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تهانينا القلبية لوالدة طفلكم! 
مرحبا بكم في بريمن

إنه	حدث	جميل	أن	يكون	المرء	أبا	أو	أما.	من	المثير	أن	يعيش	المرء	مرحلة	تطور	األطفال.	ما	أجملها	من	لحظة	عند	
إبتسام	طفلك	ألول	مرة	أو	حين	نطقه	بأول	الكلمات	أو	أثناء	محاوالته	إلكتشاف	العالم	المحيط	به.	وكما	هو	الحال	في	أي	

 مرحلة	جديدة	بالحياة	يوجد	بهل	هنا	أيضا	العديد	من	األسئلة.	
 بعض	المسائل	الهامة	–	خاصة	خالل	الفترة	الزمنية	األولى	بعد	الوالدة	–	نريد	هنا	القيام	بمحاولة	اإلجابة	عليها.

هل	يوجد	في	بريمن	مركز	مستقل	للمعلومات	–	يحتوي	على	جميع	المسائل	المحيطة	بدائرة	العائلة	–	وذلك	لخدمة	 	• 
الوالدين؟ 	 

أين	توجد	خواطر	ونصائح	هامة	ومعلومات	وعروض	تقدم	بعد	الوالدة	مباشرة؟ 	• 
ألى	من	يمكننا	التوجه	عندما	نشعر	بقلق	تجاه	طفلنا؟ 	•

ماذا	يمكننا	عمله	لكي	يكون	نماء	طفلنا	صحيا؟	 	• 
من	يمكنه	أن	ينصحنا	بمسائل	التربية؟ 	•

إلى	من	يمكننا	التوجه	بإدارة	شئون	الشباب	عند	حاجتنا	لنصائح	ولمعونات	باألمور	المتعلقة	بالتربية	أو	المرافقة	أو	الحضانة؟ 	• 
ما	هي	خدمة	المعونة	المالية	لألطفال	والخدمات	األخرى؟ 	• 

أين	توجد	أماكن	لقاءات	األسر	الشابة؟ 	• 
كيف	نجد	لفترة	النهار	مربية	)ككفيلة(	أو	مربي	)ككفيل(	وكيف	نجد	أيضا	فريق	وحماعة	للعب	أو	دار	لحضانة	طفلنا	الرضيع؟ 	• 

أين	توجد	إمكانية	للعب	جيدة	في	الجوار؟ 	• 
أين	نجد	عروض	األنشطة	الترفيهية	لجميه	أفراد	العائلة؟ 	• 
أين	أجد	إمكانيات	الرضاعة	وتغيير	الحفاضات	بالمدينة؟ 	• 

هل	توجد	طبيبة	أطفال	أو	يوجد	طبيب	أطفال	بالقرب	من	مسكننا؟ 	•
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هل يوجد مركز للمعلومات لخدمة الوالدين مختص 
بجميع األسئلة والمسائل المتعلقة بالمحيط العائلي؟

شبكة األسرة في بريمن
شعبة	خدمة	المعلومات	والمصالحة	من	شبكة	األسرة	في	بريمن	تقدم	خدماتها	المجانية	لجميع	األمهات	واألباء.	تواصلوا	
معنا	عن	طريق	الهاتف.	شبكة	أسرة	بريمين	على	دراية	بالعديد	من	أشكال	المساعدات	لألسر،	وكل	ماعليك	أن	تسأل.	

 رقم	الهاتف:	18	89	790	)0421( 
info@familiennetz-bremen.de :اإلليكتروني	البريد 

www.familiennetz-bremen.de :بالشبكة	الموقع

أين توجد خواطر قيمة ونصائح مهمة ومعلومات 
مفيدة وعروض تقدم بعد الوالدة مباشرة؟

مدارس األمهات واألباء
يوجد	بجميع	مستشفيات	الوالدة	في	بريمن	ما	يسمى	بمدارس	األمهات	واألباء.	مدارس	األمهات	واألباء	لديها	العديد	من	

العروض	المختلفة	لألسر	الشابة:
فاعليات	توضيح	المعلومات 	•

على	سبيل	المثال:	رعاية	الرضيع،	والتغذية،	والرضاعة	الطبيعية،	والتطعيم	وطفلي	في	السنة	األولى	من	العمر 	
دورات	وعروض	للمجموعات 	•

على	سبيل	المثال:	تحرف	التكوين،	وتدليك	الطفل	الصغير،	وسباحة	الطفل	الصغير،	وتعزيز	التطور 	
مواعيد	إستشارة	القابالت	 	•

