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 أهـــــالً وســــهالً 

 

 لألبوين مروزنها يدلـيـل 

 

 لآلباء واألمهات الالجئين وأطفالهم

 

 

 معلومات قانونية      

 الشؤون المالية      

 الطلبات واالستمارات الهامة        

 اإلجراءات اإلدارية      
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 إخالء المسؤولية/ هيئة التحرير 

 .Kinderschutzbund Rosenheim e.Vحماية األطفال 

 Färberstraße 19, 83022 Rosenheim: العنوان

 02121 – 03080: الهاتف

 info@kinderschutzbund-rosenheim.de: البريد االلكتروني

 www.kinderschutzbund-rosenheim.de: الصفحة الرسمية

 
 6102آب 

 

 

 

من قبل جمعية حماية األطفال بالتعامل مع " أهالً وسهالً " تم جمع هذه المعلومات في إطار مشروع 

 .معاً  مي روزنهاجهاز تنسيق الطفولة المبكرة لمجلس مدينة &  مروزنها يمجلس مدينة 

 . تم فحص جميع المعلومات بدقة إال أننا ال نتحّمل المسؤولية عن أي معلومات خاطئة أو أخطاء مطبعية

 .الرجاء االستفسار في حال وجود أي شك لدى الجهات المعنية المختّصة
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 أرقام الطوارئ المستشفيات 

 

    006                                           رجال اإلطفاء/ أرقام الطوارئ رجال اإلنقاذ 

 

، هذا الرقم 111في حاالت الطوارئ التي تهدد حياة اآلخرين أو عند نشوب حريق ما الرجاء االتصال دائماً برقم الطوارئ 

ثم سوف يتم إرسال ! الرجاء إعطاء العنوان، باألحرى مكان إقامتكم الحالية. مجاني وُمتاح من أجهزة المحمول أيضاً 

 .عربة إسعاف إليكم

 

 على الرقم المجاني  ( الشرطة)عند الِصدامات والمشاكل العنيفة، السرقات أو أشياء مشابهة الرجاء االتصال برجال األمن               

               011                                    

                

 

  189/09641                      مركز مراقبة التسممات                                                

 

      18110/180478                                                               مروزنها ينساء بيت 

 

 لتأمين الحماية لهم، عنوان بيت النساء   . بيت النساء هو مركز تلجئ إليه النساء، الذين تعرضوا للعنف أو تعرضوا لحاالت مشابهة           

                                    سري واإلقامة هناك مجاناً                                                                                                   

للمزيد من المعلومات يمكنكم  0100110010يمكنكم الحصول على مساعدة ونصائح بلغات متعددة على الرقم            

 االطالع على   

 ". Gehe deinen Weg" النشرة اإلعالنية            

 

 

 إذا ذهبتم بأنفسكم إلى مستشفى            

RoMed Klinikum Rosenheim Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim 

الرجاء اصطحاب بطاقة التأمين الصحي أو قسيمة عالج طبي يمكن الحصول عليها من لدى السوسيال            

Sozialamt,        

              Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim                            : العنوان           
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 ، األربعاء من الساعة الواحدة ظهراً إلى السابعة مساًء وأيام      RoMed Klinikumإذا ذهبتم إلى قسم الطوارئ لألطفال في مستشفى            

        01081/8048501.     الجمعة، السبت واألحد من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً            

 .يجب أيضاً اصطحاب بطاقة تأمين صحي أو قسيمة عالج طبي            

 

 

 شهادات الميالد 

يُحبذ اصطحاب شخص . Standesamtإلصدار شهادة ميالد ينبغي علة عائلة طالب اللجوء حجز موعد لدى دائرة األحوال المدنية 

 .يتحدث لُغتكم األم واأللمانية للترجمة والمساعدة

 

 :ي إلصدار شهادة ميالد اآلتيمن الضرور

 حضور األبوين  -

 .شهادة ميالد أو وثيقة زواج: اثباتات أخرى ألثبات الجنسية مثالً  وأ( في حال توفرهما)اقات الشخصية البط -

