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 برای خانواده های مهاجر و کودکان شان
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 ستاد های مسئول/مشخصات
 

Kinderschutzbund Rosenheim e.V. 

Färberstraße 19, 83022 Rosenheim 

Tel. 08031 - 12929 

info@kinderschutzbund-rosenheim.de 

www.kinderschutzbund-rosenheim.de 

 

 ۲۰۱۶ آگوست :زمان

با شهر رزن هایم   ٬از کودکان حمایت٬  ! با پشتیبانی سازمان٬خوش آمدید٬پروژه این اطالعات درچارچوب 

   شهر رزن هایم نشر و جمع آوری شده است. تمام اطالعات با دقت ٬آغاز کودکی٬  ستاد حمایت وهماهنگی

ذیرفته اطالعات غلط و یا اشتباه چاپی پدر قبال  ی٬ اما مسئولیتآن کنترل شده است بودنبررسی و صحیح 

ید.مقامات مسئول رجوع کندر صورت نا صحیح بودن اطالعات و یا عدم اعتماد به آن میتوانید به نمیشود.  
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  تلفن اظطراری و بیمارستانشماره  

 

تش نشانیآ / آمبوالنس      112 

( تماس گرفته شود. به این ۱۱۲درصورت آتش گرفتگی یا خطر مرگ و یا موارد اورژانسی لطفا سریعا به شماره )
رای تماس گرفت حتی با گوشی موبایل. لطفا در صورت تماس گرفتن بمجانی  به صورت شماره میتوان کامال

درخواست کمک خون سردی خود را حفظ کرده و آدرس دقیق ویا مکان سکونت خود را بدهید در این صورت بعد 
                گذشته مدت زمان کوتاه برای شما آمبوالنس فرستاده میشود.                                                   

                 

 

(۱۱۰لطفا با پلیس تماس بگیرید ) در صورت دزدی و یا سرقت٬ نزاع و دعوا   110 

 

 

  089 / 19240      تماس در صورت مسمومیت

 

  08031/ 381478        مرکز حمایت از زنان

ار ٬ که توسط شوهر و یا افراد دیگری مورد آزار و اذیت قرمرکز حمایت از زنان خانه برای پناه دادن به زنان است
زینه اقامت در این مرکز کامال برای زنان بدون ه در اینجا درج نمیشود.میگیرن. برای امینت زنان این مرکز آدرس 

                       *۰۸۰۰۱۱۶۰۱۶است. مشاوره و حمایت با زبان شما و زبان دیگر با تماس به این مقدور میباشد *
         

    

ما مراجع کنید ذیل برای کسب اطالعات بیشتر به سایت  

http://wie-kann-ich-helfen.info/downloads/DE-
FrauenrechteFlyer_%C2%A9_Birte_Vogel.pdf 

 

ورت اشته باشید و در صچنانچه شما خودتان به بیمارستان مراجع کنید٬ کارت بیمه خود را به همراه د
د در میبایست برگه بیمه و یا همان ٬کرانکن شاین٬ را از امور اجتماعی شهر خونداشتن کارت بیمه 

بیمه  به بیمارستان تا توسط این برگه به امور ببریدآدرس ذیل ذکر شده است تهیه و به همراه خود 
ژانسی نیازی به هیچ کدام ندارید.شما رسیدگی شود. قابل ذکر است که در موارد اور  

 )RoMed Klinikum Rosenheim, Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim(> آدرس بیمارستان

 )Sozialamt, Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim (>آدرس مرکز امور اجتماعی شهر

 

http://wie-kann-ich-helfen.info/downloads/DE-FrauenrechteFlyer_%C2%A9_Birte_Vogel.pdf
http://wie-kann-ich-helfen.info/downloads/DE-FrauenrechteFlyer_%C2%A9_Birte_Vogel.pdf
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به ک خود راامور اجتماعی برای کود به مرکز کودکان هم در بیمارستان مراجع کنید میبایست کارت بیمه و یا برگه بیمهاگر شما 
به این مرکز میتوان در ساعات ذیل مراجع نمود. همراه داشته باشید.  

