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Schriftlich ist sehr wichtig 

In Deutschland sind schriftliche Vereinbarungen und 
Mitteilungen sehr wichtig und verpflichtend. Es gibt 
Werbebriefe und wichtige Briefe.  Diese wichtigen Briefe 
kommen beispielsweise von Schule, von Ämtern, von 
Krankenversicherung oder vom Jobcenter. Diese wichti-
gen Briefe müssen gelesen werden. Wenn im Brief Fris-
ten stehen, müssen diese unbedingt beachtet werden! 

 

 

 

Entschuldigungen 

Ist Ihr Kind krank, rufen Sie bitte morgens in der Schule 
oder im Kindergarten an und sagen Bescheid. In der 
Schule ist meistens noch eine schriftliche Entschuldigung 
notwendig. Diese muss aber keine bestimmte Form ha-
ben. 

 

 

 

 

Zeiten / Pünktlich sein 

In Deutschland ist Pünktlichkeit wichtig. Wenn auf ei-
nem Amt, beim Jobcenter oder sonstigen öffentlichen 
Einrichtungen eine Uhrzeit mit einem Termin genannt 
ist, muss man auch zu diesem Zeitpunkt dort sein. Wenn 
dies nicht klappen sollte, muss man auf alle Fälle dort 
anrufen und Bescheid sagen.  

Zu spät kommen oder gar nicht zu kommen gilt als sehr 
unhöflich! 

 

 

 

Kinder schlagen / Bei 
Verhaltensauffälligkeiten - wohin? / 
Jugendamt 

In Deutschland ist es verboten, Kinder zu schlagen!  

 

Aber: Natürlich dürfen Kinder nicht ständig das machen, 
was Sie wollen. Kindern muss man Grenzen setzen, da-
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1. Grundlegend   نکات اساسی 

های اداری اهمیت بسیار زیادی دارد  نامه  

 Schriftlich ist sehr wichtig 

آور  درکشور آلمان، قراردادها و مکاتبات بسیار پراهمیت و الزام 
 های مهمی وجود دارند. های فروش و نامه هستند. نامه

 (Ämtern)ادارات  ، (Schule) های مهم از طرف مدرسه این نامه 
)                                     ، بیمه سالمت ودرمان پزشکی

Krankenversicherung )مراکز کاریابی  و(Jobcenter) آیند. می 

های مهم باید خوانده شوند و اگر زمان تعیین شده برای  این نامه 
بایست رعایت  در نامه وجود داشته باشد، می (Fristen)پاسخگویی 

 شود!

 

 

  Entschuldigungenهای عذرخواهی رسمی نامه 

) مدرسه اگر فرزند شما بیمار شد، لطفاً صبح بالفاصله به
Schule)  یا مهدکودک (Kindergarten )ها را  زنگ بزنید و آن

 در جریان بگذارید.

در مدرسه گواهی پزشکی مکتوب معموالً ضروری است. اما  

 نیازی نیست شکل بخصوصی داشته باشد.

 

 

 .زمانهای اداری ووقت شناس بودن

  Zeiten / Pünktlich sein 

اهمیت زیادی در آلمان دارد. اگر  (Pünktlichkeit)وقت شناسی  
)دارید، خواه مرکز کاریابی  (Amt) قرار مالقاتی در یک اداره

Jobcenter)  باشد یا یک مؤسسه دولتی دیگر، باید به موقع آنجا
 توانید، باید تماس بگیرید و دلیل خود را بگویید. باشید. اگر نمی

 دیر آمدن یا نیامدن به قرار مالقات خارج از ادب و نزاکت است! 

 

 

 

تنبیه بدنی کودکان و در صورت وجود مشکالت رفتاری
 به کجا مراجعه کنیم؟/ اداره جوانان-

Kinder schlagen / Bei 
Verhaltensauffälligkeiten - wohin? / 
Jugendamt 

 !در کشور آلمان تنبیه کودکان ممنوع است 

 

خواهند بکنند. شما باید  اما کودکان اجازه ندارند هر کاری می
درستی  ها به هایی را برای کودکان در نظر بگیرید تا آن محدودیت



 

 

mit Sie sich gut entwickeln.  Aber Sie brauchen auch ge-
nügend Freiraum, Zeit und Platz zum Spielen. Dies ist 
wichtig für Ihre Entwicklung. 

In Deutschland ist es üblich, dass Eltern mit ErzieherIn-
nen, LehrerInnen und ÄrztInnen über die Entwicklung 
und Erziehung der Kinder sprechen. 

 

Wenn es Probleme bei der Erziehung gibt, wenden Sie 
sich an Beratungsstellen, die helfen können: 

 

Erziehungsberatung des Jugendamtes: Telefon 06782-
15-240 

Diakonisches Werk: Telefon 06781-50700 

 

Caritas: Telefon 06781-50990-0 

 

Die Familie ist sehr wichtig in Deutschland. Der Staat 
mischt sich nur selten in die Angelegenheiten der Fami-
lie ein. Aber: Der Staat hat auch die Aufgabe, das Kind in 
der Familie zu schützen!  

 

 Jugendamt 

Das Jugendamt hat in Deutschland die Aufgabe, Fami-
lien bei der Erziehung der Kinder zu unterstützen und zu 
beraten. Hier kann es Hilfen anbieten, zum Beispiel ei-
nen Berater, der in die Familie kommt.  

Wenn es dem Kind aber SEHR schlecht geht in der Fami-
lie, hat das Jugendamt das Recht, das Kind aus der Fami-
lie zu nehmen und in einem Heim oder einer Pflegefami-
lie unterzubringen. Dies geschieht aber nur sehr selten. 

 

 

Wichtig ist auch, dass Vater und Mutter das gleiche 
Recht bezüglich des Kindes haben.  

 

In Deutschland sind Männer und Frauen gleichberech-
tigt! 
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1. Grundlegend  نکات اساسی 

ها باید فضا، زمان و مکان کافی برای بازی  ترتیب شوند. اما آن
 ها ضروری است. داشته باشند. اینموارد برای رشد آن

در آلمان والدین معموالً با مدرسین، معلمین و پزشکان در مورد  
 کنند. رشد و مسائل آموزشی کودکان صحبت می

 

 

 

چنانچه مشکلی در خصوص آموزش وجود داشته باشد، تماس با  

 تواند سودمند باشد: می (Beratungsstellen)مرکز مشاوره 

 

اداره رفاه جوانان:   (Erziehungsberatung) مشاوره آموزشی 

  240-15-06782تلفن 

 تلفن (Erziehungsberatung)های اجتماعی  فعالیت 

06781-50700  

 9900-50-06781تلفن   (Caritas)کاریتاس  

 

خانواده در آلمان اهمیت بسیاری دارد. دولت به ندرت در امور  
کند. اما دولت همچنین وظیفه مراقبت از  خانوادگی دخالت می

 کودکان را در خانواده دارد!

 

 

 Jugendamt    اداره رفاه جوانان 

ها در  درکشور آلمان اداره رفاه جوانان وظیفه دارد از خانواده 
ها مشاوره بدهد. در اینجا، این  آموزش کودکان پشتیبانی و به آن

تواند سودمند باشد، به طور مثال ورود یک مشاور به  کار می
 خانواده.

حال اگر کودک در خانوادهتحت مشکالت بسیارتربیتی و  بااین
حق دارد کودک را  اداره رفاه جوانانخانوادگی قرار داشته باشد، 

از خانواده گرفته و او را بهمرکز پرورش کودکان یا خانوادة 
 دیگری بدهد.

 افتد. اما این مورد بسیار به ندرت اتفاق می 

 

همچنین بسیار مهم است که پدر و مادر حقوق یکسان در مورد 

 .فرزند داشته باشند

 

 در کشور آلمان، مردان و زنان از نظر قوانین حقوقی برابر  

 هستند!

 

 



 

 

Homepage „Baby-made-in-BIR“ 

Viele Informationen zum Thema Schwangerschaft und 
Geburt erhalten Sie auf der Homepage 

 

www.baby-made-in-bir.de 

 

 

Schwangerschaft 

Wenn Sie schwanger sind, lassen Sie sich regelmäßig von 
einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt untersuchen. 
Vereinbaren Sie einen Untersuchungstermin und brin-
gen Sie dazu Ihre Versichertenkarte der Krankenversi-
cherung mit oder die Bescheinigung der Kreisverwal-
tung zur Vorlage bei Ärzten und Apothekern. Die Ärztin 
oder der Arzt untersuchen, ob es ihnen und Ihrem Kind 
gut geht.  

 
 
 
 
 

Frauenärzte/Frauenärztinnen: 
 

Idar-Oberstein: 

 

Frau Rosemarie Erken 

Hauptstraße 108 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781-90 08 36 

 

Frau Ursula Wilshaus  

Hauptstr. 370  

55743 Idar-Oberstein  

Tel: 06781-25033 

 

Herr Kazimierz Urbaniak 

Hauptstr. 385 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781 25137 
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2. Schwangerschaft und Geburt         بارداری و زایمان . 

