخرتسGا ىلع
،لضفأ لكشب مونلا ىلع
لقأ لكشب ءاكبلا
.امكنيب اميف طبارلا زيزعت ىلعو
.عيضرلا كيلدت عوضوم لوح ةيبيردت تارود يفاشDاو تاينوناقلا تYباقلا تادايع ،ةرسZا تويب ضرعت ىرخأ ءايشأ نمض نمو
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Rubrik Gesundheit > Schreiambulanz

عيضرلا مون
 يفف .ىلوZا هرهشأ يف Yًيل عيضرلا ظقيتسي نأ يعيبطلا نD ّهنإ .نادلاولا ههجاوي ًاريبك ًايدحت عطقتم مونب وأ مون نودب يلايللا لّكشت ام ًابلاغ



 .ظاقيتسGاو هتاجايتحاب روعشلا هنكمي ًاضيأ كلذ قيرط نعو ً،افيفخ همون نوكي تقولا بلغأ

 ةايحلا طمن ىلع داتعيل ًاتقو كلفط يحنما .رثكأ وأ ةيليل ةبجو بلطيو ليللا يف لقZا ىلع ًةرم كلفط ظقيتسي نأ يعيبطلا نم سداسلا هرهش ىتحو
.مونلا ّملعت كدولوم ىلع :ّلهست مونلا لبق :عم :تور قيرط نعو .دهجلاو ءاخرتسGا :ب ًاعيونت هل يمدق .نيديدجلا مونلاو

 18 يه ليللا يف ةيلاثDا ةرارحلا ةجرد .هجولا ىلع قلزني نأ نكمي G ةيناطبلا فYخب يذلا مونلا سيك هبساني لفطلا رمع نم ىلوZا رهشZا يف
.ةراح Gو ًادج ةدراب  ةفرغلا نوكت Gأ يغبني .ةيوئم ةجرد
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لفطلاب ةيانعلا
 مامتهGاب عيضرلا عتمتسي امك .ةيساسحلاب ةياغ هترشب نوكت :ح ىلوZا هرهشأ لYخ صخZاب ،مظتنم لكشب كلفطب ةيانعلاب يموقت نأ مهDا نم
 .هيديو هيمدقب بعللاو هكيلدتو كلفط ةسمYم يف ًايفاك ًاتقو يقرغتسا .لفطلا ضافح رييغتل ئداه ناكم نع ثحبلاب حصُني اذل ،هب

 مامحتسGا فيل لسغ بجي .صاخ لكشب كلفط ةرشبب ينتعي ام اذهف .ئفادلا ءاDاو مامحتسGا ةفيل مادختساب حصُني ةساسحلا قطانDا فيظنتل
.لزنDا جراخ نونوكت امدنع ضرغلا اذهل ةصصخDا ةبطرDا ليدانDا مادختسا نكميو .ماظتناب نايلغلا ةجرد ىلع

 كلذ نم يدكأت .ةيوئم ةجرد 37 يلاوح نوكت نأ يغبني ذإ ،ءاDا ةرارح ةجرد ىلإ كلذ ءانثأ يهبتنا .مايأ ةعضب لك كدولوم يمّمحت نأ يغبني
 يمتهت نأ بجي ،مامحتسGا ءام نم هجارخإ ءانثأ دربلل كلفط ضرعتي G ىتحو .مامحتسGا ءانثأ كعيضر سأر يمحا .ةرارح نازيم مادختساب
 .بسانم لكشب ةطيحDا ةقطنDا ةئفدتب
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ةحيحص ةقيرطب لفطلا لمح
 ىلع ًامئان لفطلا ناك نإ هنأ وه مهDا ءيشلاو .لفطلا لمحل ةددحم تاينقت دجوت ،هلمح ءانثأ ةيذ�ل هسأر صخZابو كدولوم فارطأ ضرعتت G ىتح
 .ةيرئاد ةكرحب هعفر كيلع هرهظ

 ةينوزلح ةكرحب هنيذخأت مث رذحب رخ£ا هاجتGا ىلإ كلفطب يرودت نأ كيلع اهدنعو .:تنثGا كيديب :طبGا تحت نم يردصلا هصفق ذخأ كيلع كلذلو
 .كعارذ ىلع هنيعضتو

.50 ةحفصلا يف لكشلا يعجار

ةدGولا دعب ام بائتكا
 مويلا :ب ًابلاغ أرطي يذلا ،ةدGولا دعب ام بائتكG ةيكيسYك ضارعأ .قاهرRاو فوخلا ،نزحلا ،جازDا يف تابلقت ىلإ ءاسنلا فصن ًابيرقت ضرعتت
 نورتسجوربلاو :جورتسGا َينوموره ضافخنا يه تاديدجلا تاهمZا ىدل حاونلا مايأب ىمسي اD ةسيئرلا تاببسDا .لفطلا ةدGول سماخلاو ثلاثلا
 .ةدGولا ذنمو لYخ ةأرDا هتربتخا ام ىلإ ةفاضRاب مونلا صقن ،ةايحلا عضو يف ئجافDا ريغتلا ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم ةدGولا دعب