شب ۰۷:۰۰ظهر تا  ۰۱:۰۰چهارشنبه از ساعت   

شب ۰۷:۰۰صبح تا  ۰۹:۰۰و جمعه از ساعت شنبه و یکشنبه   

۰۸۰۳۱۳۶۵۳۴۶۲شماره تماس:   

 )RoMed Klinikum Rosenheim, Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim(> آدرس بیمارستان 

 

 

 

 کارت تولد نوزاد 

ادان با بهتر است خانواده های مهاجر سریعاَ به اداره ثبت احوال و یا مرکز صدور کارت تولد نوزبرای صدور کارت تولد نوزاد 

ر کارهایتان کمک دوستان و یا خویشاوندان یا سرپرست که به زبان شما مسلط است مراجع کنند. تا شما را برای درک صیحیح ت

                                                                                          یاری رسانند.                                            

ضروری برای صدور کارت تولد نوزاد موارده   

  والدین نوزاد ) پدرومادر(حضور  

 والدینکارت تولد مثآل کارت ازدواج و یا  ٬کارت شناسایی والدین ویا مدارک دیگری که شما با آن شناسایی شوید  

 از هر نوع که موجود است : مثال< بوما در صورت لزوم برگه اقامت آلمانی   
 

 نشانی و شماره تلفن اداره ثبت احوال  

Bürgeramt – SG Standesamt, Königstraße 15, 83022 Rosenheim,  

08031 / 365-1394, buergeramt@rosenheim.de 

 

 حقوق بچه 

را بخوانید یا به سایت انترنیتی مراجع کنید برای کسب اطالعات برگه صندوق خانواده (Familienkasse) 

 

 پرست بچهسر  

 با مراجع به این آدرس میتوان از صندوق خانواده برای نوزاد خود درخواست حقوق کرد

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

 0800/4555530, Pfarrkirchen.Familienkasse@arbeitsagentur.de 

 Antragsformulare finden Sie auch unter www.familienkasse.de, 

 www.arbeitsagentur.de 

 

 

mailto:buergeramt@rosenheim.de
mailto:Pfarrkirchen.Familienkasse@arbeitsagentur.de
http://www.familienkasse.de/
http://www.arbeitsagentur.de/


 

6 
 

کودک و شیر خواهگاه و یا مهددرآلمان مدرسه رفتن *مکتب* اجباری است. سرپرست نوزاد 

ک . یرا دارن خواهگاهحق رفتن به مهدکودک و یا شیروهمچنین کودکان مهاجرهم  اختیاری میباشد.

ا در این کودک میتواند برای یادگیری زبان آلمانی به کودک شما کمک زیادی بکند و کودک عزیز شمسرپرست و یا معلم مهد

 در این مکان ها مشغول بازی است شما میتوانید به کالسدر زمانیکه کودک شما مکان دوستان و همبازی های زیادی میابد. 

ن و قبول شدن در آلمان کمک زیادی میکند.این امر به یاری رساندن شما به ماند زبان اموزی آلمانی بروید و  

             سال به باال.۳کودک های شهر کودکان از بروند و در مهد سال ۳تا  ۱در مرکز شیرخواهگاه شهر شما میتوانند کودکان 

         اداره کودکان و نوجوانان و خانواده مراجع کنید :                               و یا اطالعات بیشتر میتوانید به  تبرای سواال

- 08031 / 365-1514, Informationen auch unter www.rosenheim.de/stadt :شیرخواهگاه -

buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html 

- 08031 / 365-1516, Informationen auch unter www.rosenheim.de/stadt :مهدکودک -

buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kitas/kita/k/search.html 

 

                                                                  خواهگاه:موارد ضروری برای ثبت نامه در مهدکودک و شیر

    

از جمله دولدونگ٬ یا مدرک اقامت  س شما میباشدمدارک کارت اقامت در آلمان و یا هر مدرکی که در دستر -

 موقت

Niederlassungserlaubnis / Aufenthaltsgestattung / Aussetzung der 

Abschiebung (Duldung) oder Bescheinigung über die Meldung als 

Asylsuchender (BüMA) bzw. Ankunftsnachweis 

با  چنانچه این کارت را هنوز ندارید میتوانید با معاینه بعدی )کارت رشد( معاینه کودک و یا همانکارته  -

ه و یا معاینه نوزاد ب رشد)کارت پزشک کودکان این کارت را تقاضا نموده و به مهدکودک تحویل دهید.