 “Baby-made-in-BIR„ وب سایت -

 توانید اطالعات زیادی در مورد بارداری و زایمان در شما می 

 
 مشاهده کنید  www.baby-made-in-bir.de سایتوب  

 

  

  Schwangerschaftبارداری

اگر شما باردار هستید، به شکل منظم تحت نظر پزشک  
 باشید. (Frauenärztin/Frauenarzt)متخصص زنان 

 Versichertenkarte der) وقت بگیرید و کارت بیمه سالمت

Krankenversicherung) یا گواهی پزشکی     (Bescheinigung 
der Kreisverwaltung zur Vorlage bei Ärzten und 

Apothekern) ها همراه داشته  را برای ارایه به دکتر و داروخانه
 باشید.

پزشک وضعیت سالمتی شما و فرزندتان را بررسی خواهد کردکه 
 آیا در شرایط خوب هستید.

  

 

/Frauenärzte  پزشک متخصص زنان
Frauenärztinnen 

 

Oberstein-Idar 

 

Frau Rosemarie Erken 

Hauptstraße 108 

55743 Idar-Oberstein 

 36 08 90-06781تلفن: 

 

Frau Ursula Wilshaus 

Hauptstr. 370 

55743 Idar-Oberstein 

  25033-06781تلفن:

 

 Kazimierz Urbaniakآقای 

Hauptstr. 385 

55743 Idar-Oberstein 

 25137 06781تلفن: 

 



 

 

Frau Pia Reuther 

Hauptstr. 78 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781 44101 

 

Herr Adnan Al Quashmeh 

Hauptstr. 346 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781 24065 

 

Herr Stefan Stein 

Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781-66-1550 

 

Birkenfeld: 

 

Frau Olga Rein 

Schneewiesenstr. 14 

55765 Birkenfeld 

Tel.: 06782 828 

 

Herr Wolfram von der Osten 

Am Bahnhof 2  

55765 Birkenfeld 

Tel.: 06782 9848397 

 

Frau Dorothe Müller 

Walter-Bleicker-Platz 1 

55765 Birkenfeld 

Tel.: 06782 9880042 
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2. Schwangerschaft und Geburt         بارداری و زایمان . 

 Pia Reutherخانم 

Hauptstr. 78 

55743 Idar-Oberstein 

  44101 06781تلفن: 

 

 Adnan Al Quashmehآقای 

Hauptstr. 346 

55743 Idar-Oberstein 

 24065 06781تلفن: 

 

 Stefan Steinآقای 

 Ottmar-Kohler- Straße 2دکتر 

55743 Idar-Oberstein 

 1550-66-06781تلفن: 

 

Birkenfeld: 

 

 Olga Reinخانم 

Schneewiesenstr. 14 

55765 Birkenfeld 

 828 06782تلفن: 

 

 Wolfram von der Ostenآقای 

Am Bahnhof 2 

55765 Birkenfeld 

 9848397 06782-تلفن

 

 Dorothe Müllerخانم 

Walter-Bleicker  1منطقه 

55765 Birkenfeld 

 9880042 06782تلفن: 

 

 

 

 



 

 

 
Schwangerschaftsberatungsstellen 

Im Landkreis Birkenfeld gibt es drei Schwangerschafts-
beratungsstellen. Dort erhalten Sie Informationen und 
Hilfen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Ge-
burt. 

 

 

Schwangerenberatungsstelle 

Caritasverband 

Friedrichstraße 1 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781-509900 

 

Schwangerschaftsberatungsstelle 

des Diakonischen Werkes Obere Nahe 

Wasenstraße 21 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781-50700 

 

pro familia 

Beratungsstelle 

Pappelstraße 1 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781-900480 

 

 

Geburt 

Im Landkreis Birkenfeld gibt es zwei Krankenhäuser, in 
denen Sie Ihr Kind zur Welt bringen können: 

 

Klinikum Idar-Oberstein: 

Jeden letzten Montag im Monat bietet das Klinikum ei-
nen Informations-Abend für werdende Eltern an, bei 
dem Sie den Kreißsaal und die Entbindungsstation be-
sichtigen können. Er beginnt um 19:30 Uhr im Hörsaal 
(2. Untergeschoss). Sie können dort ohne Anmeldung 
hingehen. 
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2. Schwangerschaft und Geburt         بارداری و زایمان . 

مراکز مشاوره بارداری
 

Schwangerschaftsberatungsstellen 

) سه مرکز مشاوره بارداری 
Schwangerschaftsberatungsstellen)  در منطقهBirkenfeld 

توانید اطالعات مربوط به بارداری و  وجود دارند         شما می
 زایمان را دریافت کنید.

 

مرکز مشاوره بارداری و زایمان 
 Schwangerschaftsberatungsstelle  

Caritasverband 

Friedrichstraße 1 

55743  Idar-Oberstein 

 509900-06781تلفن:  

 

 Diakonisches  مرکز مشاوره بارداری وزایمان  
Werk Obere Nahe 

Wasenstraße 21 

55743  Idar-Oberstein 

 50700-06781تلفن:  

 

 Pro Familia  مرکز مشاوره  

Wasenstraße 21 

 44755 Idar-Oberstein 

 900480-06781تلفن:  

 

 
 

 Geburt  زایمان 

وجود  (Krankenhäuser) دو بیمارستان  Birkenfeldدر منطقه  
 دارد که شما عمل زایمان خود رامیتوانید در  آنجا انجام دهید:

 

 Oberstein-Idar  بیمارستان 

رسانی برای  آخرین دوشنبه هر ماه، کلینیک یک جلسه اطالع 
توانید  از اتاق  کند، و در آن شما می مادران باردار برگزار می

 زایمان و بخش زنان بازدید کنید.

در سالن سخنرانی طبقه زیرزمین  13:51جلسه راس ساعت  
 نام به آن جا مراجعه  کنید. توانید بدون ثبت برگزار و شما می



 

 

Klinikum Idar-Oberstein 

Dr. Ottmar-Kohler-Str. 

55743 Idar-Oberstein 

Telefon: 06781/66-0 

 

 

Hebammen 

Nehmen Sie bereits in der Schwangerschaft Kontakt zu 
einer Hebamme auf. Sie informiert Sie zu Fragen der 
Schwangerschaft und Geburt. Eine Hebamme begleitet 
Sie während der Geburt und besucht Sie auf Wunsch 
auch nach der Geburt Ihres Kindes mehrmals zu Hause. 

 

 

Hebammen im Landkreis Birkenfeld: 
 

 

Aulenbach, Andrea (Birkenfeld) 06782/887981 

Bremm, Simone (Oberkirn) 06544/9522 

Henn, Daniela (Hammerstein) 06781/1561 

Kliebisch, Miriam (Idar-Oberstein) 06781/567819 

Knuff, Susanne (Ruschberg) 06783/9989074 

Kost-Baumann, Elisabeth (Bergen) 06752/3989 

Lengert, Ulrike (Allenbach) 0170/5588640 

Lübbert, Ulrike (Idar-Oberstein) 06784/904812 

Rudnik-Iring, Isabell (Idar-Oberstein) 06781/23727 

Wies, Beate (Rhaunen) 06544/8931 

 

 

Krankenversicherungen 

Während Ihres Asylverfahrens werden die Kosten, die 
durch die Schwangerschaft oder Geburt entstehen, vom 
Sozialamt der Kreisverwaltung bezahlt. Bitte zeigen Sie 
dem Arzt oder der Ärztin vor Ihrer Behandlung Ihre Be-
scheinigung zur Vorlage bei Ärzten und Apothekern. 

 

Sobald Sie einen Aufenthaltstitel haben, können Sie sich 
bei einer Krankenversicherung anmelden.  
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2. Schwangerschaft und Geburt         بارداری و زایمان . 

Klinikum Idar-Oberstein 

Dr.- Ottmar-Kohler-Straße 2 

55743 Idar-Oberstein 

Tel: 06781/66-0 

 

   

 Hebammen  ماماها  

در زمان بارداری با ماما تماس بگیرید. او به شما در مورد  
کند. یک ماما در طول  رسانی می بارداری و مسائل زایمان اطالع

تواند و همچنین بر اساس  زایمان شما را همراهی  خواهد کرد می
 تمایل شما پس از زایمان چندین بار در منزل به شما سر بزند.

 

 

 Hebammen im  ها در منطقه  ماما
Landkreis Birkenfeld 

 

 - Aulenbach, Andrea (Birkenfeld) 06782/887981 

 - Bremm, Simone (Oberkirn) 06544/9522 

 - Henn, Daniela (Hammerstein) 06781/1561 

 - Kliebisch, Miriam (Idar-Oberstein) 06781/567819 

 - Knuff, Susanne (Ruschberg) 06783/9989074 

 - Kost-Baumann, Elisabeth (Bergen) 06752/3989 

 - Lengert, Ulrike (Allenbach) 0170/5588640 

 - Lübbert, Ulrike (Idar-Oberstein) 06784/904812 

 - Rudnik-Iring, Isabell (Idar-Oberstein) 06781/23727 

 - Wies, Beate (Rhaunen) 06544/8931 

 

 

 Krankenversicherungen .بیمه سالم  

های بارداری و زایمان  در طول روند رسیدگی به پناهندگی، هزینه
) توسط اداره رفاه اجتماعی بخشداری Sozialamt der 

Kreisverwaltung شود. پرداخت می (  

 Bescheinigung zur Vorlage bei)لطفأ گواهی پزشکی خود  

Ärzten und Apothekern)  را پیش از ویزیت به دکتر و
 ها ارایه دهید. داروخانه

بیمه  توانید برای درهنگامی که مجوز اقامت را دریافت کردید، می 
 ثبت نام کنید. (Krankenversicherung)سالمت 

 



 

 

Vom Sozialamt der Kreisverwaltung erhalten Sie einen 
Einstellungsbescheid. Darin steht, bis zu welchem Zeit-
punkt ihnen das Sozialamt die Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) noch zahlen 
wird.  