مقهى	الوالدين	والطفل 	•
وأكثر	من	ذلك	كثيرا. 	•

مدرسة	األمهات	واألباء	بمستشفى	شمال	بريمن 	• 
رقم	الهاتف:	66061553	)0421( 	 

www.klinikum-bremen-nord.de  
مدرسة	األمهات	واألباء	بمستشفى	وسط	بريمن 	• 

رقم	الهاتف:	497-3925	)0421( 	 
www.geburtshilfe-bremen.de  

مدرسة	األمهات	واألباء	بمستشفى	شمال	الويزر 	• 
رقم	الهاتف:	879-1777	)0421( 	 

www.klinikum-bremen-ldw.de  
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حديقة	الوالدين	بمستشفى	الدياكو  	• 
رقم	الهاتف:	6102-2101	)0421( 	 

www.diako-bremen.de  
مدرسة	الوالدين	بمستشفى	وقف	القديس	يوسف 	• 

رقم	الهاتف:	1388-347	)0421(	أو	347-1385 	 
www.sjs-bremen.de  

القابالت
القابالت	ال	يرافقن	األمهات	بالرعاية	في	فترة	الحمل	والوالدة	فقط،	ولكن	أيضا	في	األسابيع	الثمانية	التالية	للوضع	–	وعند	
اللزوم	من	وجهة	النظر	الطبية	لمدة	أطول	قد	تصل	إلى	نهاية	فترة	الرضاعة.	تكاليف	مساعدة	القابالت	تتحملها	صناديق	

مؤسسة	التأمين	الصحي	اإللزامية	أما	مشتركي	التأمين	بالقطاع	الخاص	فعليهم	الحصول	على	حقهم	في	تحمل	التكاليف	من	
صندوق	تأمينهم	الخاص	بعد	إعالمه.

لإلطالع	على	المزيد	من	المعلومات	وعلى	قائمة	القابالت	المحلية	الموجودة	لدى	اإلتحاد	اإلقليمي	للقابالت	ج.م.
www.hebammenliste-bremen.de

قابالت األسرة التابعات لمديرية الصحة
قابالت	األسرة	التابعات	لمديرية	الصحة	يساعدكن	في	السنة	األولى	من	عمر	طفلكن	بكل	األمور	المحيطة	بالطفل:	كالتغذية،	

 والعناية،	واألمراض،	وتعزيز	التطور،	والمسائل	المالية،	والوضع	العائلي،	والمزيد	من	عروض	المساعدة.	
قابالت	األسرة	يحضرون	لمنزلكم	أيضا	بناءا	على	رغبتكمم	لذلك.	كما	أنهن	يرافقونكم	أيضا	إلى	مواقع	الخدمات	الطبية	
أو	إلى	مواقع	الخدمات	اإلجتماعية.	كما	أنه	لهن	أوقات	محددة	لساعات	المشاورة	في	بيوت	األسرة	ومواقع	اإلستشارات	

 المبكرة.	اإلستفادة	من	خدمات	قابالت	األسرة	مجانا.
 مديرية الصحة بريمن،	شارع	هورنير	رقم	60-70،	رقم	الهاتف:	361-15245	)0421(

 مواعيد	ساعات	اإلستشارات:	األثنين،	واألربعاء،	والخميس،	والجمعة:	سعت	9 - 12،	والثالثاء:	سعت	9	–	10.
E-Mail:	hebammen@Gesundheitsamt.Bremen.de

مرافقة قابالت األسرة لكل طفل )ص أ أ(
قابالت	األسرة	التابعات	للصليب	األحمر	األلماني	)ص	أ	أ(	يرافقنكن	ويرافقن	نمو	طفلكن	من	بدأ	الحمل	وإلى	إتمام	طفلكن	

لعامه	الثاني،	عندما	تكوني	في	وضع	صعب.



معلومات	هامة	ألمهات	وأباء	األطفال	حديثي	الوالدة 	4

عندما نشعر بالقلق تجاه طفلنا،...
مراكز التشاور المبكر

إذا	ما	تساءلتم	عما	إذا	كان	كل	شئ	على	ما	يرام	بطفلكم	–	أو	كنتم	قلقون	ما	إذا	كان	طفلكم	ينمو	بشكل	صحيح	–	أوإذا	ما	
كانت	لديكم	ولطفلكم	الرغبة	للتعرف	مع	والدين	أخرين	للتواصل	وتبادل	الخبرات	–	أو	بحاجة	إلى	الدعم	في	تأسيس	حياة	
أسرية	خالية	من	التوتر	واإلرهاق،	عندئذ	عليكم	اإلتصال	هاتفيا	بإحدى	مراكز	التشاور	المبكر.	ومن	ثم	عليكم	تحديد	موعد	

لإلستشارة	!	اإلستشارة	سرية	ومجانية.