 كتلباق ىلإ عوجرلا ِكيلع كلذ نم رثكأ ترمتسا لاح يفو .رثكZا ىلع :عوبسأ دعب يفتخت تابلقتلا هذهف !قلقلل ببس دجوي Gو ًادج ّيعيبط ًاذإ اذه
 .كبيبط وأ ةينوناقلا

ةيوبرت اياضق
 ءاطخZا تسيل .ءاطخأ يأ بكترن G انك نإ انلافطأ قهرنس مك اوليخت !:لماك اوسيل لهZا نأ ّديجلا نم مك  :ءاطخZا نوبكتري نوديجلا لهZا
.ةعاجشلاو ةوقلا لافطZا بِسكُي ام اذه ،رييغتلل ةيلباقلاو نارفغلا ،راذتعGا :اهعم لماعتن فيك امنإو ،لافط�ل ةمساح

زيمم لفط لك
 مهDا نمو .ّةيدرف فعضو ةوق طاقن هيدل ،ّزيمم ٍلفط لكف .ةديرفلا هتيصخشو كلفط ةيلYقتسا ىلإ هبتنا .ًادج �ماه ٌٍءيش كانه ،هلعفت ام نكي ًايأ
 .ةزيمDا هتاجاحو هتاردقو ةيدرفلا هّروطت ةعرس ىلع ًءانب روطتلا نم نّكمتي نأ كلفطل ةبسنلاب



."ةروظحم تاناهRا نم كلذ ريغو يحورلا ىذZاو ةيدسجلا تابوقعلا .فنعلا نم ةيلاخ ةيبرت ىلع لوصحلاب قحلا لافط�ل"

.يناZDا يندDا نوناقلا نم 1631 ةداDا

 رهن نع عانتمGا لهأك مكيلع بجي امك .مهتارخؤم ىلع مهبرض Gو لافطZا عفص زوجي G .يسفن وأ يدسج فنع Yب ومنلاب قحلا لافط�ل
 .تابوقعلاب مهديدهتو ٍلاع توصب مكلافطأ

 دجلا لمحم ىلع اوذخؤي نأب نوبغري لافطZاف .ىوتسDا سفن ىلع ًاعم ثدحتلاو ّبحب ضعب عم مهلماعت ىلع هلهأو لفطلا :ب ةحجانلا ةقYعلا دمتعت
.ريدقتلاو مارتحGا ّ،بحلا حنم ًاضيأ مه اوملعتي نأ مهنكمي طقف اذهب .مهتميق ريدقت متي نأو

 ةيمويلا ةيبرتلل حئاصن

G ا لمحتت نأ كيلعو غلاب تنأ :كيرشك كلفط عم لماعتتDاب قلعتي امب كرودب ًاضيأ مق ،ةيلوؤسZا ءايشDدودحلا عضوب وأ ةروظح.
G ا ليبس ىلع( صخشك ًادبأ كلفط دقنتDا ليبس ىلع( ئطاخلا هكولس دقتنا امنإو ،)"ءيس صخش تنأ" :لاثDنأ ّدوأ" :لاث G ا ّشرب موقتDءا 
.)"خبطDا يف

G او ءانثلاب لخبتDا .حيدGعجي :مئادلا رمذتلاو داقتنYا ىدلف .بسانم لكشب ءانثلاب مق نكلو .وجلا ناممسيو عابطلا داح لفطلا نZساسحإ لافط 
 .بلقلا نم مأ ةلماجمب ،مامتها Yب وأ ةغلابمب مهل َحنمُي ءانثلا ناك اذإ اميف مهف نم مهّنكمي يوق

.ماتلا ّمكحتلا وأ ةلماكلا ّةيرحلا ،ةرمتسDا تابوقعلا وأ مئادلا حيدDاك ،ةغلابDا بّنجت

.كلعف دودر عّقوت نم نكمتي G امدنع صخZابو ،قYطRا ىلع كلفط دعاست G )لهاجتلا و طرفDا مامتهGا( رعاشDا يف بلقتلا 

.ىلعأ لثمك كرود يّوقيو كلفط دعاسي اذهف .راذتعGا كيلع ،ةّرم كسفنب تأطخأ نإ
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Dا نم ديزDةيوبرت اياضق لوح تامولع
.ةصتخDا رداوكلاو له�ل ةيلمع تاداشرإو ةّثدحم ةيمYعإ تامولعم نودجت تنرتنGا ةكبش ىلع ةركبDا تادعاسDا ةحفص يف

 www.fruehe-hilfen-gp.de/Downloads

ً امأ تناك .نسلا يف ةريبكٌ ةديس هب ينتربخأ ام يكحأ نأ دوأ ،ىسقأ تابوقعلوً امزح دشأ ةيبرتل ةحارصب نوعدي نيذلا كئلوZو
 .هنبا حبري اصعلا ىلع ظفاحي نم نأب ليجنRا لوقب نونمؤي نولازي G سانلا ناك :حً ةباش

 .هتايحب ةرم لوZ اهيأرب هترخؤم ىلع برضلاب باقعلا قحتسي ٍلعفب اهنبا ماق ام ٍموي يف هنأ Gإ ،كلذب نمؤت نكت مل اهبلق قامعأ يف
 ًايكاب داع امنيحو .كانه رخأتو جراخلا ىلإ ريغصلا بهذ .هسفنب اهرضحي مث اصع نع اهل ثحبيو ةقيدحلا ىلإ بهذي نأب هترمأ
ّ"يلع هيمر كنكمي ٌرجح اذه ،يلّضفت نكلو ،اصع داجيإ نم نّكمتأ مل" :اهل لاق ةياهنلاب