 .أثبات تاريخ الوصول -

 

             

 

 

 

 

 

  اإلعانة المالية لألطفال 
 

 !Familienkasseاالطالع على المعلومات من صندوق العائلة 
 
 
  

                                                                                                                   

 

 
 

 

 

 

  رعاية األطفال 

أطفال عائالت طالبي اللجوء لديهم . اجباريةفي جمهورية ألمانيا التعليم اجباري ولكن دار الحضانة ورياض األطفال ليست 

الرعاية في دار الحضانة تستطيع أن تّسهل على أطفالكم . الحق في الحصول على مقاعد في دار الحضانة ورياض األطفال

على يمكنكم اتخاذ الخطوات الهامة للعيش في جمهورية ألمانيا . تعلّم األلمانية كذلك يستطيعون اللعب مع األطفال اآلخرين

 .دورات اللغة األلمانية: سبيل المثال

 Bürgeramt- SG Standesamt, Königstraße 15, 83022 Rosenheim :العنوان

08031 / 365-1394, buergeramt@rosenheim.de 

 Familienkasse Pfarrkirchen, Max-Breiherr-Straße 3, 84347 Pfarrkirchen العنوان

     0800/4555530, Pfarrkirchen.Familienkasse@arbeitsagentur.de 

 :االستمارة من الصفحة الرسمية الطلب،يمكنكم الحصول على 

www.familienkasse.de  ,www.arbeitsagentur.de  

   

mailto:Pfarrkirchen.Familienkasse@arbeitsagentur.de
http://www.familienkasse.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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ابتداًء من ثالث ( الروضة)يعتنون باألطفال من عمر سنة إلى عمر ثالث سنوات ورياض األطفال  مروزنها يدار الحضانة 

 .سنوات

 

 :لالستفسار بإمكانكم االتصال ب أدارة األطفال والشباب والعائالت

 

   0504-18110/125:دار الحضانة -

-familie-buerger/jugend-www.rosenheim.de/stadt
soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html 

  0502-18110/125(: الروضة)رياض األطفال  -

-familie-buerger/jugend-www.rosenheim.de/stadt
soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html 

 

 :ياض األطفال اآلتيمن الضروري عند التسجيل في دار الحضانة أو مركز ر

 

شهادة تسجيل طلب اللجوء /  (Duldung)إيقاف ترحيل / إذن إقامة مؤقت / تصريح إقامة دائمة / تصريح إقامة  -

(BÜMA / )إثبات تاريخ الوصول. 

في حال عدم وجوده الرجاء الذهاب إلى طبيب األطفال للحصول على دفتر ثم ارساله إلى دار )الصحي الدفتر  -

 (الحضانة

حال عدم وجوده الرجاء الذهاب إلى طبيب األطفال للحصول على بطاقة ثم ارساله إلى دار  في)بطاقة اللقاحات  -

 (الحضانة

 

 

 تحّمل تكاليف دار الحضانة والروضة لألطفال 

 لألبوين الذين يتقاضون أجور منخفضة يمكنهم تقديم طلب على تغطية التكاليف

 

 

Jhkhjkhjkjkhjkhkjاتاتناتاتناسبسيت 

 قف

 

 

 

 

 

 

 دائرة األطفال، الشباب والعائالت مروزنها يوتقديم الطلب في مدينة  لالستشارة

 Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/365-1495  /125-0502 

jugendamt@rosenheim.de 

 -soziales/kindebetreuung/finanzielle-familie-buerger/jugend-www.rosenheim.de/stadt
unterstuetzung/kindertagesstaettenbeitraege.html 

 

 

 

  

 

http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html
mailto:jugendamt@rosenheim.de
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  Sozialamtلطعام الغداء وخدمات التعليم والمشاركة في دار الحضانة يمكن تقديم طلب لدى السوسيال : نصيحة

 :الضروري لتقديم الطلب

 