غرب	بريمن  •
Frühberatungsstelle	Gröpelingen,	Gröpelinger	Heerstraße	289  

رقم	الهاتف:	46	92	09	39	)0421( 	
E-Mail:	fruehberatung.groepelingen@caritas-bremen.de  

شرق	بريمن 	•
 Frühberatungsstelle	Hemelingen,	Hinter	den	Ellern	1a   

رقم	الهاتف:361-16603	)0421(	 	
E-Mail:	fruehberatung.hemelingen@afsd.bremen.de  

شمال	بريمن 	•
Frühberatungsstelle	Bremen-Nord,	Lüssumer	Heide	6  

رقم	الهاتف:	46	091	690	)0421( 	
E-Mail:	fruehberatung.bremen-nord@web.de  

جنوب	بريمن 	•
 Frühberatungsstelle	Süd:  

Friedrich-Ebert-Straße	101	)im	SOS	Familienzentrum(  
E-Mail:	ulrike.glingener@sos-kinderdorf.de  

رقم	الهاتف		:		12606141 )0176( 	
 Große	Sortillienstraße	2-18	)in	der	Erziehungsberatungsstelle	Süd(  

رقم	الهاتف:	38	361-799	)0421( 	
E-Mail:	gundela-oldenburg@afsd.bremen.de  

وسط	بريمن 	•
 Frühberatungsstelle	Mitte,	Bahnhofstraße	35  

رقم	الهاتف:	96036515 )0421(  	
E-Mail:	fruehberatung.mitte@drk-bremen.de  
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مراكز العالج المبكر لتطور النمو المتأخر
إذا	ما	كان	التطور	الذهني	والجسدي	طفلكم	ال	يساوي	نمو	األطفال	من	نفس	عمره	أو	أنه	يعاني	من	إعاقة	فلذلك	ينبغي	
معالجته	عالجا	شامال	في	أقرب	وقت	ممكن.	أوال	يجب	إستشارة	طبيب	أو	طبيبة	األطفال	المختص	بمعالجة	طفلكم.	

أو	يمكنكم	اإلنتفاع	من	الخدمات	اإلستشارية	لمراكزالعالج	المبكر،	يعمل	في	تلك	المراكز	أطباء	وطبيبات،	وأخصائيون	
وأخصائيات	للعالج	النفسي	وللعالج	الطبيعي،	وأخصائيون	وأخصائيات	التربية	العالجيةو	العديد	من	األخصائيين	في	

مجاالت	أخرى.	جميع	األخصائيون	يعملونكفريق	يدا	بيد.	وبذلك	يحصل	طفلكم	من	مولده	وألى	ألتحاقه	بالمدرسة	على	الدعم	
األفضل.	عليكم	اإلتصال	هاتفيا	وتحديد	موعد	للتشاور.

مركز	العالج	المبكر	متعدد	التخصصات	لكنيسة	بريمن	اإليفانجيلية	 	•
Geschwister-Scholl-Straße	136	)Vahr(  

رقم	الهاتف:83-10	68	37	)0421(	 	
مركز	العالج	المبكر	متعدد	التخصصات	للصليب	األحمر	األلماني 	•

Wachmannstraße	9	)Schwachhausen(  
رقم	الهاتف:	03-207	34	)0421( 	

Außenstelle  
Bürgerhaus	Gemeinschaftszentrum	Obervieland,	Alfred-Faust-Straße	4  

رقم	الهاتف:	69696853 )0421(  	
مركز	العالج	المبكر	متعدد	التخصصات	لوقف	هانز-ونديت 	•

Tidemanstraße	24	)Vegesack(  
رقم	الهاتف:	09-74	67	62	)0421( 	

Interdisziplinäre	Frühförderstelle	der	Lebenshilfe	Bremen	e.V.  •
Landwehrstraße	99	)Walle(  

رقم	الهاتف:	20	21	22	)0421( 	
Interdisziplinäre	Frühförderstelle	Föhrenstraße	von	Conpart	e.V.  •

Föhrenstraße	45/47	)Östliche	Vorstadt(  
رقم	الهاتف:	70	74	70	)0421( 	

Interdisziplinäre	Frühförderstelle	der	AWO  •
Am	Wall	113	)Bremen-Mitte(  

رقم	الهاتف:	170	77	33	)0421(  	

معلومات	هامة	بخصوص	العالج	المبكر	يمكنكم	الحصول	عليها	من	الصفحة	الرئيسية	على	الموقع	اإلليكتروني	للوزيرة	
المحلية	للشئون	اإلجتماعية،	وشئون	الطفولة،	والشباب	والمرأة	تحت	العنوان	التالي:	

www.soziales.bremen.de	->	Junge	Menschen	->	Interdisziplinäre	Frühförderung
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. . عندما يتعلق األمر بصحة أطفالنا،.
الفحص الوقائي المبكر لألطفال

على	األمهات	واألباء	أن	ال	يفوتوا	الفحوصات	الوقائية	لألطفال.	جميع	األطفال	في	ألمانيا	يحق	لهم	في	إجراء	عددا	
مجموعه	11	من	الفحوص	الوقائية.	وهذا	ما	معناه	11	فرصة	نمو	صحية	لطفلكم!

