
 . خانواده5

 در اینجا اطالعاتی در مورد کمک های موجود برای شما و خانواده خود خواهید یافت.

 بارداری و زایمان

زنان باردار در آلمان از حمایت ویژه برخوردارند و با خریدهای جدید برای کودک، حق  

دریافت مشاوره، مراقبت های پزشکی و حمایت را دارند. اگر باردار هستید، ابتدا باید به  

متخصص زنان )متخصص زنان( مراجعه کنید. معاینات پزشکی پیشگیرانه را در آنجا  

انجام دهید. سپس یک پاس زایمان دریافت خواهید کرد. پرونده زایمان سندی است که  

رداری، سالمتی شما و فرزندتان است. در مواقع حاوی اطالعات مهمی درباره با

 اضطراری همیشه کارت زایمان خود را همراه داشته باشید. 

 مشاوره برای زنان باردار
Staatlich anerkannte Beratungsstelle 

für Schwangerschaftsfragen 

Westring 36 

91154 Roth 

Tel. 09171 81 1606 

http://www.schwanger-in-roth.de 

در صورت داشتن هرگونه سوال بیشتر می توانید با مرکز مشاوره بارداری یا خط کمک  

ساعته در دسترس است   24رایگان و بدون مانع "زنان باردار نیازمند" که به صورت 

 تماس بگیرید. 

موجود است.  4040020 0800  

 زایمان و مراقبت های بعدی

می دهد. پس از زایمان، از آنجا یک  متخصص زنان و زایمان شما را به زایشگاه ارجاع  

ماما برای مراقبت های بعدی در محل اقامت خود بخواهید. گواهی تولد از کلینیک دریافت 

 خواهید کرد

 

 

 

 



 به اداره ثبت گزارش دهید

کودکان تازه متولد شده باید به اداره ثبت احوال و مدیریت محل اقامت گزارش شوند.  

گزارش تولد را به اداره ثبت احوال انجام می دهد. در آنجا گواهی  زایشگاه رسیدگی به  

تولد )موقت( فرزندتان را همراه با شناسنامه، گواهی تولد از کلینیک و در صورت وجود  

گواهی ازدواج خود دریافت خواهید کرد. لطفاً یک کپی از شناسنامه را به مدیر محل  

کند.  اقامت خود ارائه دهید تا فرزندتان ثبت نام  

توجه: لطفا فقط اصل مدارک را ارسال کنید. برای مدارک به زبان خارجی، ترجمه رسمی  

 آلمانی مورد نیاز است.

 متخصص اطفال 

U1-U9ده تست غربالگری )  و   J1 سالگی به طور   6( وجود دارد. بنابراین کودک تا سن 

U1مرتب معاینه می شود و رشد آن تحت نظر قرار می گیرد. معاینات   اینه پس از  )مع  

U2تولد( و   معموالً هنوز در کلینیک انجام می شود. برای معاینات بیشتر، باید با پزشک   

 اطفال خود قرار مالقات بگذارید. 

هنگام ثبت نام در یک مهدکودک ممکن است به اثبات معاینات کامل تشخیص زودهنگام  

 نیاز باشد.

 

 