 ينDؤت نأ ديرت يّمأ" ّركف دق لفطلا ّنأ ّدب Yف .اهلفط ّينيعب ةيؤرلا نم ةأجف تّنكمت ةظحللا كلتبف ،ءاكبلاب مZا تأدب طقف اهدنع
 يف ّفر ىلع رجحلا عضوب تماق اهدعب .تقولا ضعبل ًايوس ايكبو ،اهلفط قانعب تماقف  ."رجحب ًاضيأ كلذ لعف اهنكميو ً،اقح
."مويلا دعب فنعلل G" :تقولا كلذ يف اهسفن ىلع هتعطق يتلا دعولاب مئاد ريكذتك كانه يقب ثيح ،خبطDا

 نم ذوخأم نرغدنيل ديرتسأ نم سابتقGا اذه
Œÿ«»Â« »„‰«”»… „‰Õ Ã»∆“… »·”·»„  
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ةموم'ا ةيامح
 نم كلفطو تنأ ِكيمحت ةينوناقلا ةموم'ا ةيامح .ًابيرق تاهمأ نحبصيس يت;لا ت;ماعلا لماوحلا ءاسنلا ةفاك ىلع يرسي ةموم'ا ةيامح نوناق
 .ةدYولا دعب تقولا ضعبل وأ كلمح ل;خ لمعلا نم لصفلل ضّرعتلا نم ِكيمحي امك .لمعلا ناكم يف رطخلل ضرعتلا

 .اِهلمحب اهلمع بحاص م;عإ ةلماعلا لماحلا ةأرbا ىلع اذل ةموم'ا ةيامح نوناقب مازتلYا لمعلا بحاص ىلع يغبني

:ةموم'ا ةيامح نوناق بجومب ةموم'ا تاقاقحتسا
،ةموم'ا ةو;ع

ىلإ ةفاضgاب ةموم'ا ةزاجإ ةرتف ل;خ لمعلا بحاص نم ةناعإ 

.ةموم'ا ةزاجإ ةرتف جراخ لمعلا لدب

 ىلو'ا ةينامثلا عيباس'ا يفو .ةقفاوم ىلع لوصحلا دعب ًارصح لمعلاب ءاسنلل َحمسُي عّقوتbا ةدYولا دعوم لبق عيباسأ ةتس رخآ يف :ةيامحلا ةرتف
.ًاعوبسأ رشع ينثا ىلإ ةرتفلا دتمت مئاوت ةدYو وأ ةركبbا ةدYولا ةلاح يفو .ًادبأ لمعلاب مqل َحمسُي Y ةدYولا دعب

 :ةظح;م
 ةدYو ةلاح يف ةيفاضإ عيباسأ ةعبر' ًانكمم ةيامحلا ةرتف ديدمت حبصيس ذإ .ةموم'ا ةيامح نوناق ىلع ليدعت ءارجإ متيس 01.01.2018 ذنم
 يتاوللا ةصاخلا تاجايتحYا تاوذ ،ت;ماعلا ءاسنلا ،تابلاطلا .تاذيملتلا ىلع ةموم'ا ةيامح نوناق قبطنيس امك .ةصاخ تاجايتحا هيدل لفط
 ةرازولا عقوم اوروز تامولعbا نم ديزb .ًاينهم ًابيردت zقلتي يتاوللا ءاسنلاو ،ةصاخلا تاجايتحYا يوذل ةصصخbا لمعلا نكامأ يف نلمعي
.تنرتنYا ةحفص ىلع بابشلاو ءاسنلا ،نسلا رابك ،ةرس'ا نوؤشل ةيداحتYا

 www.bmfsfj.de

لفطلا ليجست
 نأ ِكيلع ،كلفط ةدYو نم لو'ا عوبس'ا ل;خ .ةلوؤسbا ةيلحbا ةطلسلا ىلإ يئاقلت لكشب ةدYولا غ;ب لاسرإ متيس ،ىفشم يف كلفط دلو نإ
 ناتيقابلا ناتخسنلاو كل ناتخسن :اهنم خسن عبرأ ىلع zلصحتس .ةينعbا ةيدلبلا يف يندbا لجسلا بتكم نم كلفط د;يم ةداهش ىلع يلصحت
 يف ةيدلبلا( ينطولا لجسلا بتكم يف كلفط ليجست كنكمي ةدYولا ةداهش مادختسابو .نيدلاولا ضيوعتو لافط'ا ةناعإ ىلع لوصحلا بلط ميدقتل
.)2.3( تاقرفتbا مسق اوعجار تايدلبلا ةفاكب ةمئاق ىلع ع;ط�ل .)كنكس ناكم