 

Danach darf die Bescheinigung zur Vorlage bei Ärzten 
und Apothekern NICHT mehr genutzt werden!!! Sie dür-
fen dann nur noch die Versichertenkarte bei jeder Be-
handlung vorzeigen, die Sie von der Krankenversiche-
rung erhalten. Dann übernimmt die Krankenversiche-
rung die Kosten. 

 

 

 

 

 

Anmeldung Ihres im Landkreis Birken-
feld geborenen Kindes 

 

Standesamt 

Wird ihr Kind im Landkreis Birkenfeld geboren, müssen 
Sie es innerhalb von einer Woche nach der Geburt bei 
dem zuständigen Standesamt anmelden: 

 

Stadtverwaltung Idar-Oberstein 

Standesamt 

Georg-Maus-Str. 1 

55743 Idar-Oberstein  

 

 

Verbandsgemeinde Birkenfeld 

Standesamt 

Schneewiesenstr. 21 

55765 Birkenfeld 

 

Bringen Sie bitte alle persönlichen Unterlagen für die 
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شما یک ابالغیه مربوط به کار را از اداره رفاه اجتماعی  
Sozialamt  .اداره منطقه خودتان دریافت می کنید 

اداره رفاه اجتماعی  کند که تا چه زمانی  این ابالغیه مشخص می 
رسانی خواهد  به شما خدمات (AsylbLG) طبق قوانین پناهندگی 

 شد.

 

 Bescheinigung zur) توانید گواهی پزشکی پس ازآن،دیگر نمی 

Vorlage bei Ärzten und Apothekern)   را به پزشک یا
 ‼ها ارائه دهید داروخانه

) در این زمان تنها مجاز هستید که کارت بیمه  
Versichertenkarte)   خودتان را برای هر فرایند درمانی که در
کنید،  استفاده می (Krankenversicherung)آن از بیمه سالمت 

 ارائه دهید.

ها  هزینه Krankenversicherungدر این صورت، بیمه سالمت  
 دهد. را پوشش می

 

 

 . ثبت کودکان متولد شده در منطقه بیرکنفلد 

Anmeldung Ihres im Landkreis Birken-
feld geborenen Kindes 

 

Standesamt  اداره ثبت احوال و اسناد رسمی   

به دنیا آمده است، باید او را  Birkenfeldاگر فرزند شما در منطقه  
)احوال  در طول یک هفته پس از زایمان در اداره ثبت

Standesamt) :مربوطه ثبت کنید 

 

Oberstein-Stadtverwaltung Idar 

Standesamt 

Georg-Maus-Str.1 

55743 Idar-Oberstein 

 

 

Verbandsgemeinde Birkenfeld 

Standesamt 

Schneewiesenstr. 21 

55765 Birkenfeld 

 

 را با خودتان به اداره ثبت بیاورید:لطفأ همه مدارک شخصی  



 

 

Anmeldung mit, die Sie besitzen: 

Deutscher Pass für Ausländer, Pass Ihres Heimatlandes, 
Aufenthaltstitel, Geburtsurkunden beider Eltern, Hei-
ratsurkunde, Familienregister usw. 

 

Sollten die Eltern nicht verheiratet sein oder keine gülti-
ge Heiratsurkunde besitzen, muss eine Vaterschaftsan-
erkennung  beim Jugendamt der Stadtverwaltung Idar-
Oberstein oder beim Jugendamt der Kreisverwaltung 
Birkenfeld beantragt werden. Es ist einfacher, wenn Sie 
diese Anerkennung bereits vor der Geburt beantragen. 
Dann kann der Vater sofort in die Geburtsurkunde ein-
getragen werden.  

 

 

Ist die Identität beider Elternteile nachgewiesen, kann 
das Standesamt eine Geburtsurkunde für ihr Kind aus-
stellen. Fehlt aber der Identitätsnachweis bei einem El-
ternteil oder bei beiden, erhalten Sie nur einen Geburts-
registerauszug. Aber auch der Geburtsregisterauszug 
genügt, um z.B. Kindergeld und Elterngeld beantragen 
zu können. 

 

 

 

Krankenversicherung für ihr Kind 

Wenn Sie ihr Kind bei dem zuständigen Standesamt an-
gemeldet haben, erhalten Sie mehrere Geburtsurkun-
den bzw. Geburtsregisterauszüge. Mit einer Geburtsur-
kunde können Sie ihr Kind bei der Krankenversicherung 
anmelden, bei der auch Sie versichert sind.  

 

 

 

 

Asylantrag 

Nachdem Sie ihr Kind bei Ihrem zuständigen Standes-
amt angemeldet haben, müssen Sie die Geburt auch der 
Ausländerbehörde in Birkenfeld melden. Bringen Sie 
dazu die Geburtsurkunde Ihres Kindes mit bzw. den Ge-
burtsregisterauszug. Die MitarbeiterInnen der Auslän-
derbehörde informieren dann das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) über die Geburt. 
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پاسپورت آلمان برای اتباع خارجی، پاسپورت کشور مبدأ خودتان،  
مجوز اقامت، گواهی تولد والدین، سند ازدواج، سند    ثبت 
 خانوادگی و غیره.

 

اگر والدین ازدواج نکرده  و یا دارای گواهی ازدواج معتبر 
)بایست درخواست تصدیق نامه پدر                  نیستند، می

Vaterschaftsanerkennung )در اداره رفاه جوانان (
Jugendamt der Stadtverwaltung)   شهرIdarOberstein  یا

 (Jugendamt der Kreisverwaltung) اداره رفاه جوانان
 داده شود. Birkenfeldشهر

تر  اگر درخواست ثبت نام پیش از تولد داده شود، کار شما راحت 
)تواند  نام خانوادگی پدر فوراً وارد شناسنامه     و می

Geburtsurkunde)  .شود 

 

) اگرهویت هر دو والدین، احراز شده باشد، اداره ثبت احوال 
Standesamt) تواند برای فرزندان آنها شناسنامه   می(

Geburtsurkunde)  صادر کند. اما در صورت عدم احراز هویت
یکی از والدین یا هر دو آنها، شما یک گواهی تولد دریافت می 

) کنید.اما شما با گواهی تولد نیز برای دریافت یارانه کودک

Kindergeld)      و کمک هزینه والدین(Elterngeld)  میتوانید
 درخواست بدهید.

 

  
 بیمه سالمت برای کودک

 Krankenversicherung für ihr Kind 

)اگر شما فرزند خودتان را در یک اداره ثبت احوال  

Standesamt) معتبر ثبت نام کرده باشید، چندین گواهی  
)یا گواهی تولد  (Geburtsurkunde) شناسنامه

Geburtsregisterbescheinigung) .دریافت خواهید کرد 

( Geburtsurkunde) توانید با استفاده از گواهی تولد شما می 

)                    فرزند خودتان را برای بیمه سالمت

Krankenversicherung ) .با همان بیمه خودتان ثبت نام کنید 

 

 

 Asylantrag  درخواست پناهندگی 

) پس از آنکه کودک خودتان را در یک اداره ثبت احوال 

Standesamt)  مربوطه ثبت نام کردید، باید همچنین تولد وی را
نیز  Birkenfeldدر (Ausländerbehörde) در اداره مهاجرت

) و یا گواهی تولد (Geburtsurkunde) شناسنامهثبت کنید.
Geburtsregisterbescheinigung)  کودک خودتان را همراه

 داشته باشید.

تولد کودک را  (Ausländerbehörde) کارمندان اداره مهاجرت  



 

 

 

 

 

 

Elterngeld 

Wenn Sie Ihr Kind in seinen ersten Lebensmonaten 
selbst betreuen und erziehen, können Sie Elterngeld 
beantragen. Voraussetzungen dafür sind: 

- Sie leben mit Ihrem Kind in einem Haushalt 

- Sie haben Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland 

- Sie haben einen Aufenthaltsstatus nach § 25.2 Auf-
enthG (bei § 23.2, § 24 oder § 25.3-5 erst nach 3 Jahren 
Aufenthalt in Deutschland)  

 
Den Antrag erhalten Sie beim Standesamt Idar-
Oberstein, wenn Sie dort die Geburtsurkunde abholen. 
Kommt Ihr Kind in Birkenfeld zur Welt, erhalten Sie den 
Antrag im Krankenhaus. Die Formulare müssen kom-
plett ausgefüllt werden und mit folgenden Unterlagen 
beim zuständigen Jugendamt abgegeben werden: 

 

 

- Geburtsurkunde oder Geburtsregisterauszug Ihres Kin-
des 

- Wurde Ihr Kind nicht in Deutschland geboren: Geburts-
urkunde mit amtlich beglaubigter Übersetzung 

 
Stellen Sie den Antrag möglichst bald nach der Geburt. 
Wenn Sie Ihre Aufenthaltserlaubnis erst nach der Ge-
burt erhalten, können Sie den Antrag auch noch stellen 
bis Ihr Kind maximal 15 Monate alt ist.  