الفحوص	الوقائية	ال	تكلف	أي	مجانية!	ويقوم	بالفحص	طبيب	أو	طبيبة	طفلكم.	)عناوين	عيادات	أطباء	وطبيبات	األطفال	
توجد	في	اخر	هذه	النشرة	اإلعالمية(

مديرية	بريمن	للصحة	ترسل	خطابات	لألمهات	واألباء	لتذكرتهم	بقرب	موعد	القحص	الوقائي	التالي	لطقلهم.	التذكرة	
تختص	بالفحوص	من	الفحص	رقم	4	إلى	الفحص	رقم	9	)من	فحص	4	إلى	فحص	9(.	لكي	ال	ينقص	طفلكم	شيئا!	

 :Wenn	Sie	Nachfragen	haben
 Gesundheitsamt Bremen,	Horner	Straße	60-70,	Tel.	)0421(	361-19	620	oder	361-10	054. 

E-Mail:	EinladendeStelle@gesundheitsamt.bremen.de

قائمة أرقام هواتف الطوارئ
قائم	تحتوي	على	على	أرقام	هواتف	الطوارئ	)على	سبيل	المثال	خدمة	طوارئ	أطباء	األطفال،	رقم	هاتف	طوارئ	لحاالت	
التسمم،	رقم	خدمة	الطوارئ	لألطفال	واألحداث	وعدد	آخر	من	أرقام	الهاتف	الهامة(	تجدونها	على	بطاقات	شبكة	العائالت	

بريمن	)انظر	الحافظة	الخضراء(.
خدمة	الطوارئ	لألطفال	واألحداث	يمكنكم	اإلتصال	بها	هاتفيا	على	مدار	24	ساعة	تحت	رقم	33 11 99 6 )0421(

من يمكن أن إستشارته في مسائل تربوية؟
يوجد	في	بريمن	أربعة	مراكز	رئيسية	تختص	باإلستشارات	التربوية.	عليكم	اإلتصال	هاتفيا	ودعهم	يعطوكم	موعد.

Sozialzentrum	Nord,	Am	Sedanplatz	7  •
رقم	الهاتف:	361-7800	)0421( 	

Sozialzentrum	Gröpelingen/Walle,	Hans-Böckler-Straße	9  •
رقم	الهاتف:	361-8365	)0421( 	

Sozialzentrum	Süd,	Große	Sortillienstraße	2-18  •
رقم	الهاتف:	361-79940	)0421( 	

Sozialzentrum	Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe,	Wilhelm-Leuschner-Straße	27  •
رقم	الهاتف:	361-3405	)0421( 	
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والطفولة الشباب  مكتب  في  المسئول  من 

إذا كنا في حاجة الستشارة أو عون، 
أو  مساعدة أسرية ُمحددة إذا تعلق األمر 

للحضانة؟ القانونية  األمور  أو  بالتربية 
Sozialzentrum	Nord,	Am	Sedanplatz	7  •

رقم	الهاتف:	361-79800	)0421( 	
Sozialzentrum	Gröpelingen/Walle,	Hans-Böckler-Straße	9  •

رقم	الهاتف:	361-16892	)0421( 	
Sozialzentrum	Mitte/Östliche	Vorstadt/Findorff,	Rembertiring	39  •

رقم	الهاتف:	361-18444	)0421(  
Sozialzentrum	Süd,	Große	Sortillienstraße	2-18  •

رقم	الهاتف:	361-79900	)0421( 	
Sozialzentrum	Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe,	Wilhelm-Leuschner-Straße	27  •

رقم	الهاتف:	361-19500	)0421( 	
Sozialzentrum	Hemelingen/Osterholz,	Pfalzburger	Straße	69a  •

رقم	الهاتف:	361-3976	)0421(  

عندما تتعلق األمور بالمال...
دعم الوالدين المالي/وقت الوالدين/نفقة الرعاية

Elterngeldstelle,	Hans-Böckler-Straße	9	الوالدين	أموال	مركز	إلى	التوجه	عليكم
)Vermittlung	über	die	Servicestelle	des	Amt	für	Soziale	Dienste( )0421(	361-94300	:الهاتف	رقم

دعم األطفال المالى/إضافة لدعم األطفال
Familienkasse,	Doventorsteinweg	48-52	األسرة	صندوق	إلى	التوجه	عليكم