..نوجاتحت كلذلو
،رفس زاوج وأ ةيوه ةقاطب

ىلإ ةفاضgاب لفطلا د;يم ةداهش

)!zجوزتم ريغ لهأ نم لافطqل طقف( ةّوب'ا فارتعا ةقيثو

ةوب'اب فارتعYا
 بتكم ىدل ةوب'اب فارتعYا نكمي .ينوناق لكشب دلاولا ةّوبأب فارتعYا متيل ،ةوب'اب فارتعا ةقيثو ىلع ;صحت نأ امكيلع ،zَجوزتم انوكت مل نإ
.اهدعب وأ ةدYولا لبق ةوب'اب فارتعا ىلع لوصحلا نكميو .ةعطاقbا ةمكحم وأ لدعلا بتاك ،�ئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد ،ينطولا لجسلا
..ىلإ نوجاتحت كلذلو
،مكتصاخ د;يbا وأ بسنلا ةداهش

،امهرفس يزاوج وأ له'ا ةيوه يتقاطب

.اهروضح مدع لاح يف م'ا نم ّةيطخ ةقفاوم

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم



zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد
Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

655-202 07161  فتاه

649-202 07161  سكافلت

kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de  ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Kreisjugendamt

ةّوب'ا /ةموم'ا تقو
 ةموم'ا ةزاجإ ل;خ .لمعيو هسفنب لفطلاب ينتعي امهدحأ ناك نإ تاونس ث;ث ةدb ةوب'ا وأ/ةموم'ا ةزاجإ ىلع لوصحلاب قحلا zلماعلا لهqل
 نأ ن;معي نيذللا نيدلاولل نكمي .لماع ةفصب ءاقبلا امهل حيتي ثيحب ،لمعلا نم لصفلا نم ةيامحلا قح ىلع نادلاولا لصحي عيباسأ ةينامثب اهلبقو
 ةزاجإ ىلع لصحي نb قحي .تقولا سفن يف ًاعم ةوب'او ةموم'ا ةزاجإ اذخأي نأ امهل نكميو .ةزاجgا ىلع لوصحلا ّدوي امهنم نم ةّيرحب اررقي
 لبق لمعلا بحاصل يمسرلا ةزاجgا بلط ميدقت متي نأ ىلو'ا ث;ثلا تاونسلا ل;خ يغبني .رهشلا يف ًايعوبسأ ةعاس 30 طسوتمب لمعلا ةموم'ا

.ةدYولا ىلع دحاو عوبسأ ّيضم هاصقأ ٍدعوم يف بلطلا ميدقت بجي ،كلذ ىلع ًءانبو .اهدعوم نم عيباسأ ةعبس

 متي نأك .رخآ لكشب اهميسقت نكمي ذإ ،لفطلا رمع نم ىلو'ا ث;ثلا تاونسلا يف ًارصح ةوب'ا وأ ةموم'ا تقو ىلع لوصحلا ةرورضلاب سيل
 لامجgاب  .تاونس ينامث لفطلا غلبي ىتح ةوب'ا /ةموم'ا تقوب عتمتلا نكمي ذإ .يمازلgا ميلعتلا نس يف لفطلا حبصي امدنع ماع ىلع لوصحلا
.كلذل تاونس ث;ث رفاوتت
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zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد ةدناسم
 راطإ يف zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد نم ةدعاسbا ىلع لوصحلا مكنكمي ،ةياعرلاب مّهقح ىلع لافط'ا لوصح قيبطت نم دكأتلل وأ ةوب'ا ديكأتل
 اذه يتأي .ةدناسbا ىلع لوصحلل ّيطخ بلطب يمدقتت نأو لفطلا ةياعرب كسفنب يموقت نأ وه يساس'ا طرشلا .ةرئادلا اهمدقت يتلا ةدناسbا
 .تاهم'ا نم حيرص بلط ىلع ًءانب ًارصح ةروشbاو معدلا نم عونلا

 لوصحلا نكمي امك .هيدل شيعي لفطلا نإف يلاتلابو هدحول ةياعرلا قح كلمي يذلا نيدلاولا دحأ لَِبق نم ةدناسbا ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا نكمي
 .لفطلا ةدYو لبق معدلا اذه ىلع

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen 

655–202 07161  فتاه

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Beistandschaften

ةناضحلا ن;عإ
 دنع يئاقلت لكشب اهديلو ةناضح قح م'ا َحنمُت .ًاعم امهلفط ةناضحب عتمتلاب امهل حمسي zجوزتbا ريغ نيدلاولل كرتشم نايب لوح رودي وهو
 .zَجوزتم ريغ نادلاولا ناك لاح يف ،ةدYولا

 فارتعYا دعب ًامكح نكلو ،اهدعب وأ ةدYولا لبق ةناضحلا ن;عإ متي نأ نكمُي .ةناضحلا ّقح ىلع ب'ا لصحي Y يئاضق رارق وأ م'ا ةقفاوم نود
.ةّوب'اب

:ىلإ نوجاتحت كلذ لجأ نمو

،نيدلاولا نم �لكل ةيوه ةقاطب وأ رفس زاوج



)ةدYولا دعب ةناضحلا ن;عإ ناك لاحب( نيدلاولا يمسا مضت يتلا لفطلا د;يم ةداهش 

 ن;عإ ناك لاح يف( ةوب'اب فارتعYا ةقيثو نم ةخسنو )عّقوتbا ةدYولا دعوم اهيف دجوي يتلا ةحفصلا( لمحلا رتفد نم فطتقم ىلإ ةفاضgاب 
.)ةدYولا دعوم لبق ةناضحلا