 قرار أو ورقة المستحقات االجتماعية الشهرية  -

 كتاب من دار الحضانة أو مركز رياض األطفال بتكاليف طعام الغداء -

 إذا أمكن تعبئة االستمارة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأمين الصحي 

 .التسجيل لدى شركة تأمين صحيبعد خمسة عشر شهراً من اإلقامة في جمهورية ألمانيا يصبح من الممكن 

 .يحصل الطفل أيضاً على بطاقة تأمين صحي. الطفل يمكن يُأمن مع األب أو األم

 .يرجى اصطحاب بطاقة التأمين في حال الذهاب الى الطبيب أو المستشفى

 

 السوسيال بهذهمقدمي طلب اللجوء الذين يقيمون في جمهورية ألمانيا منذ فترة قصيرة، يجب عليهم إحضار قسيمة عالج من 

 .القسيمة يمكن الذهاب إلى طبيب عام، طبيب نسائية، طبيب أسنان، طبيب أطفال أو إلى المستشفى

لسوسيال وفي حال الذهاب يجب أخذ ورقة التحويل إلى إذا وجب التحويل إلى طبيب آخر يجب إحضار قسيمة عالج جديدة من ا

 .السوسيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم الطلب

Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs-und Grundsicherungsamt 

 Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/365-1461 

sozialamt@rosenheim.de 

www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/soziale-leistungen/bildung-und-
teilhabe.html 

 

 تقديم الطلب 

Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt  

   Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/365-1461 

sozialamt@rosenheim.de 

mailto:sozialamt@rosenheim.de
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/soziale-leistungen/bildung-und-teilhabe.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/soziale-leistungen/bildung-und-teilhabe.html
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 حقوق التسّمية 

 .هذا الموضوع عند إصدار شهادة الميالديُرّكز على 

 .يُحبذ اصطحاب شخص يتحدث لُغتكم األم واأللمانية للترجمة والمساعدة             

 

 

 

 

 

 

 

 حق الحضانة 

 .في جمهورية ألمانيا يتحدث المرء عند الرعاية، أشراف وتربية الطفل من حق الحضانة

 .عند األبوين متزوجان يحق الحضانة بشكل أساسي لالثنين معاً 

 .متزوجين، تمتلك األم بشكل أساسي حق الحضانةعند األبوين الغير 

 . في حال موافقة األم، تستطيع دائرة األطفال، الشباب والعائالت إقرار وتسجيل حق حضانة مشترك

 

 

 

 

 

 

 

  ًاالعتراف باألبّوة طوعا 

 في ألمانيا في حال حصول امرأة غير متزوجة على طفل يجب         

 وهذا يُطبّق حتى لو كان األبوين يعيشون معاً، . االعتراف باألبوة       

 االعتراف باألبوة يمكن القيام به قبل الوالدة في دائرة رعاية الشباب        

 .أو دائرة األحوال المدنية       

 

 :الضروري من أجل عملية اإلقرار باألبّوة الطوعي       

 موافقة والدة الطفل  -

 حضور ِكال األبوين  -

 .بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو أي وثائق أخرى تُحدد وتُؤكد جنسية وهوية األبوين -

 

 

 :الحصول على معلومات متعلّقة بهذا الموضوع عند ميمكنك

  Bürgeramt – SG Standesamt, Königstraße 15, 83022 Rosenheim :العنوان  

08031/365-1394, buergeramt@rosenheim.de  

 :لالستفسار عن حق الحضانة الرجاء التواصل مع

 Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/365-1516  ,jugendamt@rosenheim.de  

mailto:buergeramt@rosenheim.de
mailto:jugendamt@rosenheim.de
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 تحديد األبّوة 

 

  .األسرةيرفض رجل أن يعترف بأبّوته، يمكن أن يُحاكم أمام محكمة 

 يمكن الحصول على المشورة والمساعدة من دائرة األطفال، دائرة الشباب والعائلة

 

 

 

 

 

 
  نصائح قيّمة 

 