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie lange Sie El-
terngeld erhalten können und wie hoch die Zahlungen 
sind.   
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-BAMF)                 به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) کنند. ابالغ می 

 

 

 Elterngeld  کمک هزینه والدین 

های اول پس از تولد نگهداری  اگر شما کودک خودتان را در ماه 
)توانید درخواست کمک هزینه والدین      کنید، می می

Elterngeld) .نمایید 

 شرایط مورد نیاز برای آن عبارتند از: 

 شما با فرزند خودتان در یک خانه زندگی کنید. 

 شما دارای مجوز اقامت دائم در آلمان باشید. 

)در  AufenthG 24.2§ وضعیت پناهندگی شما در آلمان منطبق با  
تنها پس از سه سال حضور در آلمان(  4-24.5§ یا  25§ , 25.2§ 

 باشد.

 

)شما پس از تحویل گواهی تولد به اداره ثبت احوال  

Standesamt) شهر Idar-Oberstein  درخواستی را از اداره
 کنید. دریافت می

به دنیا آمده باشد، نامه را در  Birkenfeldاگر فرزند شما در  

 دریافت خواهید کرد. Krankenhausبیمارستان

فرم ها باید به طور کامل پر شوند و همراه با مدارک زیر به  
 تحویل شوند: (Jugendamt) اداره رفاه جوانان

   

 شناسنامه یا گواهی تولد  کودک 

شناسنامه همراه با اگر کودک شما در آلمان  متولد نشده باشد  

 ترجمه رسمی

 درخواست خود را بالفاصله پس از تولد ارائه کنید. 

 

 

توانید تا  اگر مجوز اقامت خودتان را پس از تولد گرفتید، می 
 ماه یا کمتر داشته باشد درخواست بدهید. 14زمانی که کودک شما 

 

 

) شما به طرق مختلف و با مبالغ متفاوت کمک هزینه والدین 

Elterngeld) .را دریافت خواهید کرد 

  

 

 

 

 

 



 

 

Die zuständigen Stellen geben Ihnen dazu Auskunft: 

 

Stadt Idar-Oberstein: 

Stadtverwaltung 

Jugendamt 

Georg-Maus-Str. 1 

55743 Idar-Oberstein 

Tel. 06781 64-537 

 

Wohnen Sie im Landkreis Birkenfeld, aber nicht in Idar-
Oberstein: 

Kreisverwaltung Birkenfeld 

Jugendamt 

Schneewiesenstr. 25 

55765 Birkenfeld 

Tel. 06782 15-210 

 

Während des Asylverfahrens (Aufenthaltsgestattung), 
haben Sie noch keinen Anspruch auf Elterngeld. 

 

Das Elterngeld wird auf die Leistungen des Jobcenters 
angerechnet. Melden Sie daher dem Jobcenter, wenn 
Sie Elterngeld erhalten. 

 

 

 

Kindergeld 

Während Ihres Asylverfahrens steht ihnen noch kein 
Kindergeld zu. 

 

Sobald Sie aber  Leistungen vom Jobcenter erhalten, 
müssen Sie bei der Familienkasse Kindergeld für Ihre 
Kinder beantragen. Antragsformulare erhalten Sie beim 
Jobcenter und bei der Agentur für Arbeit.  

 

 

Bitte beachten Sie: Melden Sie sofort dem Jobcenter, 
wenn Sie das Kindergeld bekommen. Dieses Kindergeld 
bekommen Sie NICHT ZUSÄTZLICH zu den Leistungen 
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 مسئولین مربوطه شما را راهنمایی خواهند کرد:

  

Oberstein-Stadt Idar 

Stadtverwaltung 

Jugendamt 

Georg-Maus-Str. 1 

44755 Idar-Oberstein 

Tel. 06781 64-537 

 

 

 

Kreisverwaltung Birkenfeld 

Jugendamt 

Schneewiesenstr. 25 

44764 Birkenfeld 

Tel. 06782 15-210 

 

درطول روند رسیدگی به پناهندگی)دریافت مجوز اقامت( شما  
 نیستید.     (Elterngeld) مجاز به دریافت کمک هزینه والدین

 

در صورت تأییدیه  (Elterngeld)پرداخت کمک هزینه والدین  
امکان پذیر خواهد بود. در نتیجه  (Jobcenters) مرکز کاریابی

را دریافت می کنید، اداره  (Elterngeld)اگر کمک هزینه والدین 
 کاریابی را مطلع سازید.

 

 

 Kindergeld  پول تربیت فرزندان 

در طول روند رسیدگی به پناهندگی، افراد مجاز به دریافت یارانه  
 نیستند. (Kindergeld) فرزندان

) با این حال به محض آن که خدمات زندگی را از مرکز کاریابی 

Jobcenter) بایست درخواست      کمک  دریافت کردید، می
) هزینه فرزندان را به صندوق خانوادگی حمایت فرزندان

Familienkasse Kindergeld) .ارائه نمایید 

توانید از مرکز کاریابی و آژانس اشتغال  فرم درخواست را می 
 دریافت کنید. (Agentur für Arbeit)زایی 

 

توجه داشته باشید که بالفاصله پس از دریافت پول تربیت فرزندان 
(Kindergeld) به مرکز کاریابی(Jobcenter) .اطالع دهید 

توانید یارانه فرزندان را عالوه بر پرداختِی مرکز  شما نمی 



 

 

des Jobcenters.  Es wird von den Leistungen des Jobcen-
ters wieder abgezogen! 

Kindergeld wird ab der Geburt gezahlt bis ihr Kind 18 
Jahre alt ist. Befindet sich ihr Kind zwischen dem 18. und 
25. Lebensjahr noch in einer Ausbildung oder besucht 
weiterhin eine Schule oder studiert, kann das Kinder-
geld auch weiter bezahlt werden. Dann müssen Sie der 
Familienkasse eine Bescheinigung darüber vorlegen.  

 

 

 

 

Sollte ihr Kind nach dem 18. Geburtstag ernsthaft einen 
Ausbildungsplatz suchen und ist es bei der Agentur für 
Arbeit als arbeitssuchend gemeldet, können Sie bis zu 
seinem vollendeten 21. Lebensjahr auch weiterhin Kin-
dergeld erhalten. 

 

Dem unterschriebenen Antrag müssen folgende Unter-
lagen beigefügt werden:  

 

Anlage Kind (für jedes Kind), Geburtsurkunde oder Ge-
burtsregisterauszug, Kopie Ihres  Aufenthaltstitels, 
Nachweis über den Tag Ihrer Einreise in Deutschland, 
bei Kindern über 18 Jahren: Schulbescheinigung, Ausbil-
dungsnachweis oder Studiennachweis. 

 

 

 

Frühe Hilfen 

Unter dem Begriff „Frühe Hilfen“ arbeiten der Landkreis 
Birkenfeld, die Stadt Idar-Oberstein und das Diakonische 
Werk zusammen, um Kinder bereits vor der Geburt und 
bis etwa zum 3. Lebensjahr in Ihrer Entwicklung zu un-
terstützen. 

 

Informationen finden Sie dazu in deutscher Sprache un-
ter: www.baby-made-in-bir.de 
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دریافت کنید و این مبلغ از پرداختی مرکز  (Kindergeld)کاریابی 
 کسر می شود! (Jobcenter) کاریابی

 11از زمان تولد تا زمانی که آنها  (Kindergeld)یارانه فرزندان  
 شود. شوند پرداخت می ساله می

سالگی همچنان مشغول ادامه  24و  11اگر فرزند شما بین  
تواند  می (Kindergeld)تحصیل در مدرسه یا دانشگاه است، 

 همچنان برای وی پرداخت شود.

) در این صورت شما باید یک گواهی را به صندوق خانواده 
Familienkasse) .تحویل دهید 

 

 

سالگی به دنبال کار وشغل باشد و به  11اگر فرزند شما پس از  
عنوان یک جوینده  به (Agentur für Arbeit)آژانس اشتغال زایی 
توانید یارانه حمایت از فرزندان را تا زمانی  کار معرفی شود، می

 ساله می شود دریافت کنید. 21که او 

 

  

 ارائه شوند: مدارک زیربایست همراه با  درخواست امضا شده می 

 

 

درخواست الحاقی فرزندان )برای هر فرزند(، گواهی تولد یا  
گواهی تولد ناقص، کپی مجوز اقامت، تأییدیه روز ورود به آلمان؛ 

 سال: 11برای فرزندان باالی 

گواهی اشتغال به تحصیل، تأییدیه تحصیلی یا تأییدیه مدارک  
 آکادمیک.

 

 

 

 Frühe Hilfen  مساعدت اولیه  

-Idar، شهر Birkenfeldتحت عنوان" مساعدت اولیه "، منطقه

Oberstein  و سازمانDiakonische Werk  برای کمک به رشد
فرزند شما پیش از تولد و یا تا حدود سه سالگی با هم همکاری می 
 کنند.

 

 

 

in-made-www.baby-توانید به زبان آلمانی در  اطالعات را می

 bir.de.بیابید 

 

 

 

 



 

 

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich 
an eine Hebamme oder an: 

 

Diakonisches Werk 

Frau Thea Maurer 

Wasenstr. 21 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781 50700 
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 اگر سوال یا مشکلی دارید، با ماما یا موارد زیر تماس بگیرید:

 

 

Diakonisches Werk 

Frau Thea Maurer 

Wasenstr. 21 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781 50700 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kosten/Versicherungen 

Erhalten Sie noch Geld vom Sozialamt, zahlt das Sozial-
amt der Kreisverwaltung die Kosten.  Hierfür erhalten 
Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ärzten und Apo-
thekern. 