 .ةددحم ةفلكت عفدب لدعلاب بتاك قيرط نع وأ نغنيبوغ ةيحان يف zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد نم ًاناجم ةداهشلا ىلع كسفنب لصحت نأ نكمب

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

655–202 07161  فتاه

  649–202 07161  سكافلت

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Kreisjugendamt

ةلماعbا معد
 عم ٍسلس ٍلكشب لماعتلا ىلع لافط'ا ةدعاسم ًاضيأ يغبنيو  .لصفنم لكشب شيعت يتلا ت;ئاعلل ةروشbاو معدلا لافط'ا ةيامح زكرم مدقي
.لاصفنYا دعب مهيلاهأ

نغنيبوغ يف لافط'ا ةيامح زكرم
Schillerplatz 9

73033 Göppingen

 6 - 96949 07161 فتاه

5-96949 07161  سكافلت

 Begleiteter-Umgang@dksb-gp.de ينورتكلا ديرب

 www.dksb-gp.de

؟كرمع نم ةرشع ةنماثلا يزواجتت ملو لماح
 ةيعامتجا ةياعر ىلعو ةروشم ىلع لوصحلا اهنكمي ثيح .اهلمح ل;خ zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد ىلإ هجوتت نأ لماحلا رصاقلا ةاتفلا ىلع
 .بتكbا يف zلماعلا نم معدو

 م;تساب رايخ ًاضيأ كانهو .لفطلا ىلع ينوناقلا يصولا يه zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد اهنيح حبصت ،نيرصاق نادلاولا ;ك ناك لاح يف
 اهنيح ملستي ً،اغلاب نيدلاولا دحأ ناك نإو .ةرس'ا ةمكحم ىدل بلط ميدقت يغبني كلذب مايقللو .م'ا ةبغر ىلع ًءانب لفطلا ىلع ةياصولا رخآ صخش
 .لفطلا ةناضح قح

 :يليامب ّقحلا نورصاقلا له'ا كلمي ًايئدبم
 ،مهلفطب ةيانعلا
،لفطلا ةيبرت
لفطلا ةماقإ ناكم رايتخا
.مهلفطل هب نوبغري يذلا مسYا ءاطعإو

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد



Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

655–202 07161  فتاه

649–202 07161  سكافلت

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.schwanger-unter-20.de 

لافطqل ةيراهنلا ةياعرلا
 وأ ةناضح يف لفطلل ناكم ريفوتب ةيدلبلا َمزُلت كلذبو .ةناضحلا يف ناكم ىلع لوصحلاب ّقحلا لو'ا هماع ّمتأ لفط لكل حبصأ 01.08.2013 ذنم
 بابشلاو ةلوفطلا ةياعر بتكم عم اولصاوت ةناضحلا يف مكلفطل ناكم داجيإب اوحجنت مل نإ .راهنلا يف لفطلا ةياعرب موقي �صتخم ٍصخش zمأتب
.لو'ا مهماع مهغولب نم ًاءدب مهلافط' ٍةياعر ىلع اولصحي نأ zلماعلا يلاهqل نكمي .نغنيبوغ يف

نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم
zئشانلاو لافط'ا ةياعر ةرئاد

Lorcher Straße 6

73033 Göppingen

 422–202 07161  فتاه

649–202 07161  سكافلت

 kreisjugendamt@landkreis-goeppingen.de ينورتكلا ديرب

 www.landkreis-goeppingen.de/Kreisjugendamt 

 www.bw-kita.de/gp 

—Ì«÷ √ÿ›«· «·»·œÌ«  Ê«·„œ‰ «·„ Ê«Ãœ… ›Ì ‰«ÕÌ… €Ê»Ì‰€‰: www.bildungsregion-goeppingen.de/Kinderbetreuungsein-

richtungen



تاقرفتم

لافط)ا رفس زاوج
 اوزواجتي مل نيذلا لافطJل رفس ةقيثو وه لافط)ا رفس زاوج .دHبلا جراخ رفسلا نم اونكمتيل رفس ةقيثو ىلإ لافط)ا جاتحي ةد3ولا نم ًاءدب
 ً،اعم م)او ب)ا لَِبق نم )ةنيد]ا ةرادإ وأ ةيدلبلا يف( يلح]ا تازاوجلا بتكم ىدل رفس زاوج ىلع لوصحلا بلطب مدقتلا متي .رشع يناثلا مهماع
.بلطلاب ّمدقتلا ىدل لفطلا روضح بجوتيو .لفطلا ةناضحب قحلا امهل نوكي نأ ةطيرش

