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د ماشوما نو شیان
د ژړا څانګه
د والد ېنو لپاره هاټ الین
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د والدېنو لپا ره ګټې
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تاسو ته ستاسو په خوښۍ مبارکي درکوو!
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محترم والدېن،
ستاسې د ماشوم/ماشومې په زیږون تاسې ته مبارکي درکوو! په دې
کتابګوټي کې موږ ځیڼې ګټورې مشورې ،ادرسونه او تلیفون شمیرې په
دې موخه ورکړي چې ستاسې د نوي کورني ژوند لپاره دا انتقال اسان
کړو .موږ به تاسې ته په دې اړه معلومات درکوو چې فرینکفرټ تاسې ته
په دې موقعه څه مرسته درکوالی شي .په مرسته ورکولو کې موږ دې ته
پام نه کوو چې آیا تاسې د ماشوم/ماشومې یوازې مور یئ یا پالر یئ یا
یې په ګډه پاملرنه کوئ ،دا چې تاسې د ښار په کومه برخه کې اوسیږئ
او یا دا چې ستاسې کلتوري ریښې څه دي .فرینکفرټ د کورنۍ ښارګوټی
دی .زموږ لومړی مسؤلیت دا دی چې والدینو او د هغوی ماشومانو ته د
اوسیدو ،موسکا ،خوښۍ او مینې لپاره یو په زړه پوري چاپیلایر وړاندې
کړو .
زه هیله لرم چې دا به ستاسې د ژوند یو ښه او د پام وړ وخت وي.

ستاسې مخلصه،

سلویا ویبر

Dezernentin für Integration und Bildung
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موږ په خپل ښار کې د ماشومانو
د ښه والي او مرستې لپاره د
هغوی نمایندګي کوو
د ماشومانو دفتر –
د والدېنو او ماشومانو
لپاره د اړیکې نیولو مرکزي ځای
د ماشومانو دفتر په ماشومانو او د هغوی په
والدېنو تمرکز کوي .دا هغه ځای دې چیرې چې
به تاسو د خپلو
ټولو ا ړتیاو لپاره مناسب ملګري ومومئ .د
کال  1991راهیسې موږ ته دا مسؤلیت راکړل
شوی دی چې په فرینکفرټ کې د ماشوم/
ماشومې او د هغه/هغې د کورنۍ لپاره په ښه
او دوستانه چاپیلایر کې د ماشومانو د ګټو او
عالقو د عملي کولو په برخه کې د ټولنې
د عالقو نمایندګي وکړو .د ملګرو
ملتونو د ماشوم/ماشومې د حقونو
کنونسیون ( )CRCهغه اړین
مقررات دي چې د ټولې نړۍ د
ماشومانو لپاره په کې د هغوی
حقونه ورکړل شوې دي .د مثال
په توګه ،په دې کې شامل دي،
د روغتیا او زده کړې حق ،پرته
له تشدد څخه د ساتنې حق ،او د
والدېنو او خوندي کور حق.
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زموږ مرسته توپیر لرونکي وي ،لکه څنګه چې
ماشومان پخپله اوسیږي :موږ پرته له سور ټیپ
څخه سمدالسه مرسته وړاندې کوو –
کله چې د ماشومانو ګټو ته زیان رسي .موږ
ماشومانو تشویقوو چې د خپل حقونو لپاره غږ
پورته کوي.
که تاسو په دې اړه معلوماتو ته اړتیا لرئ ،یا
د خپل ماشوم/ماشومې سره د ورځني او عادي

ژوند په اړه پوښتنې لرئ ،د ماشومانو دفتر به
ستاسې سره د مرستې لپاره موجود وي .د خپل
ماشوم/ماشومې سره تشریف راوړئ او زموږ د
نارډینډ ،فرینکفرټ په ځای کې د لوبو ځای او د
کورنۍ د معلوماتو کیفۍ معلومه کړئ او له موږ
سره کافي وڅکئ – تاسې ته به تل تود هرکلی
ویل کیږي.
د کورنۍ لپاره د معلوماتو کیفۍ د سې
شنبې په ورځ ماسپښین د  2.00څخه نیولې

تر مازیګر  5.00بجو پورې خالصه وي .دا
وړاندیز وړیا ورکول کیږي
او د دې لپاره نوم لیکنې ته اړتیا نشته. .

Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه– ،جمعه سهار  9.00بجې– ،مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße
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د کورنۍ د معلوماتو کیفۍ
د ماشوم/ماشومې سره ژوند یو نوی پیل وي،
یو نوی تن راغلی وي .د خوښۍ او خوشالۍ
سربیره په ځینې پوښتنې او په ځینې وختونو
کې اندیښنې هم موجودې وي .چارواکي اسناد،
کاري ژوند او د ملګرتیا د بدلون په برخه کې
معلوماتو ته اړتیا لري .تاسې به پوره معلومات
ترالسه کوئ – په دې ځان مه تنګوئ .د
فرینکفرټ ماشومانو دفتر ستاسې سره ستاسې
د نوي وضعیت په اړه مرسته کوالی شي

او تاسې ته به مشورې ،ادرسونه درکوي او
پخپله به هم ستاسې سره خبرې اترې کوي .په
 Schleiermacher-straße 7کې د کورنۍ
د معلوماتو کیفۍ ته تشریف راوړئ (دا په هغه
ودانۍ کې ده په کومه کې چې د ماشومانو دفتر
دی) .موږ ستاسې سره لیدنې ته سترګې په الر
یو! د سې شنبې په ورځو ماسپښين د  2.00بجو
نیولې تر مازیګر د  5.00بجو پورې

”The “Frühe Hilfen
(د لومړۍ مرستې )الرښود
په لومړۍ مرسته کې د کورنیو لپاره وړاندیزونه
شامل دي . .په فرینکفرټ کې د کورنیو لپاره
ګڼ شمیر وړاندیزونه وړاندې کیږي .زه به
پخپله سیمه کې نور والدېن څنګه پیژنم؟

زه به د والدېنو -ماشوم ګروپ کوم ځای مومم؟
زما د ماشوم/ماشومې د پرمختګ په اړه به
زما د پوښتنو په ځواب ورکولو کې څوک
مرسته کوي؟ زه د خپل ماشوم/ماشومې د پاملرنې
په اړه مرسته کوم ځای ترالسه کولی شم؟
د ((لومړۍ مرستې)) په الرښود کې د موجود
اسانتیاو لنډیز ورکړل شوی دی:
پخپله دقیق اړیکه معلومه کړئ!
www.frankfurt.de/wegweiserfruehe-hilfen
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The Babylotsen
(د ماشوم/ماشومې الرښودنې):
دا به همیشه ستاسې او ستاسې د
کورنۍ لپاره موجود وي.
په نوي پیل کې ګڼ شمیر نوي پوښتنې هم
ذهن ته راځي .د ماشوم/ماشومې الرښود
به له تاسې سره مرسته کوي چې ستاسې
د ماشوم/ماشومې د زیږون څخه وروسته
تاسې ښه معلومات ترالسه کړئ او ستاسو ښه
پاملرنه وکړل شي .د ماشوم/ماشومې الرښود
د فرینکفرټ د میټرنټي په هر یو کلینیک کې
موجود وي.
په فرینکفرټ کې د ماشوم/ماشومې الرښود
www.babylotse-frankfurt.de
تلیفون069 970 901 45 :
اي میلbabylotse@kinderschutzbund-frankfurt.de :
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د روغتون څخه د راستنیدو
وروسته عادي ژوند ته واپسي
هر شی نوی دی:
ناڅاپه اوس د هر څه واګې
زموږ په الس کې نه دي،
او ماشوم/ماشومه زموږ د
مهالویش کنترول لري.

روغتیایي بیمې د شرکت یا د ټولنیزې خیرښیګړې
د دفتر له خوا پیسې ورکول کیږي .هغه مشورې
ورکوي ،د مثال په توګه ،دا چې ماشوم/ماشومه
به څنګه نیسئ او څنګه به ورته کنسترګی بدلولئ،
او کله چې ماشوم/ماشومه خوراک نه کوي ،وزن
یې کم شي ،یا د شپې ژاړي ،نو مور او پالر څه باید

حتی په شپه کې هم زموږ ماشوم/ماشومه وږې

وکړي .هغه د هغه میندو سره هم مرسته کوي چې

کیږي او کسترګي بدلولو ته اړتیا لري .موږ ورو

ناروغه وي یا د ماشوم/ماشومې د زیږدونې وروسته

ورو د خپل نوي کارونو سره او د مور او پالر په

ورته خفګان یا ډپریشن وي.