  Gelbes Untersuchungsheft آلمانی : گلبس اونترسوخونگس حفت( 

 عدی باکارته معاینه کودک و یا همان )کارت واکسن( چنانچه این کارت را هنوز ندارید میتوانید با معاینه ب -

  پزشک کودکان این کارت را تقاضا نموده و به مهدکودک تحویل دهید.

 

 

در گروهای کوچک سرپرست برای مهدکودک یا شیرخواهگاه تمام روز گزینه دوم -   

  08031 / 365-1508 oderتلفن  -

-www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie سایت انترنت -

soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege.html 

 

 

 هزینه ثبت نامه در مهدکودک یا شیرخواهگاه 

برای کمک پرداخت هزینه های مهدکودک یا شیرخواهگاه بدهند: خانواده های کم درآمد یا بیبضاعت میتوانند درخواست    

درخواست کمک هزینه مهدکودک در شهرمشاوره و    Rosenheim  

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 

Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim 

 تلفن   1516-365 یا 1495- 365/ 08031

jugendamt@rosenheim.de 

www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-

soziales/kinderbetreuung/finanzielle-

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
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege.html
mailto:jugendamt@rosenheim.de
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/finanzielle-unterstuetzung/kindertagesstaettenbeitraege.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/finanzielle-unterstuetzung/kindertagesstaettenbeitraege.html
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/kinderbetreuung/finanzielle-unterstuetzung/kindertagesstaettenbeitraege.html
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درخواست حق آموزش دهید مهدکودک میتوانید با مرکز امور اجتماعی )سوتسیال(برای هزینهای : راهنما  

:موارد مورد نیاز برای درخواست کمک هزینه   

از سوتسیال کمک و یا پول میگیریدرگه تآییدی از سوتسیال که نشان دهد که شما ب   

یا شیرخواهگاه که کودکان در آن مکان غذا یا نهار میخوردتاییدی از مهدکودک   

امکان فرم درخواست را پر کرده و به همراه داشته باشیددرصورت   

 

 دفتر امور اجتماعی برای خانه٬ بیمه حقوق قانونی 

Antragstellung 
Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt 

:آدرس  Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim 
  :تلفن 08031 / 365-1461 
sozialamt@rosenheim.de 
www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/soziale-
leistungen/bildung-und-teilhabe.html 

 

 بیمه اجتماعی و درمانی 
 

. بیمه کنید این امکان وجود دارد٬ که خودتان را با یک مرکز بیمه درمانی و اجتماعی ماه اقامت در آلمان ۱۵بعد از گذشته زمان 

ه در صورت مراجع ببیمه را کودک شما از طریق بیمه والدین بیمه میشود و همچنان کارت بیمه هم دریافت میکند. کارت 

  تر همراه داشته باشید.بیمارستان و دک

 برای صدور کارت بیمه یک کارت یا برگه تولد الزامی است

      هپناهندگی دادان٬ باید برای مراجع به دکتر حتمآ یک برگه بیممهاجرینی که مدت زمان کمی در آلمان هستن و درخواست 

کتر عمومی٬ )کرانکن شاین( میتوان به د بیمه با این برگه)کرانکن شاین( از مرکز امور اجتماعی شهر)سوستسیال( تهیه کنند. 