 

In Deutschland gibt es Krankenversicherungen. Diese 
bezahlen die Behandlungen, wenn Sie zu einem Arzt 
gehen. Sobald Sie Geld vom Jobcenter bekommen, müs-
sen Sie sich bei einer Krankenversicherung  anmelden 
und erhalten eine Versicherungskarte. Bringen Sie bei 
jedem Arztbesuch Ihre Versichertenkarte oder die Be-
scheinigung zur Vorlage bei Ärzten und Apothekern 
mit. 

 

 

 

 

Manche Behandlungen werden nicht von der Kranken-
versicherung bezahlt oder Sie müssen einen Teil davon 
selbst bezahlen (zum Beispiel bei einem Zahnersatz oder 
pflanzlichen Medikamenten). Fragen Sie vor der Be-
handlung Ihren Arzt, ob die Behandlung Sie etwas kos-
tet. 

 

 

Kinderärzte 

In Deutschland gibt es Ärzte speziell für Kinder. Diese 
kennen sich besonders gut mit den Erkrankungen aus, 
die Ihr Kind bekommen kann.  

Ist ihr Kind krank oder sind andere Untersuchungen oder 
Behandlungen fällig, dann wenden Sie sich bitte direkt 
an den Kinderarzt Ihrer Wahl.  Rufen Sie bitte vorher 
dort an und vereinbaren einen Termin.  

Nachfolgend finden Sie die Adressen der Kinderärzte im 
Kreis Birkenfeld, dort hilft man Ihnen gerne weiter: 

 

In Birkenfeld 

Dr. Stephanie Rieger 

Bahnhofstraße 12  
55765 Birkenfeld  
Tel.: 06782-2066  
E-Mail: praxis.dr.rieger@t-online.de 

Sprechzeiten:  
Do: 8:00- 11:00 Uhr  
Do: 15:00-18:00 Uhr 13 

3. Medizinische Versorgung    مراقبت پزشکی 

Kosten/Versicherungen هزینه ها/ بیمه  

گیرید، اداره رفاه  اگر شما هنوز از اداره رفاه اجتماعی یارانه می
ها را پرداخت  هزینه (Kreisverwaltung)اجتماعی بخشداری 

 خواهد کرد.

 Bescheinigung zur) برای این منظور یک گواهی پزشکی 

Vorlage bei Ärzten und Apothekern) .دریافت خواهید کرد 

 (Krankenversicherungen) درکشور آلمان از بیمه سالمت 
 شود.   استفاده می

 پردازد. های شما در مراجعه به پزشک را می این بیمه هزینه 

 بایستی (Jobcenter)به محض دریافت خدمات ازمرکز کاریابی 
ثبت نام کنید و کارت  (Krankenversicherungen)برای بیمه 

 دریافت کنید. (Versicherungskarte)بیمه 

و گواهی زیر را برای ارایه  (Versicherungskarte) کارت بیمه 
ها در هر بار ویزیت                                                                            به پزشکان و داروخانه

(Bescheinigung zur Vorlage bei Ärzten und Apothekern )

 همراه داشته باشید.

 

های  برخی ازهزینه (Krankenversicherungen) بیمه سالمت 
پردازد، یا آنکه شما باید بخشی از  آن را بپردازید  درمانی را نمی

 )مثالً برای کاشت دندان یا داروهای گیاهی(.

قبل از درمان از پزشک در ورد هزینه داشتن یا نداشتن سؤال  
 کنید.

 

 

 Kinderärzte  پزشکان متخصص اطفال 

درکشور آلمان پزشکان متختصص کودکان وجود دارند و آنها با  
 های کودکان آشنایی کامل دارند. بیماری

اگر فرزندتان بیماریا آزمایشات یا معالجات دیگرمورد نیاز هستند  
مورد نظر   (Kinderarzt)مستقیمأ با دکترمتخصص اطفال 

 خودتان تماس بگیرید. لطفاً از قبل تماس گرفته و وقت بگیرید.

را در منطقه  (Kinderärzte) در زیر شما آدرس پزشکان اطفال 
Birkenfeld شوند که بتوانند به  کنید. آنها خوشحال می مشاهده می

 شما کمک کنند:

 

 

 Birkenfeld 

 Stephanie Riegerدکتر  

Bahnhofstraße 12  
55765 Birkenfeld  
Tel.: 06782-2066  

 praxis.dr.rieger@t-online.deایمیل:  

 ساعات کاری  

 11:11تا  11:11سه شنبه:  

 11:11تا  14:11سه شنبه:  



 

 

 In Idar-Oberstein 

Berufsausübungsgemeinschaft 

Frau Tanja Dummer  
Dr. Ibrahim Ghanayem  
Blumenstr. 73  
55743 Idar-Oberstein  
Tel.: 06781-5687320  
Fax: 06781-5687329  
E-Mail: info@kinderarzt-io.de 
Homepage: www.kinderarzt-io.de 

Sprechzeiten:  
Mo bis Fr: 9:00-12:00 Uhr  
Mo/Di/Do/Fr: 14:00-17:00 Uhr und nach Vereinbarung 

 

Dr. Stephanie Rieger 

John-F.-Kennedy-Straße 18 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781-28322  
Fax: 06781-70560  
E-Mail: praxis.dr.rieger@t-online.de 

Sprechzeiten:  
Mo/Di/Mi/Fr: 8:00-11:00 Uhr  
Mo/Di: 15:00-18:00 Uhr 

 

Herr Rolf Schütt 

John-F.-Kennedy-Straße 18 

55743 Idar-Oberstein 

Tel.: 06781-42004  
Fax: 06781-42007 

Sprechzeiten:  
Mo/Di/Do/Fr: 8:00-17:30 Uhr  
Mi: 8:00-12:00 Uhr 

 

 

Impfungen 

Bei einer Impfung bekommt Ihr Kind eine Spritze. Imp-
fungen sind wichtig, damit der Ausbruch gefährlicher 
Krankheiten verhindert werden kann. Eine Alternative 
zu Impfungen gibt es nicht. Der kleine Stich ist für Ihr 
Kind zwar unangenehm, aber ungefährlich. Wichtig ist 
vor allem, dass Ihr Kind zum Zeitpunkt der Impfung ge-
sund ist. 
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Idar-Oberstein 

 انجمن تخصصی 

 Tanja Dummerخانم  

 Ibrahim Ghanayemدکتر  

 Blumenstr. 73 
 44755 Idar-Oberstein  

Tel: 06781-5687320 
Fax: 06781-5687329 

 info@kinderarzt-io.deایمیل:  

 www.kinderarzt-io.deوب سایت  

 ساعات کاری 

 12:11تا  13:11دوشنبه تا جمعه:  

 با وقت قبلی 17:11تا  15:11شنبه/پنجشنبه/جمعه  دوشنبه/ سه 

 

 Stephanie Riegerدکتر  

 John-F.-Kennedy-Straße 18 

55743  Idar-Oberstein 

Tel: 06781-28322 
Fax: 06781-70560 

 praxis.dr.rieger@t-online.deایمیل:  

 ساعات کاری 

 11:11تا  1:11شنبه /چهار شنبه/جمعه  دوشنبه/ سه 

 11:11تا  14:11دوشنبه/چهارشنبه  

 

 Rolf Schüttآقای  

 John-F.-Kennedy-Straße 18 

 55743 Idar-Oberstein 

Tel: 06781-42004 
Fax: 06781-4200 

 ساعات کاری 

 17:51-1:11شنبه/پنجشنبه/جمعه  دوشنبه/ سه 

 12:11-1:11چهارشنبه  

  
 

 Impfungen  تزریق واکسن

به فرزند شما آمپول زده  (Impfungen) برای تزریق واکسن 
 خواهد شد.

برای جلوگیری از شیوع  (Impfungen)تزریق واکسن  
 های خطرناک اهمیت دارد.   بیماری

 وجود ندارد. (Impfung)هیچ جایگزینی برای واکسن 

گزش کوچک سوزن برای فرزند شما ناخوشایند است، اما ایمن  

mailto:praxis.dr.rieger@t-online.de


 

 

Impfungen müssen in bestimmten Zeitabständen wie-
derholt werden. Der Kinderarzt notiert alle vorgenom-
menen Impfungen im Impfpass. Somit können Sie jeder-
zeit sehen, gegen welche Erkrankungen das Kind ge-
schützt ist und wann der nächste Impftermin ansteht. 
Bitte bewahren Sie den Impfpass gut auf und nehmen 
Sie ihn möglichst zu allen Arztbesuchen mit.  

 

 

 

 

 

Die Impfungen für Ihr Kind sind für Sie kostenlos. 

Ansprechpartner für Impfungen ist Ihr Kinderarzt. Bei 
weiteren Fragen wenden Sie sich bitte dorthin. 

 

 

U-Untersuchungen 

In Deutschland ist es notwendig, dass Kinder regelmäßig 
vom Kinderarzt untersucht werden. Das nennt man Vor-
sorgeuntersuchungen oder U-Untersuchungen. Dabei 
wird geschaut, ob sich das Kind normal entwickelt. Au-
ßerdem können gefährliche Krankheiten frühzeitig er-
kannt und behandelt werden.  