توګه د خپل نوي رولونو سره بلد کیږو .زموږ والدېن

د قابلو ادرسونه په دې ویب پاڼه موجود ديwww.hebliste.de :

اوس نیا نیکه شو ،خویندې وروڼه مو ترونه او
تروریانې شوې ،ماشومان مو اوس خور یا ورور
لري .کله کله موږ ته دا هم نه وي چې معلومه چې
زموږ ماشوم/ماشومه ولې ژاړي .کیدی شي هغه
وږی/وږي وي ،ارګی کوي ،کونسترګی یې ډک
شوی وي یا ارام او هوساینې ته اړتیا لري .موږ
پرته له خپل ماشوم/ماشومې سره د خبرواترو د
هغوی په اړتیاو پوهیدل پیل کوو. .
د ټولو پوښتنو لپاره ترټولو لومړۍ اړیکه
په روغتون کې د ماشوم/ماشومې الرښود او هغه
قابلې دي چې ستاسې د ماشوم/ماشومې د زیږیدنې
وروسته پاملرنه وړاندې کوي،
همداډول د ماشومانو ډاکټر/ډاکټره دی/ده .قابلو ته د
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Bund freiberuflicher Hebammen Deutschland
(د خپلواکو قابلو اتحادیه)
تلیفون069 795 349 71 :
اي میلgeschaeftsstelle@bfhd.de :
www.bfhd.de
Landesverband Hessischer Hebammen
(په هیسی کې د قابلو دولتي اتحادیه)
تلیفون0561 316 064 4 :
اي میلinfo@hebammen-hessen.de :
www.hebammen-hessen.de

د ماشومانو متخصص ډاکټر/ډاکټره به د ماشوم/
ماشومې د پاملرنې د ټولې حفاظتي ازموینو کتنه
کوي .)U-Untersuchung( .مهرباني وکړئ تل

Kindernotfallambulanz in der Kinderklinik
am Klinikum Frankfurt Höchst
(د فرینکفرټ هوکسټ د کوچنیانو په کلینک کې د ماشومانو عاجل خدمت)
Gotenstraße 6–8, 65929 Frankfurt am Main
تلیفون069 310 633 22 :

یاد ساتئ چې د دغه کتنو لپاره له ځان سره د کتنې
هغه ثبوتونه راوړئ چې تاسې د زیږیدنې پرمهال
ترالسه کړې وي .که تاسې د خپل ماشوم/ماشومې
د روغتیا په اړه څه پوښتنې لرئ ،یا ستاسې ماشوم/
ماشومه ناروغ/ناروغه وي ،تاسو کوالی شئ چې په
مناسب وخت د خپل ماشوم/ماشومې د ډاکټر/ډاکټرې
سره اړیکه ونیسئ .ستاسې د ماشوم/ماشومې د ډاکټر
د دفتري وخت نه عالوه د ماشوم/ماشومې د عاجل
خدمات په کال کولو وړاندې کیږي .د ښار د روغتیا

که مور د زیږیدونې وروسته هم مرستې ته اړتیا

د ادارې کارپوهان د ماشوم/ماشومې او کوچني

لري ،نو د روغتیا قانوني بیمه د کورنۍ د مرستې

ماشومانو د ردملو په اړه په مرستې کولو خوښ دي.

لپاره پیسې ادا کولی شي .په دې کې به طبي

ټول ماشومان
د طبې پاملرنې
حق لري

!