 ه شماچنانچمراجع نمود.  داندانپزشک٬ پزشک اطفال٬ پزشک متخصص بیماریهای زنان و همچنین بخش اورژانس بیمارستان

وصیه دکترعمومی به دکتر دیگری مراجع کنید و یا اینکه طبق تدکتر تحویل داده و میخواهید  یک برگه بیمه )کرانکن شاین( را به

نمایید و همچنین  تهیه باید به دکترمتخصص مراجع کنید میبایست دوباره یک برگه بیمه از مرکز امور اجتماعی )سوستسیال(شما 

دهید.به مرکز امور اجتماعی )سوستسیال( ببرگه به نام )اوبروایزونگ شاین( یا همان برگه معرفی به دکتر دیگر را  یک  

 

Antragstellung 
Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt 
Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim 
 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
mailto:sozialamt@rosenheim.de
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 ثبت نام و نام خانوادگی 
 

رپرست و میگیرد. همراه بودن یک س قرار ثبت نام و یا نام خانوادگی نوزاد فقط در موقع صدور برگه تولد مورد بررسی و انجام

ند. برای آسانتر و سریعتر شدن کارهایتان کمک زیادی میکبه شما  یا دوست یا خویشاوندی که برای شما ترجمانی کند  

 

 

 حق نگهداری فرزند 
 

جود دارد.در آلمان برای پرستاری و مواظبت و تربیت کردن یک کودک قانون حق نگهداری فرزند و  

 چنانچه والدین ازدواج کردن و با هم زندگی میکنند این حق نگهداری فرزند به هر دو آنها تعلق دارد.

اری چنانچه والدین ازدواج نکردن و یا ازدواج کردن میخواهند طالق بگیرند یا از هم جدا زندگی کنند در این صورت حق نگهد

ید به دفتر حق نگهداری فرزند را به پدر هم داد ولی بافرزند تنها به مادر تعلق میگرد. و در صورتیکه مادر موافق باشد میتوان 

خانواده مراجع کرد.کودکان و نوجوانان و   

 

 

 معاینه داوطلبانه برای شناسایی پدر نوزاد 
 

اد یا از مردی که با  او ازدواج نکرده است بچه دار شود و یا برای خانوم پدر نوزاگر در آلمان یک خانوم  از دوست پسر خود 

نوزاد انجام  نامعلوم میباشد و یا همچنین اگر شما با پدر نوزادتان در یک خانه زندگی میکند هم  باید یک معاینه برای تعین پدر

بت احوال دهید چنانچه که به مرکز جوانان)یوگن امت( و یا اداره ثبگیرد. شما میتوانید قبل از تولد نوزادتان این معاینه را انجام 

امت(مراجع کنید. )اشتانت  

الزم برای معاینه داوطلبانه شناسایی پدر نوزاد موارد   

 
 موافق بودن مادر نوزاد برای انجام تست

هر دو طرف )مادر و پدر نوزاد(مراجع و یا حاضر بودن   
موقت در آلمان یا هر مدرکی شناسایی شما با امکان پذیر باشدپاسپورد یا کارته اقامت دائم یا   

 

 اطالعات بیشتر برای ثبت نام نوزاد را میتوانید در این آدرس بدست بیاورید

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

  1394-365 / 08031 :تلفن, buergeramt@rosenheim.de 

 

  

 برای اطالعات بیشتر میتوان به این آدرس مراجع و یا با این شماره تلفن تماس گرفت 

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien,  آدرس: Reichenbachstraße 8,  
83022 Rosenheim, 1516-365 / 08031: تلفن, 
jugendamt@rosenheim.de 

 

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


 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پدر نوزاد ثبت  

 

یتوان یا عدم همکاری برای تعین پدر نوزاد سرباز زند یا همکاری نکند مچنانچه مردی یا )پدر احتمالی نوزاد( از دادن تست و 

کان و بر علیه این شخص در دادگاه خانواده شکایت کرد٬ برای کمک و یا اطالعات بیشتر میتوانید به دفتر حمایت از کود

اجع کنید.نوجوانان و خانواده مر  

 

 

 راهنمایی های ارزشمند 

 

 مشاوره امور اجتماعی مهاجرین 

 
:راهکارها مشاورینه امور اجتماعی مهاجرین شما را حمایت میکنند از طریق این   

 
 راهنمایی اولیه برای مراجع به دفتر و مراکز دولتی

مهاجرت و قبولیکارهای مشاوره در امور   

 مشاوره درامور حمایت های اجتماعی )سوتسیال(

اری یافتن کار٬ تحصیل٬ آموزش زبان آلمانی٬ کار آموزی در دو مقطع مدرسه و کار )آوزبیلدونگ( و یا در کمشاوره برای 