 

Wird das neugeborene Kind aus der Klinik entlassen, 
bekommt die Mutter ein gelbes Vorsorgeheft ausgehän-
digt. In diesem Heft werden alle Untersuchungsergeb-
nisse eingetragen. Das Vorsorgeheft muss sorgfältig 
aufbewahrt und bei jeder Vorsorgeuntersuchung mitge-
bracht werden. 

Ansprechpartner für die U-Untersuchungen ist ebenfalls 
der Kinderarzt. Bitte rufen Sie dort an und vereinbaren 
einen Termin für die U-Untersuchung. 

 
Zahnarzt 

Zahnpflege ist bei Kindern besonders wichtig. Die Milch-
zähne sind nämlich sehr anfällig für Karies. Sind die Zäh-
ne faul, können Sie auch die bleibenden Zähne schädi-
gen. Reinigen Sie Ihrem Kind deshalb zweimal täglich mit 
einer weichen Zahnbürste und mit Kinderzahnpasta die 
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 است.

)نکته مهم آن است که فرزند شما در زمان تزریق واکسن 

Impfung) .سالم باشد 

 های زمانی مشخص تکرار شود. واکسن باید در بازه 

)همه تاریخ های تزریق واکسن (Kinderarzt) لمتخصص اطفا 

Impfungen) .را در گواهی واکسن ثبت میکند 

توانید مشاهده کنید که فرزند شما در هر بار در  در نتیجه شما می 
ها محافظت شده است و جلسه  بعدی تزریق  برابر کدام بیماری

 واکسن چه زمانی است.

بخوبی نگهداری کنید و آن   (Impfpass)لطفاً ازدفترچه واکسن  
 را درهمه ویزیت های پزشکی همراه داشته باشید.

 فرزندتان برای شما رایگان است. (Impfungen)تزریق واکسن 

،  (Impfungen) فرد پاسخگوی شما برای تزریق واکسن 
است. اگر سؤال دیگری دارید با  (Kinderarzt) متخصص اطفال

 او تماس بگیرید.

 

 

 U-Untersuchungen  معاینات دوره ای 

)در کشور آلمان معاینه منظم کودکان توسط متخصص اطفال  

Kinderarzt) .ضروری است 

یا  (Vorsorgeuntersuchungen)این فرایند را معاینه سالمت  
نامند. این معاینات  می (U-Untersuchungen)معاینات دوره ای 

کند یا خیر.  کنند که آیا کودک به شکل نرمال رشد می مشخص می
های خطرناک به سرعت شناخته و درمان  به عالوه، بیماری

 شوند. می

شود مادر دفترچه  درهنگامی که نوزاد ازکلینیک مرخص می 
زرد دریافت وهمه نتایج معالجات در آن  (Vorsorgeheft) مراقبت

ثبت خواهد شد. ازاین دفترچه خوبی نگهداری کرده و در 
 هرمعاینه کلی آن را همراه داشته باشید.

نیز  U-Untersuchungen پاسخگوی شما برای معاینات دوره ای 
 است. Kinderarztمتخصص اطفال

از قبل زنگ   U-Untersuchungen لطفاً برای معاینات دوره ای 
 بزنید و وقت بگیرید.

 

 

 Zahnarzt  پزشکی دندان 

های  مراقبت از دندان در کودکی اهمیت بسیاری دارد. دندان 
 شیری شدیداً در معرض پوسیدگی هستند.

های دایمی  توانند دندان ها می های شیری خراب شوند، آن اگر دندان 
 .را نیز خراب کنند



 

 

Zähne. Ab drei Jahren können Sie mit Ihrem Kind üben, 
dass es sich selbst die Zähne putzt. Kontrollieren Sie 
aber auf jeden Fall, ob es gründlich geputzt hat. 

 

 

 

Vermeiden Sie, Ihrem Kind zu viele Süßigkeiten oder 
süße Getränke zu geben, da Zucker sehr schlecht für die 
Zähne ist! 
 

Genau wie bei den U-Untersuchungen beim Kinderarzt 
sind auch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim 
Zahnarzt notwendig. Nehmen Sie Ihr Kind ab dem ers-
ten Zahn regelmäßig zum Zahnarzt mit, damit es später 
keine Angst vor dem Zahnarzt hat! 

Fragen Sie bei Ihrem Kinderarzt nach Adressen von 
Zahnärzten, die Erfahrung im Umgang mit Kindern ha-
ben. 

 

 

 

 

Ärztliche Bereitschaft 

Die meisten Ärzte haben Ihre Praxen nur montags bis 
freitags geöffnet. Wenn Sie dringend einen Arzt brau-
chen und Ihr Arzt hat geschlossen, wenden Sie sich an 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Diesen erreichen Sie 
nachts, an den Wochenenden und mittwochsnach-
mittags. 

 
Hat Ihr Kind oder haben Sie beispielsweise akute, starke 
Schmerzen oder hohes Fieber und können nicht bis zum 
nächsten Werktag abwarten, dann wenden Sie sich an 
den ärztlichen Bereitschaftsdienst.  

Bei lebensgefährlichen Notfällen rufen Sie bitte sofort 
den Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112. Er-
krankungen wie Erkältungen oder Schmerzen, die schon 
länger andauern sind KEIN Grund, den Rettungsdienst 
anzurufen.  
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های کودک خودتان را دوبار در روز با  در نتیجه شما باید دندان  
 یک مسواک نرم و خمیر دندان بچه، مسواک کنید.

توانید مسواک زدن را با فرزند  از سن سه سالگی، شما می 
 ها باید دقت کنیدد. خودتان تمرین کرده وبه تمیزی دندان

 

 

های شیرین به فرزندانتان  از دادن مقادیر زیاد شیرینی یا نوشیدنی

 شود! اجتناب کنید زیرا شکر باعث خرابی دندان می

 

و معاینات ( U-Untersuchungen) همانند معاینات دوره ای 

) در  دندانپزشکی (Vorsorgeuntersuchungen) منظم

Zahnarzt) .نیز ضروری هستند 

اززمان درآوردن اولین دندان کودک ، او را به طور منظم نزد  
ببرید، تا درآینده از دندانپزشک   (Zahnarzt) دندانپزشک

Zahnarzt  نترسد! 

پزشکی  دندان، آدرس  Kinderarztمتخصص اطفال از 

 .که تجربه کار با کودکان دارند را بگیرید  Zahnarztها

 

 

 Ärztliche   فوریت های پزشکی 
Bereitschaft 

بیشتر پزشکان مطب خود را روزهای دوشنبه تا جمعه باز  
 کنند. می

اگر شما به شکل اضطراری به کمک پزشکی نیاز دارید و مطب   
 Ärztlichen) های پزشکی پزشک شما بسته است، با مرکز فوریت

Bereitschaftsdienst) .تماس بگیرید 

این مرکز شب ها، آخر هفته و بعدازظهر چهارشنبه در دسترس  
 است.

توانید  اگر کودک شما درد مزمن یا شدید، یا تب شدید دارد، و نمی 
)پزشکی  های تا روز کاری بعدی صبر کنید، با مرکز فوریت

Ärztlichen Bereitschaftsdienst) .تماس بگیرید 

 

در صورت وجود مسائل تهدیدکننده جانی اشخاص و یا  کودک،  
تماس   111 با شماره (Rettungsdienst)فوراً با مرکز امداد 

 بگیرید.

درموارد سرماخوردگی یا دردهای مزمن، نیاز به تماس با مرکز 

 نیست.  (Rettungsdienst) امداد

 

 



 

 

An folgende Adressen können Sie sich wenden: 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  

Telefon: 116 117 

 

 

Ärztliche Bereitschaftszentrale Birkenfeld 

Bereitschaftszeiten: nachts, an Wochenenden und Feier-
tagen 

Schneewiesenstraße 20  

55765 Birkenfeld 

Telefon: 06782 / 989444 

 

 

Ärztliche-Bereitschaftsdienst-Zentrale am Klinikum  
Idar-Oberstein: 

Bereitschaftszeiten: Samstag bis Montag von 8:00 bis 
8:00 Uhr 

Mittwoch von 12:00 bis 24:00 Uhr 

Feiertag von 20:00 Uhr des Vortages bis 8:00 Uhr am 
nächsten Tag  

Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2 

55743 Idar-Oberstein 

Telefon: 06781 / 66-1666 
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 توانید با شماره های زیر تماس بگیرید: شما می

 

 Ärztliche Bereitschaft های پزشکی مرکز فوریت 

 Tel: 116117 

 

های پزشکی در بیرکنفلد  مرکز فوریت   

Ärztliche Bereitschaftszentrale Birkenfeld 

 زمان فعالیت: شب ها، روزهای آخر هفته و تعطیالت 

Schneewiesenstraße 20 

55765  Birkenfeld 

Tel: 06782-989444 

 

 

 

 Idar-Obersteinهای پزشکی در بیمارستان  دفتر مرکزی فوریت 

  

 1:11تا  1:11زمان فعالیت: شنبه تا دوشنبه 

 25:11تا  12:11چهارشنبه  

 روز بعد 1:11روز قبل تا  21:11روزهای تعطیل از  

Dr.- Ottmar-Kohler Str.2 

55743 ,Idar-Oberstein 

Tel: 06781-661666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Was ist eine Kindertagesstätte? Wie 
läuft der Tag ab?  