رقم	الهاتف:	08004555530 

أشكال المساعدات: التحقق من األبوة وحق النفقة
Sozialzentrum	Nord,	Am	Sedanplatz	7

رقم	الهاتف:	36179800	)0421(
Sozialzentrum	Gröpelingen/Walle,	Hans-Böckler-Straße	9

رقم	الهاتف:	3618430	)0421(
Sozialzentrum	Süd,	Große	Sortillienstraße	2-18

رقم	الهاتف:	36179958	)0421(
Sozialzentrum	Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe,	Wilhelm-Leuschner-Straße	27

رقم	الهاتف:	36119500	)0421(
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أين توجد أماكن التالقي وهل هناك عروض لنا كوالدين أو 
أيضا لجميع أفراد األسرة كافة؟

يوجد	في	بريمن	11	منزل	لألسرة	و6	مراكز	لألمهات	والجميع	يقدم	عروض	كثيرة	للوالدين،	ولألمهات،	ولألباء،	
ولألطفال	أو	أيضا	لجميع	أفراد	األسرة.	العديد	من	تلك	العروض	تقدم	مجانا.	كما	يقدم	في	بعض	منها	بطرح	عروض	

لرعاية	األطفال	والعناية	بهم.	من	األفضل	وبكل	بساطة	رؤية	هذه	األمور	من	خالل	زيارة	استطالعية.

األنشطة	المعروضة:
حلقات	عرض	المعلومات 	•

	على	سبيل	المثال	ستقدم	معلومات	عن	طفلي	في	أول	سنة	من	العمر،	وعن	دعم	النمو	ومراحل	تطوره،	وعن	كل	ما	 	
يؤدي	فعال	جيدا	لطفلي

دورات	وعروض	جماعية	األمهات	أو	لألباء	أو	للوالدين 	•
	على	سبيل	المثال	ستقدم	دورات	تتعرض	لمسائل	تربوية،	وللقاءات	الوالدين،	ومناقشات	جماعية	لألمهات	ولألباء	أو	 	

للوالدين،	دورات	تمرينية	للوالدين
مشورة	للوالدين 	•

على	سبيل	المثال	مشورة	القابالت،	ومشورة	تختص	بالمعونة	المالية	للوالدين،	ومشورة	لمسائل	تربوية 	
مجموعات	–	الوالدين	–	الطفل 	•

على	سبيل	المثال:	جماعات	البيكييب	)برنامج	براغ	الوالدين-	الطفل(،	وحلقات	اللعب،	وألعاب	بعد	الظهر 	
مقاهي	–	الوالدين	أو	مقاهي	–	الطفل 	•

بيوت	المواطن،	والصليب	األلماني	األحمر،	ورابطة	حماية	الطفل،	وجماعة	سند	الحياة،	وجمعية	مؤازرة	األسرة،	الجامعة	
الشعبية	ومنظمات	عديدة	أخرى	توفر	جزئيا	أنشطة	مماثلة	أو	توفر	أماكن	للتالقي.	يمكنكم	اإلستسفار	مباشرة	من	هذه	

المنظمات	أو	من	المواقع	الرسمية	التابعة	لها	بشبكة	المعلومات.

بيوت العائلة
Haus	der	Familie	–	Familienzentrum	Bockhorn,	Pürschweg	9  •

رقم	الهاتف:	88	14	60	)0421( 	
 Haus	der	Familie	–	Hemelingen	–	im	Familienzentrum	MOBILE,	Hinter	den  • 

Ellern	1a  
رقم	الهاتف:	601	361-16	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Horn-Lehe,	Am	Lehester	Deich	17	)Blaues	Haus(  •
رقم	الهاتف:	38	48	257	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Huchting,	Robinsbalje	12  •
رقم	الهاتف:	22	361-99	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Lüssum,	Lüssumer	Heide	6  •
رقم	الهاتف:	292	361-79	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Mitte,	Fehrfeld	7  •
رقم	الهاتف:	37	39	70	)0421( 	
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Haus	der	Familie	–	Obervieland,	Eichelnkämpe	11  •
رقم	الهاتف:	85	361-33	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Tenever,	Pirmasenser	Straße24/26  •
رقم	الهاتف:	62	15	42	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Vahr,	August-Bebel-Allee	284  •
رقم	الهاتف:	00	87	64	69	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Vegesack,	Aumunder	Heerweg	89  •
رقم	الهاتف:	70	361-77	)0421( 	

Haus	der	Familie	–	Walle,	Dünenstraße	2-4  •
رقم	الهاتف:	8	361-82	)0421(,3618198	)0421( 	

مراكز األمهات
 Mütterzentrum	Huchting	e.V.,	Amersfoorter	Straße	8  •

رقم	الهاتف:	00	92	58	)0421( 	
 Mütterzentrum	Osterholz-Tenever	e.V.,	Neuwieder	Straße	17  • 