 کسب تجربه کردن یا همان آزمایشی کار کردن ) پرکتیکوم(

ان سیستم بهداشت و سالمتی در آلمتوضیح دادن   

  مشاوره و درخواست شکایت در شهر شما ٰرزنهایم  

 دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان و خانواده

:آدرس  Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim 

 :تلفن  08031 /365 -1495 oder 365-1516 

 jugendamt@rosenheim.de :سایت انترنیتی

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

sorgerecht/vaterschaftsfeststellung.html 

 

 

 مدرک برای پدر نوزاد  

 دفتر کودکان و نوجوانان و خانواده
:آدرس  Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim 

 :تلفن  08031 /365 -1495 oder 365-1516 

 jugendamt@rosenheim.de 
  www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/vaterschaft- 

 sorgerecht/beurkundung.html 
 

- Bürgeramt – SG Standesamt,  آدرس: Königstraße 15, 83022 Rosenheim,  
  1394-365 / 08031 :تلفن, 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
mailto:jugendamt@rosenheim.de
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/vaterschaft-
http://www.rosenheim.de/stadt-buerger/jugend-familie-soziales/vaterschaft-sorgerecht/beurkundung.html
mailto:buergeramt@rosenheim.de
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 اطالعات برای چگونه باز پس دادن بدهکاری و یا جریمه

 کمک و همیاری در کنترل کرده بحران و مشکالت

 
به خانواده ها و کودکان و نوجوان یاری رساند: اعی مهاجرین میتواند در این کارهادفتر امور اجتم  

نوزاد کمک کردن برای درخواست برگه تولد و یا همان کارت تولد و همچنان ثبت پدر  
 کمک کردن برای ثبت نام در مدرسه و یا مهدکودک

شما داده نشده  اگر شما فکر میکنید نیاز به کمک بیشتر و یا حمایت بیشتر دارید و یا اینکه حقوق کامل
 است و همچنین برای تست حاملگی و یا مشاوره خانواده برای تربیت بچه میتوان از امور اجتماعی

 مهاجرین کمک خواست
 

مشاوره در کمپ و یا محل زندگی شما زمان مشخصی وجود دارد برای   
 

 

و کاریتاس دفتر امور اجتماعی مهاجرین  

Asylsozialberatung Diakonie Rosenheim 
 Ansprechpartner Christian Anetsberger:مشاور
 :تلفن   0176 82791986 
christian.anetsberger@sd-obb.de 
Asylsozialberatung Caritas- Zentrum Rosenheim 
  Ansprechpartnerin Nina Berger:مشاور
  تلفن: 0151 17245556 
Nina.Berger@caritasmuenchen.de 
 
 Ansprechpartnerin Lea Eckert:مشاور
 :تلفن  0151 167640176 
Lea.Eckert@caritasmuenchen.de 

 
 

  تجهیزات بچه 

 
 برای این تجهیزات بچه٬ مرکز مسئول در شهر شما مرکز امور اجتماعی شهر )سوتسیال( میباشد

گواهی یا برگه تولد میباشدمدرک مورد نیاز برای درخواست تجهیزات بچه یک    

 

  آدرس و تلفن مکان برای تقاضا تجهیزات بچه
Sozial-, Wohnungs-, Versicherungs- und Grundsicherungsamt 
 Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim:آدرس
1461-365 / 08031 :تلفن 
sozialamt@rosenheim.de 

 
  خوراک و تغذیه نوزاد  

ک اگر شما راهنمایی و یا اطالعات درباره شیر دادن و یا تغذیه نوزادتان میخواهید میتوانید از افراد و یا مکان های ذیل کم

 بخواهید:

 پزشک متخصص اطفال

 قابله و یا ماما 

 ,شماره تماس برای مشاوره تغذیه نوزاد :تلفن  08031 / 31412 

 ( بعدظهر۰۳:۳۰تا  ۰۱:۳۰دوشنبه هر ماه یک بار از ساعت   مشاوره برای والدین در مرکز بهداشت,(
 تلفن: 08031 / 392-6002 

 

mailto:christian.anetsberger@sd-obb.de
mailto:Nina.Berger@caritasmuenchen.de
mailto:Lea.Eckert@caritasmuenchen.de
mailto:sozialamt@rosenheim.de
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از طرف سازمانه والدین جوان و خانواده٬ با حمایت سازمان حرکت٬زراعت و  کالس های مجانی برای تغذیه و حرکت نوزاد

 جنگلبانی.