  اإلرشاد االجتماعي للجوء 

 :المرشدين االجتماعيين للجوء يدعمون ويساعدون في اآلتي

 المساعدة في التعامل مع السلطات والتوّجه األولي في روزنهايم  -

 تقديم المشورة حول إجراءات اللجوء -

 الُمستحقات بموجب قانون اللجوء وقانون المساعدات االجتماعية تقديم المشورة بشأن -

 تقديم المشورة في مجال العمل، التأهيل المهني، التدريب العملي والتعليم مثالً دورات اللغة األلمانية  -

 توضيح وشرح النظام الصحي في جمهورية ألمانيا -

 توثيق األبّوة

- Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

 Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/365-1495 / 365-1516 

jugendamt@rosenheim.de 

www.rosenheim.de/stadt-burger/jugend.familie-soziales/vaterschaft-
sorgerecht/beurkundung.html 

- Bürgeramt – SG Standesamt 

  Königstraße 15, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/365-1394, buergeramt@rosenheim.de 

 

  

 مروزنها ياالستشارة وتقديم الطلبات في مدينة 

 دائرة األطفال والشباب والعائلة

 Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/365-1495/365-1516,  jugendamt@rosenheim.de 

www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/vaterschaft-
sorgerecht/vaterschaftsfeststellung.html 

 

mailto:jugendamt@rosenheim.de
http://www.rosenheim.de/stadt-burger/jugend.familie-soziales/vaterschaft-sorgerecht/beurkundung.html
http://www.rosenheim.de/stadt-burger/jugend.familie-soziales/vaterschaft-sorgerecht/beurkundung.html
mailto:buergeramt@rosenheim.de
mailto:jugendamt@rosenheim.de
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/vaterschaft-sorgerecht/vaterschaftsfeststellung.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/vaterschaft-sorgerecht/vaterschaftsfeststellung.html
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 معلومات عن الديون والعقوبات -

 التدخل في األزمات -

 

 :واألطفال والشباب يُقدم اإلرشاد االجتماعي للجوء مساعدات فيللعائالت 

 تقديم طلبات وثائق الوالدة واإلقرار باألبّوة  -

 والمدارس( الروضة)التسجيل في مراكز رياض األطفال  -

 االستحقاقات على االحتياجات اإلضافية -

 كذلك اإلحالة إلى الحمل والمشورة الطفل -

 

 .أماكن سكن طالبي اللجوء أوقات استشارات مفتوحةيوجد أوقات استشارة ثابتة في 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستلزمات الطفل 

 Sozialamtالمسؤول في المدينة هو السوسيال 

 الضروري لتقديم الطلب هو شهادة الميالد األصلية

 

 

 

 

 

 

 التغذية 

 :إذا كنتم بحاجة إلى االستشارة عن الرضاعة الطبيعية وتغذية الطفل يرجى االتصال على

 طبيب األطفال  -

 القابلة القانونية -

 روزنهايم Diakonieاإلرشاد االجتماعي للجوء دياكوني 

 Christian Anetsbergerكريستينا انيتسبرغر : الموظف المسؤول

017682791986 ,christian.anetsberger@sd-obb.de 

 اإلرشاد االجتماعي للجوء كاريتاس روزنهايم

  Nina Bergerنينا برغر: الموظف المسؤول

015117245556 ,nina.berger@caritasmuenchen.de 

 Lea Eckertليا ايكرت  

0151167640176 ,lea.eckert@caritasmuenchen.de  

 

 

 تقديم الطلب

Sozial-, Wohnungs-, und Grundsicherungsamt 

 Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheimالعنوان 

08031/365-1461, sozialamt@rosenheim.de 

 

mailto:christian.anetsberger@sd-obb.de
mailto:nina.berger@caritasmuenchen.de
mailto:lea.eckert@caritasmuenchen.de
mailto:sozialamt@rosenheim.de
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 مكتب االستشارة SKFعيادة الرضاعة الطبيعية في  -

تقديم المشورة لألمهات واآلباء في مكتب الصحة كل أول يوم أثنين من كل شهر من الساعة الواحدة والنصف ظهراً إلى  -