رقم	الهاتف:	895	98	40	)0421( 	
Mütterzentrum	Vahr	e.V.,	Kurt-Schumacher-Allee	65  • 

رقم	الهاتف:	59	38	467	)0421( 	
SOS-Mütterzentrum	)Neustadt(,	Friedrich-Ebert-Straße	101  • 

رقم	الهاتف:	230	71	59	)0421( 	
Mütterzentrum	Blockdiek,	Kölner	Straße	2  • 

رقم	الهاتف:	69668300	)0421( 	
Mütterzentrum	Blumenthal,	Heidbleek	10  • 

رقم	الهاتف:	6009599 )0421(   	

 كيف نجد لفترة النهار مربية )كفيلة(/مربي )كفيل(،
 وكيف نجد أيضا فريق وجماعة للعب أو دار لحضانة 

طفلنا الرضيع؟
بوصلة إكتشاف أماكن رعاية األطفال

في	شبكة	المعلومات	تحت	العنوان	)www.kinderbetreuungskompass.de(	تجدون	جميع	المعلومات	الخاصة	
برعاية	األطفال	بدائرات	األلعاب،	وفي	ديار	الحضانة،	وفي	ديار	اإلقامة	اليومية	لألطفال	)Kitas	(،	وفي	رحاب	المربية	

)الكفيلة(	أو	في	رحاب	المربي	)الكفيل(.
أين	توجد	دائرات	لعب،	وديار	الحضانة،	وديار	اإلقامة	اليومية	لألطفال	)Kitas	(	في	حينا	السكني	بالمدينة؟ 	•

هل	يسمحوا	ألطفال	أقل	من	ثالث	سنوات	باإلنضمام	لهم؟ 	•
من	يمكنه	أن	يساعدنا	في	أن	يرشدنا	إلى	مربية	يومية	مؤهلة	أو	مربي	يومي	مؤهل	رسميا؟ 	•

ما	هي	الخطوات	الالزمة	لتقديم	طلب	لإلنضمام؟	 	•
هل	توجد	معلومات	بلغات	أخرى؟ 	•
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هل توجد ساحات للعب/إمكانيات للعب في جوارنا؟
خريطة المدينة لألسرة

إلقي	نظرك	مرة	على	خريطة	المدينة	لألسرة	تحت:
www.bremer-familienstadtplan.de

ساحة اللعب المدينة ج.م.
تصفح	موقع	جمعية	ساحة	اللعب	المدينة	في	شبكة	المعلومات	تحت:

www.spiellandschaft-bremen.de

أين نجد أنشطة ترفيهية لجميع أفراد األسرة؟
عروض األنشطة الحالية

بجانب	األنشطة	والعروض	الترفيهية	في	بيوت	العائلة	ومراكز	األمهات	وأيضا	في	أماكن	كثيرة	أخرى	في	بريمن	ستجدون	
برامج	األنشطة	الجارية	لجميع	أفراد	العائلة	في	المجالت	التالية	وبالتالي	على	شبكة	المعلومات:	

زمن الطفولة
هذه	المجلة	المجانية	تجدونها	معروضة	في	أماكن	كثيرة	في	بريمن.

 www.kinderzeit-bremen.de

ممر الطفولة
هذه	المجلة	المجانية	تجدونها	معروضة	في	أماكن	كثيرة	في	بريمن.

www.kinderpassage.de
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أين أجد إمكانيات للرضاعة وللتقميط )لتغيير حفاضة أو 
كلفة الرضيع( في المدينة؟

عندما	تتجولي	في	المدينة	ومعك	طفلك	الصغير	أو	طفلك	الرضيع،	سوف	تكوني	مضطرة	وغير	مخططة	لذلك	للبحث	عن	
مكان	لكي	تنجزي	إحداهما	أو	كالهما.	جمعنا	في	القائمة	التالية	بعض	أماكن	بها	إمكانيات	للرضاعة	والقماطة.

=	إمكانية	التقميط   
=	غرفة	للتقميط   

=	غرفة	للتقميط	وإمكانية	مريحة	للرضاعة    
		=	غرفة	للتقميط	والرضاعة   

Babyfachmarkt	Babyon	,Hans-Bredowstr.	51    
Krankenhaus	St.	Joseph-Stift   

 Bahnhofsmission	Bremen	)Ruheraum(  
Brebau	)Schlachte	12-13(   

Bremer	Geschichtenhaus	)Wüstestätte	10(   
Café	Classico	)Am	Markt	17/18(   

Café	Stecker	)Knochenhauerstraße	14(   
CinemaxX	)Breitenweg	27(   

dm	Drogeriemarkt   
Kaufhof	)Hutfilterstraße	12-14	(   

Hilton	)Böttcherstraße	2(   
Kaffeemühle	am	Wall	)Am	Wall	212(   

Karstadt	)Obernstraße	5-33(   
 Kiki	im	Kontorhaus	am	Markt	)Langenstraße	6-8(   

 Konditorei	Café	Knigge	)Sögestraße	42-44(   
MARITIM	Hotel	&	Congress	Centrum	Bremen	)Hollerallee	99(   