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

 

 حمایت و پشتیبانی برای مادرانی که زایمان زودرس دارن 
 

پشتیبانی به مراکز ذیل مراجع کنند:میتوانند برای حمایت و والدین نوزادان زودرس   

 Caritas IFS Rosenheim, 81049 / 08031:تلفن 

 FortSchritt Konduktives Förderzentrum, 809040 / 08031:تلفن 

 Interdisziplinäre Frühförderstelle KESS, 2301360 / 08031:تلفن 

 Therapiezentrum Kinderarche, 2367947 / 08031:تلفن 

 

Harl.e.kin  بعد از بدنیا امدن نوزاد زودرس آدرس و شماره تماس برای حمایت و پشتیبانی  

 

 
 خواب سالم نوزاد 

 

 نوزاد را باید به پشت و یا به پهلو خواباند 

  خوب است که نوزاد در یک کیسه خواب و یا لباس خواب مناسب داشته باشددر هنگامه خواب نوزاد  

 خوب است که نوزادتان تا یک سالگی در اتاق والدین در تختخواب نوزاد خواب شود 

  درجه سانتی گراد بیشتر باشد  ۱۸دمای اتاق نباید در زمستان از  

  چیزی دیگر روی صورت خود را بپوشاندنوزادتان نباید در هنگام خواب با پتو و یا اسباب بازی یا هر  

 در اتاق و یا مکانی که نوزاد وجود دارد نباید به هیچ عنوان دود سیگار و هر دود دیگری باشد 

 

 

 

 

  

 Harl.e.kin - Frühgeborenen - Nachsorge des RoMed Klinikum Rosenheim 

 (Träger: Nachbarschaftshilfe Rosenheim e.V.) 

 Pettenkoferstraße 10, 83022 Rosenheim:آدرس

8875266 / 08031:تلفن oder 08031 365-3455 

 

www.harlekin-nachsorge.de, harlekin@ro-med.de 

mailto:poststelle@aelf-ro.bayern.de
http://www.aelf-ro.bayern.de/
http://www.harlekin-nachsorge.de/
mailto:harlekin@ro-med.de
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 KoKi<)مرکز هماهنگی آغاز کودکی )کوکی 
 

سالگی نوزادشان حمایت میکند. این  ۳آنها از تولد تا سن  همچنیناین مرکز برای خانوم های حامله مشاوره و اطالعات میدهد و 

م و بدون فرحمایت ها برای خانواده ها و هم زنان تنها میباشد. مشاوره و حمایت این مرکز کامال مجانی بدون کارهای دفتری 

.گمنام و محرمانه باشد اگر شما بخواهیدمیباشد. این مشاوره میتواند کامال پرکردن   

 

پرستار خانواده بگیرد.هم از طریقه قابله و یا مشاوره نوزاد و یا این مشاوره را میتواند   

      آدرس و تلفن این مرکز

 
 

 
 

 تحرک و ورزش بعد از دوران حاملگی 
 

ن کالس ماه بعد از تولد نوزاد میتوان با نرمش و حرکت ها ژیمناستیکی به حالت بدنی اول خود برگشت. ای ۱۰تا  ۸بعد از گذشته 

مامایی برگزار میشود.ها در بیمارستان )رومد در شهر( شما و همچنان در مطب   

.برگه یا نسخه به )سوتسیال( تحویل داده شودمخارج و هزینه های مامایی را امور اجتماعی شهر)سوتسیال( میدهد اما باید   

آدرس:  (Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim) 

دهید.راهنمایی: بهتر است برگه هر چه سریعتر بعد از معاینه مامایی )قابله( به سوستسیال ب  

 