  2116-18110/196عصراً، الساعة الثالثة والنصف 

ة والتمارين في مكتب التغذية، الزراعة واألمهات والعائالت الشباب التغذي لآلباءدورات مجانية على نظام التغذية لألطفال، توفر شبكة 

 .مروزنها يوالغابات في 

ro.bayern.de-www.aelf, ro.bayern.de-poststelle@aelf                   08031/30040 

 

  المساعدة والدعم –األطفال الُخّدج 

 :الُخّدج يمكنهم التواصل مع مراكز التدخل المبكرآباء وأمهات 

  18110/80149                                مروزنها ي IFSمؤسسة التمويل المبكر  سكار يتا -

  18110/819141                                                            مركز التعليم االرشادي  -

                                                                 08031/2301360        قسم التخصصات المسبقة -

                                                                 08031/2367947                               مركز عالج أطفال أرك -

 

 .الرعاية الالحقة Harl.e.kinالنتقال من المستشفى إلى المنزل تُيسرها ا

 

 

 

 

 

 

 النوم الصحي لألطفال 

 

 ينبغي على طفلكم االستلقاء على ظهره أو على جانبه 

 ينبغي على طفلكم من األفضل ارتداء كيس نوم لألطفال 

  ينبغي على طفلكم النوم في عامه األول في سرير ُمستقل في غرفة األبوين 

 يمكنكم : نصيحة)درجة مئوية  08ليست أكثر من  -حتى في فصل الشتاء  -في غرفة النوم  ينبغي أن تكون درجة الحرارة

 استخدام ميزان الحرارة للتحقق من درجة حرارة الغرفة

  ينبغي على طفلكم النوم من دون أغطية، مخدات أو ألعاب 

  في مكان الذي يتواجد فيه طفلكم ينبغي أن تكون بيئة خالية من التدخين 

 

 

 

 

-Harl.e.kin    مروزنها يالرعاية الالحقة لمستشفى روميد  –الوالدة المبكرة RoMed Klinikum Rosenheim  

 .Rosenheim e.Vمساعدة الجوار : الناقل

 Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim :العنوان

08031/8875266     /18110/125-1455  

 

http://www.aelf-ro.bayern.de/
mailto:poststelle@aelf-ro.bayern.de
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 كوكي  التنسيق في مرحلة الطفولة المبكرة وحدة 

 

توفر كوكي المشورة والمعلومات والدعم الملموس للنساء الحوامل والمعيل الوحيد والعائالت مع األطفال منذ الوالدة وحتى عمر ثالث 

 .أن يكون مجهولالخدمات االستشارية مجانية وبصورة غير بيروقراطية ومع عدم حفظ السّجالت وعند الرغبة يمكن . سنوات

 (ألطفال في المنزل وممرضة لألطفالقابلة األسرة، رعاية ا)يمكن تقديم الدعم من خالل باإلضافة إلى ذلك 

 

 

 

 

 

 

  

 ةدورات ما بعد الوالد 

 

الدورات سوف تُقام في عيادة القابلة وفي . مع دورات الرياضة البدنية يمكن أن تبدأ من ثمانية إلى عشرة أسابيع بعد الوالدة

 .ممستشفى روميد كلينكوم روزنها ي

 

 

 البضائع المستعملةتاجر م 

 

 Samer Straße 1, 83022 Rosenheim: العنوان/ BRK Kleiderladenمتجر المالبس 

08031/353306  

 Pangerstraße 31, 83026 Rosenheim: العنوان/  Second Hand Kinderkisteمتجر األطفال 

08031/61100  

 Inntalstraße 13, 83026 Rosenheim: العنوان/  Hose Pulli & Co 2. Handمتجر المالبس 

08031/9086717  

  Sozialkaufhaus (Diakonie Rosenheim) مروزنها يالمتجر االجتماعي دياكوني 

 Klepperstraße 18c, 83026 Rosenheim: العنوان

08031/284513  

 

 