In einer Kindertagesstätte (oder: Kindergarten oder 
KiTa) werden Ihre Kinder ab 3 Jahren oft von 7 Uhr mor-
gens bis 16 Uhr am Mittag durch den Tag begleitet. In 
vielen Kindertagesstätten werden auch schon jüngere 
Kinder von ErzieherInnen betreut. 

Hier treffen sich viele Kinder um gemeinsam unter Auf-
sicht zu spielen, Freunde zu finden und sich körperlich 
und geistig zu entwickeln. Alle Kinder lernen die deut-
sche Sprache. Jede KiTa bietet besondere Angebote an 
wie: 

Malen 

Bücher lesen 

Basteln 

Singen 

Tanzen 

Turnen 

Sprachförderung 

Draußen Spielen 

 

 

Jede KiTa hat einen Außenbereich mit Spielplatz. Je län-
ger Ihr Kind eine deutsche KiTa besucht, desto besser 
lernt es deutsch. 

Ihr Kind kann in der KiTa zu Mittag essen.  

 

Wenn Sie Leistungen vom Jobcenter oder vom Sozial-
amt der Kreisverwaltung erhalten, können Sie einen 
Antrag auf Bildung und Teilhabe (BuT) stellen. Dann 
müssen Sie für das Mittagessen in der KiTa nur 1 Euro 
pro Mahlzeit bezahlen. 
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مهدکودک چه مکانی است؟ کارهایی که در طول روز  

 شوند کدامند؟ انجام می

Was ist eine Kindertagesstätte? Wie 
läuft der Tag ab? 

) یا کودکستان (Kindertagesstätte)در یک مهدکودک  

Kindergarten یا KiTa)  کودکان شما از سه سال به باال، از ،
 شوند. بعدازظهر نگهداری می 16ساعت هفت صبح تا 

های  ، حتی بچه(Kindertagesstätten)در بسیاری از مهدکودکها  
شوند. دراین مکان  تر نیز توسط مربیان نگهداری می کوچک

کنند، دوست پیدا  کودکان بسیاری با هم تحت نظر مربی بازی می
کنند وهمه کودکان  کنند و به لحاظ فیزیکی و ذهنی رشد می می

 گیرند. زبان آلمانی یاد می

 کند، مانند: های ویژه ای را ارائه می طرح  KiTaهر مهدکودک  

 نقاشی کردن

 خواندن کتاب

 کاردستی

 آواز خواندن

 رقص

 ژیمناستیک

 تقویت زبان

 بازی در خارج از مهد

 

دارای یک فضای بازی در خارج از ساختماان   KiTaهر مهدکودک 
 است.  

آلمانی باقی بماناد،   KiTaهرچه فرزند شما بیشتر در یک مهدکودک 
 تواند زبان آلمانی یاد بگیرد. بهتر می

 ناهار بخورد.  KiTaتواند در مهدکودک  فرزند شما می 

یا اداره رفاه اجتماعی   (Jobcenter)اگر شما از مرکز کاریابی  
خودتان کمک هزینه  دریافت ( Kreisverwaltung)بخشداری 

 Bildung) توانید درخواست بسته کمک هزینه تحصیلی کنید، می

und Teilhabe) .بدهید 

بایست تنها یک یورو برای هر وعده  دراین صورت، شما می 
 بپردازید. (KiTa)غذایی به مهدکودک 

 

 

 



 

 

Anmeldung und Kosten 

 

Sie müssen Ihre Kinder persönlich anmelden, dann be-
kommen Sie Post und die weiteren Schritte erklärt. In 
Rheinland-Pfalz ist die Kindertagesstätte für Sie kosten-
los! Bemühen Sie sich aber früh um einen Platz, am bes-
ten nach Ihrer Ankunft im Landkreis Birkenfeld oder bei 
Geburt des Kindes. Es kann vorkommen, dass Sie mehre-
re Monate auf einen Platz warten müssen. 

 

 

 

 

Wenn Ihre Kinder krank sind 

Können Ihre Kinder nicht in die Kindertagesstätte ge-
hen, rufen Sie bitte direkt morgens an und geben Be-
scheid. 

 

 

 

Bis zu welchem Alter geht der Besuch 
in der Kindertagesstätte? 

Die Zeit in der Kindertagesstätte endet meist mit dem 
6.Lebensjahr. Ab dann gehen die Kinder in die Grund-
schule.  

 

 

 

Beteiligung der Eltern 

Nehmen Sie Einladungen der Kindertagesstätte an. Die-
se helfen dabei, Probleme anzusprechen oder geben 
Informationen über Veränderungen in der Kindertages-
stätte, wie beispielsweise den Öffnungszeiten. Sollten 
Sie nicht daran teilnehmen, geben Sie bitte schriftlich 
eine Antwort. 
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 Anmeldung und   ها نام و هزینه ثبت 
Kosten 

شما باید شخصاً فرزند خودتان را ثبت نام کنید، و با انجام این  
 کار، از طریق پست مراحل بعدی به استحضار شما خواهد رسید.

، مهدکودک برای شما رایگان خواهد  Rheinland-Pfalzدرایالت  
 بود!

سریعاً اقدام کنید تا مهدکودک پر نشود، بهتر است پس از ورود به  
و یا پس از تولد فرزندتان  اقدام کنید. ممکن   Birkenfeldمنطقه 

است الزم باشد چندین ماه منتظر بمانید تا جایی در مهدکودک پیدا 
 شود.

 

 اگر فرزند شما بیمار شده است 

Wenn Ihre Kinder krank sind 

برود، صبح تماس   (Kindertagesstätte) تواند به مهدکودک نمی
 بگیرید و اطالع دهید.

 

 

 

 توانند به مهدکودک بروند؟ کودکان تا چه سنی می 

 Bis zu welchem Alter geht der Besuch 
in der Kindertagesstätte? 

 

در سن ( Kindertagesstätte) معموالً زمان حضور درمهدکودک
رسد. از آن پس، کودکان باید به مدرسه  شش سالگی به پایان می

 بروند. (Grundschule) ابتدایی

 

 

 Beteiligung der   مشارکت والدین 
Eltern 

را بپذیرید.  (Kindertagesstätte) دعوت به جلسات مهدکودک 
توانند به حل مسائل کمک کرده و اطالعاتی در  این جلسات می

های فعالیت  مورد تغییرات مورد نظر در مهدکودک مانند ساعت
 ارائه کنند.

کنید، این مسئله را در پاسخ کتبی  اگر دراین جلسات مشارکت نمی 

 خودتان قید کنید.

  

 



 

 

 

Was wird von mir als Elternteil erwar-
tet? 

Bringen Sie ihr Kind täglich in die KiTa, 

Geben Sie Ihrem Kind jeden Tag zu essen mit, 

Bei Fragen sprechen Sie mit den Erzieherinnen,  

Besuchen Sie die Elternsprechtage, 

Sagen Sie (telefonisch) in der KiTa Bescheid wenn ihr 

Kind krank ist, 

Halten Sie sich an die Öffnungszeiten, 

 

 

Andere Eltern und die Erzieherinnen freuen sich, wenn 
Sie den Kontakt suchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

4. Kindertagesstätten             مهد کودک 

 رود؟ از من به عنوان سرپرست چه انتظاری می 

Was wird von mir als Elternteil erwar-
tet? 

 ( بیاورید.KiTa) مهدکودکهر روز کودک خودتان را به 

 هر روز برای فرزند خودتان تغذیه بگذارید.

 اگر سؤالی دارید، با مربیان صحبت کنید.

 به جلسه اولیا و مربیان بیایید.

( )از طاریاق KiTa)   مهدکوودکاگر فرزند شما مریض شده با 

 تلفن( تماس بگیرید.

ساعات معین شروع و اتاماام کاار ماهاد کاودک را در ناظار 

 بگیرید

سایر والدین و ماربایاان ماهادکاودک خاوشاحاال خاواهاناد باود کاه   

 پاسخگوی شما باشند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anmeldung 

Jedes Kind besucht die Grundschule ab dem 
6. Lebensjahr. Der Unterricht in der Grundschule be-
ginnt normalerweise gegen 8:00 Uhr. Den genauen Un-
terrichtsbeginn erfahren Sie von der Grundschule. 

 

 

Alle Kinder, die bis zum 31. August das sechste Lebens-
jahr erreicht haben, besuchen die Grundschule mit Be-
ginn des Schuljahres. Wenn Ihr Kind in die Grundschule 
gehen muss, erhalten Sie vom Einwohnermeldeamt ei-
ne Einladung zur Schulanmeldung. In dieser Einladung 
erhalten Sie Informationen darüber, in welcher Grund-
schule Sie Ihr Kind anmelden müssen.  

 

 

 

 

Es ist wichtig, dass Ihr Kind jeden Tag die Schule besucht 
und jeden Tag pünktlich erscheint. In Deutschland be-
steht für Kinder die Schulpflicht!  

 

Bei der Schulanmeldung sollten Sie folgende Unterlagen 
mitbringen: 

 Deutscher Pass für Ausländer 

 Pass Ihres Heimatlandes 

 Aufenthaltstitel 

 Geburtsurkunde des Kindes (oder Geburtsregister-
auszug) 

 Geburtsurkunde der Eltern 

 Heiratsurkunde 

 Familienregister 

 

 

Untersuchung 

Nach der Grundschulanmeldung findet die Schulein-
gangsuntersuchung statt. Ärztinnen und Ärzte untersu-
chen Ihre Kinder vor der Einschulung.  
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 Anmeldung نام ثبت   

) همه کودکان از سن شش سالگی وارد مدرسه ابتدایی 

Grundschule) شوند. می 

صبح که زمان  1:11راس ساعت  (Grundschule)مدرسه ابتدایی  
 شروع کالسهای دروس میباشد آغاز میشود.