Pannekoekschip	Admiral	Nelson	)Schlachte	Anleger	1(   
Peek&Cloppenburg	)Obernstraße	2-12(   

 Schuhhaus	Meineke	)Sögestraße	5(   
 Thalia	Buchhaus	)Obernstraße	44-54(   

 Übersee-Museum	Bremen	)Bahnhofplatz	13(   
للطالبات:    

Universität	Bremen:	in	den	Erstehilferäumen	und	in	den	Toiletten	für	Behinderte    
Hochschule	für	Künste,	Am	Speicher	XI	8    

مدرسة بريمن العليا:   
Standort	Neustadtswall,	Durchgang	Gebäude	AB/FS,	Raum	FS	15    

Standort	Werderstraße,	Gebäude	A,	Raum	A	211    
 Standort	Flughafenallee,	EG,	Raum	27	)Wickelmöglichkeit(	und    

EG,	Raum	04	)Stillmöglichkeit(   
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هل توجد في منطفتنا السكنية بالمدينة 
عيادة طبيبة أطفال أو طبيب أطفال؟

شمال بريمن
 Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Ulrike	Mildner,	Dr	med.	Anette	Stern	und	Dr.	med.  •

Birgit	Thalacker 
Hindenburgstraße	11,	28717	Bremen 

رقم	الهاتف:	32	30	63	)0421(
 Praxis	Daniel	Krause	und	Andreas	Schweigstill  • 

Reeder-Bischoff-Straße	28,	28757	Bremen 
رقم	الهاتف:	44	55	65	)0421(

Gemeinschaftspraxis	Dr.	Christian	Steuber	und	Annegret	Kröhn-Wellhausen  • 
Georg-Gleistein-Straße	93,	28757	Bremen 

رقم	الهاتف:	67	65	66	)0421(
Praxis	Christian	Wagner  • 

Aumunder	Heerweg	18,	28757	Bremen 
رقم	الهاتف:	77	70	66	)0421(

Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Joachim	Schlage	und	Dr.	med.	Andreas	Mühlig-  •
Hofmann 

Schwaneweder	Straße	21-23,	28779	Bremen 
رقم	الهاتف:	25	60	60	)0421(	أو	48	00	60

وسط بريمن/الضاحية الشرقية
Praxis	Dr.	med.	Egmont	Conradi  •

Kohlhökerstraße	57,	28203	Bremen  
رقم	الهاتف:	80	95	58	9	)0421( 	

Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Katharina	Uhlemann	und	Ulrike	Roth  • 
Am	Hulsberg	51a,	28205	Bremen 

رقم	الهاتف:	61	21	49	)0421(
Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Nils	Kehring	und	Dr.	med.	Nina	Matthes-Willenbockel  • 

Verdener	Straße	63,	28205	Bremen 
رقم	الهاتف:	29	49	49	)0421(

Gemeinschaftspraxis	Michael	Kleppe,	Dr.	Wolfram	Roger	und	Ulrike-Dorothee	Svensson  • 
Schubertstraße	7,	28209	Bremen 

رقم	الهاتف:	20	20	34	)0421(
 Gemeinschaftspraxis	 Martin	 Schacht,	 Andrea	 Mey,	Volker	Rongen-Telscher  • 

Schwachhauser	Heerstraße	63a,	28211	Bremen 
رقم	الهاتف:	6265950	)0421(
Praxis	Annette	Kaufmann  • 

Klattenweg	20,	28213	Bremen 
رقم	الهاتف:	35	05	23	)0421(
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شرق بريمن
Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Dagmar	Weber	und	Janina	Stritzke  • 

Mahndorfer	Heerstraße	7,	28307	Bremen 
رقم	الهاتف:	30	13	84	4	)0421(

رقم	الهاتف:	454646	)0421( 	•
Praxis	Dorota	Lamber  

Tessiner	Straße	4,	28325	Bremen 
رقم	الهاتف:	88	08	42	)0421(

Praxis	Dr.	med.	Ronald	Müller  • 
Zermatter	Straße	21/23,	28325	Bremen 

رقم	الهاتف:	39	31	42	)0421(
Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Franz	Börschel,	Dr.	med.	Annegret	Schellstede-  •