 استشارات الحمل 

ليس فقط في فترة الحمل ولكن أيضاً للعائالت مع األطفال الصغار إلى عمر الثالث سنوات أو  المسؤولمركز االستشارة 

 .أكثر

 

 كوكي  وحدة التنسيق في مرحلة الطفولة المبكرة

 Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim العنوان

susanne.lein@rosenheim.de1588, -08031/365  

 

mailto:susanne.lein@rosenheim.de
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 الخدمة االجتماعية للنساء الكاثوليك  –للنساء الحوامل وأسئلة العائالت  االستشارةمركز 

Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Südostbayern (SKF) 

Prinzregentenstraße 6-8 (Eingang Stollstraße), 83022 Rosenheim, 08031/31412 

 prien.de-www.skf, prien.de-rosenheim@skf-Schwangerenberatung 

 

 .SKFطفل والمزيد من الدعم والمساعدة، التواصل مع ال لمستلزماتعند الحاجة 

 

 من الضروري لتقديم الطلب هو بطاقة أو هوية اللجوء

 

Donum Vitae in Bayern e.V.   

Aventinstraße 2, 83022 Rosenheim, 08031/400575, 

 bayern.de-vitae-roenheim@donum  

bayern.de-vitae-www.rosenheim.donum 

 

 

 .ممركز االستشارات المعترف به من الدولة لمسائل الحمل في مكتب الصحة لروزنها ي

Prinzregentenstraße 19, 83022 Rosenheim,  08031/392-6205 

rosenheim.de-in-www.schwanger 

 

 

  ِنوم أو عند مشاكل التغذية/ هم ن  الدعم عند صراخ الطفل ب 

 

 :أو أحد المراكز التاليةالمشرفة  ةالرجاء التواصل مع طبيب طفلكم أو القابل

أيام األربعاء والجمعة    0800/7100900دورة أولية لآلباء واألمهات في بكاء الرضيع  -أزمات الهاتف  -

 والسبت واألحد من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة ليالً 

جمعة من الساعة إلى ال االثنينمن يوم    3493-08031/365واألمهات، لألطفال الِصعاب  لآلباءمساعدة  -

 ة الرابعة عصراً الثامنة صباحاً إلى الساع

   Adebar  08031/8873085 مركز القابلة  -

   Lucina 08031/359125 مركز القابلة  -

 

 !ال تهّزوا طفلكم أبداً ألنه يمكن أن تهّدد حياته

 

 

 

http://www.skf-prien.de/
mailto:Schwangerenberatung-rosenheim@skf-prien.de
mailto:roenheim@donum-vitae-bayern.de
http://www.rosenheim.donum-vitae-bayern.de/
http://www.schwanger-in-rosenheim.de/


 
 

حة
صف

ال
1

4
 

 وقائي عند طبيب األطفالالفحص ال 

تغطية النفقات عن طريق التأمين  ميت. من الوالدة حتى االلتحاق بالمدرسة لدى طفلكم عشرة مواعيد عند طبيب األطفال

 (.السوسيال)الصحي أو مركز الخدمات االجتماعية 

تحصلون عليها من مركز الخدمات االجتماعية )يرجى أخذ بطلقة التأمين الصحي الخاصة بالطفل معكم أو قسيمة عالج 

 .عند الذهاب إلى الطبيب( السوسيال)

 

 :روزنها يمة في مدين أسماء األطباء اآلتية تجدونهم

 

   Dr. med. Jost Dieckerhoffعيادة أطفال وشباب 

      08031/37555 ,       Salinstraße 3, 83022 Rosenheimالعنوان   

 

 Otto Laubعيادة أطفال وشباب 

      08031/3545735,      Happinger Straße 98, 83026 Rosenheimالعنوان   

 الرئة لألطفالالحساسية، أمراض : االختصاص

 

 Dr.med.Johannes Pawlak, Dr. med.Michaela Reitz عيادة أطفال وشباب

  08031/31034    /    08031/34421 Luitpoldstraße 9, 83022 Rosenheim  العنوان

 طب األطفال، العالج الطبيعي: االختصاص

 

 Stefan Schmidtعيادة أطفال وشباب 

 An der Burgermühle 10, 83022 Rosenheim      08031/31497  :العنوان

 العالج الطبيعي: االختصاص

 

 المزيد من النصائح في مجال الترفيه وأوقات الفراغ 

 

Donum Vitae in Bayern e.V.   