:ةبولط]ا تادنتس]ا
،دHي]ا ةداهش
،ةيرتمويب ةروص
مهرفس تازاوج وأ له)ا ةيوه تاقاطب

 :ماه
 بعلي Hف .لفطلل يداع رفس زاوج بَلُطي ةيكيرم)ا ةدحت]ا تاي3ولا ىلإ رفسلل .دحاو ءانثتساب – ملاعلا ءاحنأ ةفاك يف لافط)ا رفس زاوجب فَرتُعي
.رود ّيأ انه لفطلا رمع
  .ىرُخأ rناوق مهيلع قبطنت نأ نكمُي ذإ ،مهتارافس ىدل وأ بناج)او ةرجهلا بتكم يف راسفتس3ا بناج)ا نيدلاولا ىلع

 www.service-bw.de 

Sonstiges – Bürgerbüros, Bezirksämter 

ةماعلا تابتك]ا
!اهنم يأ ةرايزب تامولع]ا ىلع لوصحلا كنكمي ،ةماع ةبتكم اهيدل نغنيبوغ ةيحان يف ند]او تايدلبلا نم ريثك

مئارجلا اياحض ةدعاسم
116006 :ءاضيبلا ةقلحلا عم لصاوت عرسأ .مهيوذو فنعو مئارج اياحض اوحبصأ نيذلا سانلا دعاست ءاضيبلا ةقلحلا

ءاضيبلا ةقلحلا
Geislinger Straße 14

73033 Göppingen

 968693 07161 فتاه

 69510 07161 سكافلت

 weisser.ring.goeppingen@aol.de ينورتكلا ديرب

 www.weisser-ring.de  

يلزن]ا فنعلا نم جورخلل لُُبس
 يف ةدعاسم ضورع يوحت ةرشن رادصإب نغنيبوغ يف ةطرشلا ةيريدمو ءاسنلا تيب ،نغنيبوغ ةنيدم عم نواعتلاب نغنيبوغ ةيحان ةرادإ سلجم ماق
.يلزن]ا فنعلل ضرعتلا ت3اح يف ةقطن]ا

 www.landkreis-goeppingen.de/Publikationen+Chancengleichheit

ءاسنلا ةرانم
.ءاسنلاب ةصاخ ةدعاسم ضورعو تاسسؤم نع تامولعم ،مامتهHل ةريثم تاعوضوم يوحت طباور نودجت ءاسنلا ةرانم يف

 www.landkreis-goeppingen.de/Frauenwegweiser



rنطاو]ا ةمدخ بتكم
 .ةديدع ماهم نع لوؤس]ا وه كتيدلب يف يلح]ا rنطاو]ا ةمدخ بتكم
 كلذ ىلإ ةفاض�اب .ىرُخأ ةيدلب نم لاقتن3اب كجورخ تّلجس دق تنك وأ انه ىلإ ًاثيدح تلقتنا دق تنك نإ ،انه ليجستلا كنكمي ،ىرُخأ رومأ rب نم
 .كلافط) وأ كل ةيوه ةقاطب وأ رفس زاوج ىلع لوصحلل بلطب انه مدقتلا كنكمي

 ديزم ىلع لوصحلا نكميو .ةيسنجلا ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ىتح وأ ةرايسلا ةدايق صخر ،كولسلا نسح تاداهش ىلع لوصحلا نكمي ًاضيأ انهو
ّ.ينع]ا rنطاو]ا ةمدخ بتكم يف ىرُخ)ا تامدخلا ةفاك لوح تامولع]ا نم