Börschel	und	Annette	Kanngießer 
Max-Säume-Straße	2a,	28327	Bremen 

رقم	الهاتف:	14	06	47	)0421(
 Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Maria	Günther,	Dr.	med.	Marco	Heuerding  • 

und	Ulrich	Hesse 
Berliner	Freiheit	1d,	28327	Bremen 

رقم	الهاتف:	01	70	46	)0421(
Gemeinschaftspraxis	Imke	Gätjen,	Jörg	Meyer,	Susanna	Schmidt  • 

Sonneberger	Straße	2a,	28329	Bremen 
رقم	الهاتف:	28	70	46	)0421(

Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Christiane	Seefeldt-Abraham	und	Ines	Helms  • 
Borgfelder	Heerstraße	28a,	28357	Bremen 

رقم	الهاتف:	01	55	27	)0421(
 Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Gerald	Kuboschek,	Dr.	med.	Kirsten	Kensy  • 

und	Annette	Heuermann 
Wilhelm-Röntgen-Straße	6a,	28357	Bremen 

رقم	الهاتف:	49	39	25	)0421(
Praxis	Peer	Eike	Tjarks  • 

Horner	Heerstraße	33,	28359	Bremen 
رقم	الهاتف:	93	23	23	)0421(

Praxis	Dr.	med.	Torsten	Spranger  • 
Leher	Heerstraße	26,	28359	Bremen 

رقم	الهاتف:	59	19	25	)0421(



معلومات	هامة	ألمهات	وأباء	األطفال	حديثي	الوالدة 	14

جنوب بريمن
Praxis	Dr.	med.	Christian	Stier  • 

Pappelstraße	93,	28199	Bremen 
رقم	الهاتف:	59	21	59	)0421(

Praxis	Barbara	Raub  • 
Langemarkstraße	181,	28199	Bremen 

رقم	الهاتف:	24	58	50	)0421(
 Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Martina	Hansen	Cranemann,	Jörg	Steinbach	und	Dr.  •

med.	Hendrik	Crasemann 
Friedrich-Ebert-Straße	104,	28201	Bremen 

رقم	الهاتف:	47	37	55	)0421(	أو	530262
 Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Heike	Bachmann-Klotz,	Dr.	med.	Stefan	Trapp  • 

und	Dr.	med.	Imke	&	Wiard	Hafermann 
Huchtinger	Heerstraße	26,	28259	Bremen 

رقم	الهاتف:	00	00	57	)0421(
Gemeinschaftspraxis	Dirk-Hinrich	Wahlers	und	Dr.	med.	Antje	Rühmkopf  • 

Anna-Klara-Fischer-Straße	10,	28277	Bremen 
رقم	الهاتف:	04	90	82	)0421(

غرب بريمن 
Praxis	Dr.	med.	Wilhelm	Ripke  • 

Leipziger	Straße	41,	28215	Bremen 
رقم	الهاتف:	24	24	35	)0421( 

Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Wolfgang	Soldan	und	Elke	Brecher-Müller  • 
Hemmstraße	212,	28215	Bremen 

رقم	الهاتف:	50	90	50	3	)0421(
Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Melanie	Klopsch	und	Dr.	med.	Verena	Schemmel  • 

Waller	Heerstraße	178,	28219	Bremen 
رقم	الهاتف:	52	40	61	)0421(

Gemeinschaftspraxis	Dr.	med.	Ute	Bowinkelmann	und	Sylvia	Jacobs  • 
Gröpelinger	Heerstraße	145,	28237	Bremen 

رقم	الهاتف:	61	30	61	)0421(
Gemeinschaftspraxis	Dipl.	med.	Leonardo	Duhalde	und	Yrma	Caicedo	de	Duhalde  • 

Gröpelinger	Heerstraße	406,	28239	Bremen 
رقم	الهاتف:	16	86	16	6	)0421(

Praxis	Dr.	Nurettin	Kilic  • 
Gröpelinger	Heerstraße	221,	28239	Bremen 

رقم	الهاتف:	40	40	61	)0421(
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معلومات عن "رسائل الوالدين" 
في	نهاية	المطاف	ستجدون	ملحق	من	أربع	رسائل	إلى	أولياء	األمور.	هذه	الرسائل	هم	األربعة	األوائل	من	مجموع	46 

رسالة	والدين.	
يمكنكم	طلب	الرساالت	التالية	)راجع	نموذج	الطلب(.	ترسل	الرسائل	تباعا	إليكم	على	عنوان	منزلكم	كل	رسالة	مناسبة	

توافقيا	لعمر	طفلكم	إلى	أن	يبلغ	عمره	ثمانية	سنوات.
 يمكنكم	أيضا	أإلطالع	على	نبذات	من	هذه	الرسائل	وذلك	من	على	الصفحة	الرئيسية	للناشر	على	الرابط	التالي:

www.ane.de/bestellservice/elternbriefe-einzeln
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