 

 

رسیدند در آغاز  شش سالگیآگوست به سن  51کودکانی که تا 

 شوند. می  مدرسه ابتداییسال تحصیلی وارد 

  

اگر فرزند شما به سن ورود به مدرسه ابتدایی رسیده باشد از  
)یک دعوتنامه  (Einwohnermeldeamt)سازمان ثبت شهری

Einladung zur Schulanmeldung)  جهت ثبت نام در مدرسه
 کنید. دریافت می

) نامه، شما اطالعاتی پیرامون مدرسه ابتدایی دراین دعوت 

Grundschule) نام کنید، دریافت  که باید کودک خود را در آن ثبت
 خواهید کرد.

 

بسیار مهم است که فرزند شما هر روز و سر وقت به مدرسه  
 برود.

 درکشورآلمان تحصیالت برای کودکان اجباری است! 

 

نام مدرسه شما باید مدارک زیر را همراه  در هنگام ثبت  

 داشته باشید:

 پاسپورت آلمان برای اتباع خارجی 

 پاسپورت کشور مبدأ 

 مجوز اقامت 

 )شناسنامه کودک )یا گواهی تولد 

 گواهی تولد والدین 

 سند ازدواج 

 سند ثبت خانوادگی

 

 

  Untersuchungمعاینات پزشکی ورود به مدرسه 
) پس از درخواست مدرسه ابتدایی، معاینه ورودی مدرسه  

Schuleingangsuntersuchung) شود.    پزشکان  انجام می
 کنند. فرزند شما را پیش از ثبت نام معاینه می

 Einladung) یک دعوتنامه (Gesundheitsamt) اداره بهداشت 



 

 

Vom Gesundheitsamt erhalten Sie eine Einladung zur 
Schuleingangsuntersuchung sowie einen Elternfragebo-
gen zur Schuleingangsuntersuchung. Diesen bringen Sie 
am Tag der Schuleingangsuntersuchung mit. Die Schu-
leingangsuntersuchung findet in der Kindertagesstätte 
statt. Sobald Sie die Einladung erhalten, fragen Sie bei 
Ihrer Kindertagesstätte nach. Sie sollten während der 
Untersuchung Ihres Kindes mit anwesend sein. Bei die-
ser Schuleingangsuntersuchung werden unterschiedli-
che Tests durchgeführt. Zum Beispiel: Seh- und Hörtest. 

 

 

 

 

 

Folgende Unterlagen sollten zur Untersuchung mitge-
bracht werden:  

 Impfpass 

 U-Heft 

Ausgefüllter Elternfragebogen zur Schuleingangsun-

tersuchung 

Die Schuleingangsuntersuchung ist verpflichtend!  

 

 

 

 

Bildung- und Teilhabe  

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Arbeitslo-
sengeld II, Sozialhilfe oder Hilfe nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten, haben einen Anspruch auf Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen. 

 

Zu folgenden Dingen erhalten Sie Zuschüsse:  

 Schulbedarf 

 Eintägige Ausflüge der Schulen 

 Mehrtägige Klassenfahrten 

 Lernförderung 

 Gemeinschaftliches Mittagessen 

Bestimmte Freizeitaktivitäten wie Sportverein, Musik-
verein, Musikschule etc. 
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zur Schuleingangsuntersuchun )و یک پرسشنامه والدین (
Elternfragebogen)  های مربوط به ورود به  را برای بررسی

 فرستد. مدرسه برای شما می

شما باید این موارد را در روز معاینات ورودی مدرسه همراه  
 خودتان داشته باشید.

 (Schuleingangsuntersuchung)معاینه ورود به مدرسه  
شود. به محض  انجام می (Kindertagesstätte) درمهدکودک
استعالم   Kindertagesstätte نامه، از مهدکودک دریافت دعوت

 بگیرید.

 شما باید در هنگام معاینه فرزند خودتان حضور داشته باشید.  

 (Schuleingangsuntersuchung) در معاینه ورودی مدرسه 
 شود. آزمایشات مختلفی انجام می

 برای مثال: بینایی و شنوایی سنجی. 

 
بایست اسناد زیر را  برای معاینات همراه خودتان داشته  شما می 

 باشید:

 دفترچه واکسیناسیون 

 دفترچه سوابق پزشکی 

 نامه تکمیل شده والدین برای معاینه ورودی به مدرسه پرسش

 

اجباری  Schuleingangsuntersuchungمعاینه ورودی مدرسه  

 !است 

 

 

 Bildung- und   تحصیل و کار 
Teilhabe 

، کمک هزینه  IIکودکان، نوجوانان و جوانانی که یارانه بیکاری  
توانند از  کنند، می اجتماعی و یا خدمات پناهندگی را دریافت می
 Bildungs- und) کمک هزینه تحصیل و کار

Teilhabeleistungen) مند شوند. بهره 

 

 توانید برای موارد زیر کمک هزینه دریافت کنید: شما می  

 اقالم مورد نیاز در مدرسه 

 تورهای یک روزه مدرسه 

 اردوهای چند روزه از طرف مدرسه 

 برنامه های آموزشی 

 ناهار 

های  های ورزشی، باشگاه های تفریحی مانند باشگاه برخی فعالیت
 موسیقی، مدرسه موسیقی و غیره

  

 



 

 

Wenn Sie Leistungen vom Jobcenter erhalten, geben Sie 
die Anträge vollständig ausgefüllt beim Jobcenter ab: 

 

Montag, Mittwoch und Donnerstag: 

Jobcenter Birkenfeld 

Schneewiesenstr. 26 
55765 Birkenfeld 

 

Dienstag und Freitag: 

Jobcenter Idar-Oberstein 

Hauptstr. 86 
55743 Idar-Oberstein 

 

Für die beantragten Leistungen müssen Sie Belege oder 
Quittungen mitbringen. 

Das sind zum Beispiel Belege von Mitgliedsbeiträgen von 
Vereinen oder Information der Schule zur Klassenfahrt. 

 

Die Leistungen werden direkt vom Sozialamt der Kreis-
verwaltung oder Jobcenter an die jeweilige Schule oder 
an den jeweiligen Verein überwiesen.  

 

 

Schulbuchausleihe 

Bei der Schulbuchausleihe können Schulbücher ausge-
liehen werden. Für alle Schülerinnen und Schüler ist die 
Schulbuchausleihe möglich. Sie ist kostenlos, wenn Sie 
Leistungen vom Jobcenter oder vom Sozialamt der 
Kreisverwaltung erhalten. Es ist wichtig mit den Bü-
chern gut umzugehen, da diese weiter benutzt werden. 
Bei Beschädigung des Buches müssen Sie die Bücher 
bezahlen.  

 

 

 

 

Die Anträge für die Schulbuchausleihe erhalten Sie von 
Ihrer Schule. Für die Bearbeitung des Antrags müssen 
alle Kopien über die Leistungen vom Sozialamt der 
Kreisverwaltung oder Jobcenter vorgelegt werden.  
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کمک هزینه دریافت   Jobcenterاگر شما از مرکز کاریابی 
 ها را به آنجا تحویل دهید: ها، آن کنید، پس از تکمیل درخواست می

 

 دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه: 

 Jobcenter Birkenfeld 

Schneewiesenstr. 26  
 55765 Birkenfeld 

 

 سه شنبه و جمعه: 

Jobcenter Idar-Oberstein 

 Hauptstr. 86 

55743 Idar-Oberstein 
 

 بایست اسناد و رسید بیاورید. شما برای خدمات درخواستی می 

ها یا  به عنوان نمونه، اسناد کارمزد عضویت در برخی از انجمن 
 اطالعات مربوط به اردوهای مدرسه.

 

 

) کمک هزینه ها بطور مستقیم از اداره رفاه اجتماعی بخشداری 

Sozialamt der Kreisverwaltung) کاریابی  و یا مرکز(

Jobcenter) .به مدرسه مربوطه یا باشگاه مربوطه پرداخته شوند 

 

 

 Schulbuchausleihe  کرایه کتاب درسی 

را به  (Schulbuchausleihe) های درسی توانید کتاب شما می 
  شکل کرایه ای دریافت کنید. 

آموزان  برای همة دانش (Schulbuchausleihe) کرایه کتاب 
 امکان پذیر است.

و یا اداره رفاه بخشداری  (Jobcenter)اگر شما از مرکز کاریابی  
(Sozialamt der Kreisverwaltung)    

گیرید، کرایه کتاب برای شما رایگان  خدمات دریافت می کنید می
 خواهد بود.

بسیار مهم است که از کتاب ها به خوبی نگهداری شود، چرا که  
ها در آینده نیز استفاده خواهند شد. اگر کتاب آسیب ببیند، باید  آن

 هزینه آن را بپردازید.
 

 (Schulbuchausleihe) توانید فرم درخواست کرایه کتاب شما می 
 درسی را از مدرسه خودتان بگیرید.

) داره رفاه بخشداریابرای رسیدگی به درخواست، در  

Sozialamt der Kreisverwaltung) کاریابی یا مرکز    (

Jobcenter) .باید کپی اسناد ارایه شوند 