«·«”„/ «·⁄‰Ê«‰ Â« ›  ·›«fl” تنرتنا /ينورتكلا ديرب

√œÌ·»Ì—€

73099 Adelberg | Vordere Hauptstraße 2

07166 91011–0 07166 91011–3 gemeinde@adelberg.de

www.adelberg.de

√Ì‘·»Ì—€

73101 Aichelberg | Vorderbergstraße 2

07164 80095–0 07164 80095–9 rathaus@aichelberg.de

www.aichelberg.de

√·»—“Â«Ê“‰

73095 Albershausen | Kirchstraße 1

07161 3093–0 07161 3093–50 gemeinde@albershausen.de

www.albershausen.de

»«œ »Ê·

73087 Bad Boll | Hauptstraße 94

07164 808–0 07164 808–33 rathaus@bad-boll.de

www.bad-boll.de

»«œ œÌ ”‰»«Œ

73342 Bad Ditzenbach | Hauptstraße 40

07334 9601–0 07334 9601–30 info@badditzenbach.de

www.badditzenbach.de

»«œ √Ê»—flÌ‰€‰

73337 Bad Überkingen | Gartenstraße 1

07331 2009–0 07331 2009–39 info@bad-ueberkingen.de

www.bad-ueberkingen.de

»Ì—‰»«Œ

73102 Birenbach | Marktplatz 1

07161 50098–0 07161 50098–22 gemeinde@birenbach.de

www.birenbach.de

»Ê„‰flÌ—‘

89558 Böhmenkirch | Hauptstraße 100

07332 9600–0 07332 9600–40 gemeinde@boehmenkirch.de

www.boehmenkirch.de

»Ê— ·Ì‰€‰

73104 Börtlingen | Hauptstraße 54

07161 95331–0 07161 95331–20 rathaus@boertlingen.de

www.boertlingen.de

œÌ€‰€‰

73326 Deggingen | Bahnhofstraße 9

07334 78–0 07334 78–238 gemeinde@deggingen.de

www.deggingen.de

œÊ ”‰œÊ—›

73072 Donzdorf | Schloss 1 –  4
07162 922–0 07162 922–521 stadt@donzdorf.de

www.donzdorf.de

œ—«fl‰‘ «Ì‰

73345 Drackenstein | Hauptstraße 28

07335 6452 07335 2761 drackenstein@kdrs.de

www.drackenstein.de

œÊ—‰«Ê

73105 Dürnau | Hauptstraße 16

07164 91010–0  07164 91010–10 gemeinde@duernau.de

www.duernau.de

≈Ì»—“»«Œ √‰ œÌ— ›Ì·“

73061 Ebersbach an der Fils | Marktplatz 1

07163 161–0 07163 161–244 rathaus@stadt.ebersbach.de

www.ebersbach.de

√Ì“·Ì‰€‰ √‰ œÌ— ›Ì·“

73054 Eislingen an der Fils | Schlossplatz 1

07161 804–0 07161 804–199 stadtinfo@eislingen.de

www.eislingen.de

≈Ì‘‰»«Œ

73107 Eschenbach | Lotenbergstraße 6

07161 94040–0 07161 94040–20 rathaus@gemeinde-eschenbach.de

www.gemeinde-eschenbach.de



€«„·“Â«Ê“‰

73108 Gammelshausen | Hauptstraße 19

07164 9401–0 07164 9401–20 kohl@gammelshausen.de

www.gammelshausen.de

€«Ì“·Ì‰€‰ √‰ œÌ— ‘ «Ì€…

73312 Geislingen an der Steige | Hauptstraße 1

  07331 24–0   07331 24–202 info@geislingen.de

www.geislingen.de

€Ì‰€‰

73333 Gingen | Bahnhofstraße 25

  07162 9606–0   07162 9606–66 bma@gingen.de

www.gingen.de

€—ÊÌ»Ì‰€‰

73344 Gruibiingen. Hauptstraße 18

07335 9600–0 07335 9600–20 info@gruibingen.de

www.gruibingen.de

Â« ‰ÂÊ›‰

73110 Hattenhofen | Hauptstraße 45

07164 91009–0 07164 91009–25 rathaus@hattenhofen.de

www.hattenhofen.de

Â«Ì‰Ì‰€‰

73092 Heiningen | Hauptstraße 30

07161 4034–0 07161 4034–39 gemeinde@heiningen-online.de

www.heiningen-online.de

ÂÊ‰‘ « 

73345 Hohenstadt | Schulstraße 9

07335 5033 07335 7138 guenter.riebort@hohenstadt-alb.de

www.hohenstadt-alb.de

flÊŒ‰

73329 Kuchen | Marktplatz 11

07331 9882–0 07331 9882–13 bma@kuchen.de

www.kuchen.de

·«Ê —‘ «Ì‰

73111 Lauterstein | Hauptstraße 75

07332 9669–0 07332 9669–27 stadtverwaltung@lauterstein.de

www.lauterstein.de

„Ê·Â«Ê“‰/ Ì·…

73347 Mühlhausen/Täle | Gosbacher Straße 16

07335 9601- 0 07335 9601–25 gemeinde@muehlhausen-taele.de

www.muehlhausen-taele.de

√Ê ‰»«Œ

73113 Ottenbach | Hauptstraße 4

07165 91291–0 07165 91291-4 info@ottenbach.de

www.ottenbach.de

—Ì‘»Ì—€Â«Ê“‰

73098 Rechberghausen | Amtsgasse 4

07161 501–0 07161 501–11 info@gemeinde.rechberghausen.de

www.rechberghausen.de

“«·«Œ

73084 Salach | Rathausplatz 1

07162 4008–0 07162 4008–70 info@salach.de

www.salach.de

‘·« 

73114 Schlat | Hauptstraße 2

07161 987397–0 07161 987397–77 info@schlat.de

www.schlat.de

‘·Ì—»«Œ

73278 Schlierbach | Hölzerstraße 1

07021 97006–0 07021 97006–30 gemeinde@schlierbach.de

www.schlierbach.de

“Ê”‰

73079 Süßen | Heidenheimer Str. 30

07162 9616–0 07162 9616–96 info@suessen.de

www.suessen.de

√ÊÌ‰€‰

73066 Uhingen | Kirchstraße 2

07161 9380–0 07161 9380–199 info@uhingen.de

www.uhingen.de

›Ì‘‰»ÊÌ—‰

73116 Wäschenbeuren | Manfred-Wörner-Platz 1

07172 92655–0 07172 92655–29 info@waeschenbeuren.de

www.waeschenbeuren.de

›«‰€‰

73117 Wangen | Pfarrberg 2

07161 91418–0 07161 91418–33 rathaus@wangen.kdrs.de

www.gemeinde-wangen.de



›Ì“Ì‰‘ «Ì€

73349 Wiesensteig | Hauptstraße 25

07335 9620–0 07335 9620–24 info@wiesensteig.de

www.wiesensteig.de

 ”Ì·

73119 Zell u.A. | Lindenstraße 1-3

07164 807–0 07164 807–77 gemeinde@zell-u-a.de

www.zell-u-a.de

ةقطن]ا بتاكم
 ÊÚãá ãßÇÊÈ ÇáãäØÞÉ æãÑÇßÒ ÇáÅÏÇÑÉ áßá 

ÞÓã ÅÏÇÑíø ßäÞØÉ ÇÊÕÇá ááãæÇØäíä æááÌãÚíÇÊ æÇáãÄÓÓÇÊ ÇáãÍáíÉ.