 Aventinstraße 2, 83022 Rosenheim 08031/400575     :العنوان

bayern.de-vitae-www.rosenheim.donum, bayern.de-vitae-rosenheim@donum   

  

 .رابعة والنصف عصراً ملتقى التوائم كل شهرين، كل يوم جمعة من كل شهر من الساعة الثالثة إلى الساعة ال

ملتقى اآلباء واألمهات مع أطفالهم حتى ثالثة أعوام، كل يوم خميس من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الثانية عشرة 

 .ظهراً 

 

Familienzentrum Finsterwalderstraße  (مع تسجيل –المجموعات  –األطفال  –األبوين )مركز العائالت 

 Finsterwalderstraße 42, 83026 Rosenheim 08031/7968201   ,: العنوان  

http://www.rosenheim.donum-vitae-bayern.de/
mailto:rosenheim@donum-vitae-bayern.de
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 من يوم االثنين إلى يوم الخميس من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف صباحاً : أوقات الدوام

fiwa@gmx.de-Familienzentrum 

 

 مجاناً  ESV-Funktionsgebäudeرياضة الرشاقة والجمباز لألمهات واألطفال في 

0157/35627884    Hochfellnstraße 21, 83026 Rosenheim  

 عن طريق الرسائل النصية (Monika Wiesholzer)مونيكا : الموظفة المسؤولة

 

  ممركز اآلباء واألمهات في جمعية حماية األطفال في روزنها ي

 Färberstraße 19, 83022 Rosenheim 08031/12929        : العنوان

  rosenheim.de-www.kinderschutzbund, rosenheim.de-r.voggenauer@kinderschutzbund  

  

 .أيام الثالثاء، األربعاء والخميس من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً : أوقات الدوام

 .باستطاعة األبوين المجيء مرة واحدة مجانية للمشاركة والتجربة

 

 Christkönigأنت في مركز العائالت  &مجموعة أنا 

 Kardinal-Faulhaber-Platz 7, 83022 Rosenheim        08031/187630: العنوان 

christkönig.de-www.familienzentrum ,christkönig.de-info@familienzentrum 

 

 !دائماً يوم األربعاء من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة صباحاً ومجاناً 

 

 (لألطفال ابتداًء من عمر سنة، مجاناً )ملعب في صالة مغلقة 

 Hochfellnstraße 21, 83026 Rosenheim           015252588577 :العنوان

 (Karin Walter)كارين : لموظفة المسؤولةا

 

  ممدينة روزنها ي مكتبة

Am Salzstadel 15, 83022 Rosenheim             1443-08031/365: العنوان

 rosenheim.de-www.stadtbibliothek stadtbibliothek@rosenheim.de 

 

مختلفة لتعلم اللغة األلمانية، ُكتب أطفال بلغات متعددة، وأيضاً انترنيت مجاني على  CDُكتب وأقراص هناك سوف تجدون 

 . أجهزة الكمبيوتر وعن طريق الوايرلس أيضاً 

 

 روابط هامة 

www.ankommenapp.de rosenheim.de-www.haninhand  www.zanzu.de 

mailto:Familienzentrum-fiwa@gmx.de
http://www.kinderschutzbund-rosenheim.de/
mailto:r.voggenauer@kinderschutzbund-rosenheim.de
http://www.familienzentrum-christkönig.de/
mailto:info@familienzentrum-christkönig.de
http://www.stadtbibliothek-rosenheim.de/
mailto:stadtbibliothek@rosenheim.de
http://www.ankommenapp.de/
http://www.haninhand-rosenheim.de/
http://www.zanzu.de/
http://www.zanzu.de/