 خرید وسایل دسته دوم 

 آدرس و تلفن  
 

BRK بازار دسته دوم       لباس فروشی                                           

Samerstraße 1, 83022 Rosenheim   Panger Straße 31, 83026 Rosenheim 

08031 / 353306    08031 / 61100 

 

Hose Pulli & Co 2. Hand   Sozialkaufhaus (Diakonie Rosenheim) 

Inntalstraße 13, 83026 Rosenheim   Klepperstraße 18c, 83026 Rosenheim 

08031 / 9086717       08031 / 284513 

 

Koordinierungsstelle Frühe Kindheit KoKi, 

 Reichenbachstr. 8 , 83022 Rosenheim: آدرس

1588-365-08031:تلفن, susanne.lein@rosenheim.de 

mailto:susanne.lein@rosenheim.de
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 مشاوره بارداری 

ساله و یا بزرگتردارن هم  ۳در این مرکز مشاوره بارداری صورت میگیرد اما این مشاوره برای خانواده هایی که فرزندان کوچک 
 است.

Katholischer Frauen e.V. Südostbayern (SKF)  مشاوره بارداری و مسائل خانوادگی و امور اجتماعی 

 / Prinzregentenstraße 6 – 8 (Eingang Stollstraße), 83022 Rosenheim, 08031:آدرس
 schwangerenberatung-rosenheim@skf-prien.de, www.skf-prien.de:سایت ,31412

یرد. اگر شما برای تجهزیزات نوزاد به کمک بیشتر و یا حمایت احتیاج دارید میتوانید هم در این مکان کمک بگ    

شدن در این مکان فقط برگه اقامت کافی میباشد.برای کمک گرفتن و یا پذیرفته    

 

Donum Vitae in Bayern e.V.    سازمان حمایت و مشاوره

-rosenheim@donum ,400575 / 08031 :تلفنAventinstraße 2, 83022 Rosenheim,  :آدرس
vitae-bayern.de, www.rosenheim.donum-vitae-bayern.de 

 

دولتمشاوره بارداری سازمان بهداشت   

:آدرس  Prinzregentenstraße 19, 83022 Rosenheim, 6205-392 / 08031:تلفن,  

 www.schwanger-in-rosenheim.de:سایت

 
 

 
 حمایت و پشتیبانی اگر نوزادتان زیاد گریه و یا بد غذایی و یا بدخوابی میکند 

 
با پزشک نوزاد و یا مامایی تماس بگیرد در غیر اینصورت میتوانید در این مکان ها کمک بگیرد:    

  کمک و همیاری برای والدین که نوزادشان زیاد گریه میکند 

7100900 / 0800: تلفن (Mi, Fr, Sa, So 19-22 Uhr) 

 کمک و همیاری برای والدین که نوزادشان مشکل دارد

 تلفن:  08031 / 365-3493 (Mo - Fr 8 – 16 Uhr) 

Adebar, مطب مامایی  تلفن:  08031 / 8873085 

مطب مامایی  Lucina,   تلفن:  08031 / 359125 

 

هیچ عنوان تکان های محکم ندهید !نوزاد خود را هیچ وقت و به   

 

 

mailto:schwangerenberatung-rosenheim@skf-prien.de
http://www.skf-prien.de/
mailto:rosenheim@donum-vitae-bayern.de
mailto:rosenheim@donum-vitae-bayern.de
http://www.rosenheim.donum-vitae-bayern.de/
http://www.schwanger-in-rosenheim.de/
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 معاینه و آزمایش برای رشد سالم نوزاد 
 

. مخارج و هزینه ها از وقت مالقات با دکتر دارد برای تعیین رشد سالم فرزندتان ۱۰نوزاد شما قبل از تولد تا رفتن به مدرسه 

اجتماعی  طرف بیمه داده میشود. برای رفتن به دکتر کارت بیمه خود را همراه داشته باشید. اگر کارت بیمه ندارید لطفآ به امور

ه کنید. شهر )سوتسیال( مراجع و یگ برگه بیمه)کرانکن شاین( برای خود یا فرزندتان تهی  

 )Reichenbachstraße 8, 83022 Rosenheim( :آدرس

 

 