æåäÇ íÊã ÃÎÐ ÇáãåÇã ÇáÅÏÇÑíÉ áÕÇáÍ ÇáãæÇØäíä ÈÚíä ÇáÇÚÊÈÇÑ.

ناونعلا /مس-ا فتاه سكافلت تنرتنا /ينورتكلا ديرب

نغنيلتينش يف يرادBا زكر@ا ،شريكنموب
89558 Böhmenkirch-Schnittlingen | Brunnenstraße 16

07332 5228  

شريكننياتش يف يرادBا زكر@ا ،شريكنموب
89558 Böhmenkirch-Steinenkirch | Albstraße 21 

07332 5208

نزواهلفيرت يف يرادBا زكر@ا ،شريكنموب
89558 Böhmenkirch-Treffelhausen | Schulstraße 1

07332 5270 07332 923504

خابنشيار يف  ةيدلبلا راد ،نغنغيد
73326 Deggingen-Reichenbach i.T. | Reichenbachstraße 1

07334 4329

خابنشيار يف يرادBا زكر@ا ،فرودستنود
73072 Donzdorf | Ringstraße 8

07162 29976 07162 921355 vwstelle-

reichenbach@donzdorf.de

نغنيستنيف يف يرادBا زكر@ا ،فرودنستود
73072 Donzdorf | Gmünder Straße 19

07162 29818 07162 921354 vwstelle-winzingen@donzdorf.de

نغنافستنوب يف يرادBا زكر@ا ،خابزربيإ
73061 Ebersbach-Bünzwangen | Ortsstraße 49

07163 161 –175

ندليفسور يف يرادBا زكر@ا ،خابزربيإ
73061 Ebersbach-Roßwälden | Steinbisstraße 2

07163 161 –176

رلياف يف يرادBا زكر@ا ،خابزربيإ
73061 Ebersbach-Weiler | Weilerstraße 35

07163 161 –  177 07163 161 –  2731

نزواهفوأ بتكم ،ةغياتش ريد نا نغنلزياغ
73312 Geislingen-Aufhausen | Steinbossstrasse 6

07334 4396

خابيأ بتكم ،ةغياتش ريد نأ نغنلزياغ
73312 Geislingen-Eybach | Von-Degenfeld-Straße 19

07331 64381

نتوتش بتكم ،ةغياتش ريد نأ نغنلزياغ
73312 Geislingen-Stötten | Oberdorfstraße 2

07331 63278

مياهكروت بتكم ،ةغياتش ريد نأ نغنلزياغ
73312 Geislingen-Türkheim | Geislinger Straße 11

07331 42761

نزواهدلاف بتكم ،ةغياتش ريد نأ نغنلزياغ
73312 Geislingen-Waldhausen | Gussenstadter Straße 4

07331 64534



رلياف بتكم ،ةغياتش ريد نأ نغنلزياغ
73312 Geislingen-Weiler o.H. | Kirschweg 1

07331 40434

خابنتراب ةقطنم بتكم ،نغنيبوغ
73035 Göppingen-Bartenbach | Brunnenstraße 5

07161 650 –  96210 07161 650 –  96219 bartenbach@goeppingen.de

تيرنغستيب ةقطنم بتكم ،نغنيبوغ
73035 Göppingen-Bezgenriet | Badstraße 30

07161 650 –  96220 07161 650 –  96229 bezgenriet@goeppingen.de

وادنرواف ةقطنم بتكم ،نغنيبوغ
73035 Göppingen-Faurndau | Bismarckstraße 6

07161 650–96270 07161 650–96279 faurndau@goeppingen.de 

نفواتشنيوه ةقطنم بتكم ،نغنيبوغ
73037 Göppingen-Hohenstaufen | Reichsdorfstr. 34

07161 650–96250 07161 650–96259 hohenstaufen@goeppingen.de

مياهستلوه ةقطنم بتكم ،نغنيبوغ
73037 Göppingen-Holzheim | Schlater Straße 1

07161 650–96230 07161 650–96239 holzheim@goeppingen.de 

نزواهنبيي ةقطنم بتكم ،نغنيبوغ
73035 Göppingen-Jebenhausen | Boller Straße 12

07161 650–96240 07161 650–96249 jebenhausen@goeppingen.de 

زيتيام ةقطنم بتكم ،نغنيبوغ
73037 Göppingen-Maitis | Gmünder Straße 32

07161 650–96260 07161 650–96269 maitis@goeppingen.de 

نزواهستلوه يف يرادBا زكر@ا ،نغنيوأ
73066 Uhingen-Holzhausen | Am Dorfplatz 6

07161 37136 07161 37136

 ةقطنم يف غريبزلغيد/لاتخاسان يف يرادBا زكر@ا ،نغنيوأ
كيإرياب

73066 Uhingen-Baiereck | Schlichtener Strasse 1

07163 3593

 نزيفرابش يف يرادBا زكر@ا ،نغنيوأ
73066 Uhingen-Sparwiesen | Gestöckweg 7

07161 37123

 www.goeppingen.de/Bezirksaemter.html 
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