شهر شما )رزنهایم( نوزاد آدرس و شماره تماس پزشک های  

Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. med. Jost Dieckerhoff:مطب دکتر 

:آدرس  Salinstraße 3, 83022 Rosenheim,  :تلفن  08031 / 37555 

 

Kinder- und Jugendarztpraxis Otto Laub مطب دکتر:   

:آدرس  Happinger Straße 98, 83026 Rosenheim,  :تلفن  08031 / 3545735 

 

Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. med. Johannes Pawlak, Dr. med. Michaela Reitz 

:آدرس  Luitpoldstraße 9, 83022 Rosenheim,  :تلفن  یا  31034 / 08031  08031 / 34421,  

 

Kinder- und Jugendarztpraxis Stefan Schmidt 

:آدرس  An der Burgermühle 10, 83022 Rosenheim,  :تلفن  08031 / 31497 

 

 

 راهنمایی در بخش اوقات فراغت 

Donum Vitae in Bayern e.V. 

  ,400575 / 08031 :تلفنAventinstraße 2, 83022 Rosenheim,  :آدرس

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

Zwillings-Treff 

بعدظهر ۰۴:۳۰تا  ۰۳:۰۰مالقات و آشنایی با دیگر خانواده ها ،همیشه جمعه آخر هرماه و یا هر دو ماه از ساعت    

PaMaKi-Treff 
ظهر۱۲:۰۰تا  ۱۰:۳۰ساله ، هر پنجشنبه از ساعت  ۳مالقات و آشنایی با دیگران و جشن گرفتن برای والدین با فرزندان   

mailto:rosenheim@donum-vitae-bayern.de
http://www.rosenheim.donum-vitae-bayern.de/
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) مکان اوقات فراقت برای خانواده ها اید عضو شویدبرای والدین وبچه ها و یا گروه ها دوستانه ب ) 

:آدرس  Finsterwalderstr. 42, 83026 Rosenheim, :تلفن  Bürozeiten: Mo:اوقات مراجع ,08031/7968201

– Mi : 7.30 – 10.30 Uhr, familienzentrum-fiwa@gmx.de 

 

 مکان ورزشی و تفریحی برای والدین کامال بدون هزینه

Mutter-Kind-Turnen im ESV-Funktionsgebäude (kostenlos) 

:آدرس  Hochfellnstraße 21, 83026 Rosenheim, مسئول مربوطAnsprechpartnerin Monika 
Wiesholzer per SMS  :تلفن  0157 / 35627884 

 
کامال مکان ورزشی و تفریحی برای والدین   

Mütter-Väter-Zentrum im Kinderschutzbund Rosenheim 
:آدرس  Färberstraße 19, 83022 Rosenheim ,12929 / 08031:تلفن 

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

ظهر۱۲:۰۰تا  ۰۹:۰۰نبه و پنجشنبه ها میباشد از ساعت اوقات مراجعت: سه شنبه و چهارش  

 والدین میتوانند یک وقت مالقات مجانی داشته باشن

 

 مکان ورزشی و تفریحی برای والدین کامال 

Offene Ich & Du Gruppe im Familienzentrum Christkönig 

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

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

صبح ۱۱:۰۰تا  ۰۸:۳۰هر چهارشنبه بدون هزینه از ساعت   

ساله بدون هزینه ۱مکان بازی در سالن برای کودکان   

 Ansprechpartnerin Karin Walter:مسئول مربوط , Hochfellnstraße 21, 83026 Rosenheim:آدرس
 تلفن: 0152 52588577 

 

 کتابخانه شهر

 ,1443-365 / 08031:تلفنAm Salzstadel 15, 83022 Rosenheim, :آدرس
stadtbibliothek@rosenheim.de, www.stadtbibliothek-rosenheim.de 

ری زبان گری که شما را برای یادگیکتاب وسی دی یا هر چیزی دیدر این مکان میتوانید از امکانات زیادی بهرمند شوید از جمله: 

 آلمانی یاری رساند. و هچنین در این مکان میتوان از انترنت بطور مجانی استفاده نمود.

 

 سایت های ارزشمند 

www.ankommenapp.de      www.handinhand-rosenheim.de         www.zanzu.de 

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