د ماشوم/ماشومې د ډاکټرانو ادرس په
 www.stadt-frankfurt.deورکړل شوې دي ،مهم ټکي :پیډیټریشنز یا په
دې ادرسwww.arztsuchehessen.de ،
( Gesundheitsamtروغتیایي چارواکي)
Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main
تلیفون069 212 33970 :
آي میلinfo.gesundheitsamt@stadt-frankfurt.de :
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de
( Gesundheitsamtروغتیایي چارواکي)
د بشرپالنې د مشاورت ساعت
د ماشومانو د مشاورت ساعت
(یواځې د هغه ماشومانو لپاره چې روغتیایي بیمه نه لري):
چارشنبه ،سهار  8.00بجې – غرمه  11.00بجې
Zeil 5, 2.Stock, 60313 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-452 41 :
ايمیلhumanitaere.sprechstunden@stadt-frankfurt.de :
Kinderärztlicher Notdienst in der Uniklinik
(په یونیورسټي کلینک کې د کوچنیانو عاجل خدمت)
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 32 Eingang C
60596 Frankfurt am Main
تلیفون069 630-17170 :
د عاجل خدمت خونه ،تلیفون069 630-15249 :

تصدیق نامې ،د مثال په توګه ،د خپل اساسي
پاملرنې د ډاکټر ،څخه راخیستلو ته اړتیا وي.
ستاسې روغتیایي بیمه تاسې ته د مرستې د خدمتونو
ادرسونه درکولی شي .روغتیایي بیمه د هغه چا لپاره
هم پیسې ادا کولی شي چې تاسې یې پيژنئ.

هغه کورنۍ ،چې د روغتیا بیمه نه لري ،د ټولنیزې
ښیګړې د دفتر سره تماس نیولی شي.
Notmütterdienst – Familien- und Seniorenhilfe
(د مور عاجل خدمات – د کورنۍ او مشرانو
مرسته)
Sophienstraße 28, 60487 Frankfurt am Main
تلیفون069 951 03 30 :
www.notmuetterdienst.de
په  Frankfurter Kinderbüroکې نور ادرسونه
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه – ،جمعه سهار  9.00بجې – ،مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße
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عادي ژوند
ته د ستنیدو
وروسته
د اسنادو د برابرولو وخت

به څه کیږي؟

کله؟

ماشوم/ماشومه ثبت کړئ

د زیږیدنې څخه وروسته په  7ورځو
کې دننه

که تاسې روغتیایي بیمه لرئ ،خپل ماشوم/
ماشومه د روغتیایي بیمې د شرکت سره ثبت
کړئ

د زیږون څخه ممکن

مشکل خو ضروري :فورمې بشپړول .دولتي
موسسې او ادارې ستاسې د کورنۍ د نوي
وضعیت په اړه معلوماتو ته اړتیا لري .په دې کې
( Standesamtد مدني رجسټرۍ دفتر) ،روغتیایي

که پالر غواړي چې د پالر په توګه معرفي شي

دا حتی د زیږون نه مخکې هم تل
ممکن وي

که تاسې واده نه وي کړی ،تاسې د ماشوم/
ماشومې په ګډه ساتنه څرګندولی شئ

دا حتی د زیږون نه مخکې هم تل
ممکن وي

د دولت له خوا د کورنۍ پیسې،
( ،)Familienkasseچې د ماشوم/ماشومې د
ګټو پیسې ( ،)Kindergeldترې ورکول کیږي،
هم د زیږون اصلي تصدیق نامې ته اړتیا لري

د زیږون څخه وروسته ممکن

د والدېنو لپاره ګټې
()Elterngeld

د زیږون څخه وروسته ممکن
(د غوښتنلیک مودې ګورئ)

د والدېنو رخصتي
()Elternzeit

تاسې باید خپل اجیر د خپل مورني
پلرني رخصتۍ نه مخکې لږ تر لږه
 7اونۍ مخکې خبر کړئ.

بیمه او ( Familienkasseد کورنۍ دولتي پیسې)
شامل دي .الندې چیک لست به له تاسې سره په دې
پریکړه کولو کې مرسته وکړي چې کوم شیان باید
اوس سمدالسه وکړئ او کوم باید وروسته وکړئ.

مالیې

نورې پوښتنې؟
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کوم ځای؟

معلومات

په روغتون یا د مدني رجسټرۍ په دفتر ()Standesamt
کې ،هاټ الین( 069 212-73505 :مرکزي ولسوالي) 069 ،
)Höchst District( 212-45570

معلومات د ( Standesamtرجسترۍ د دفتر) څخه ترالسه کیږي .هاټالین:
/Mitte( 069 212-73505مرکزي ولسوالي )Höchst( 069 212-45570 ،
)District

د خارجي اتباعو چارې ،د عامه نظم دفتر
()Ausländerangelegenheiten Ordnungsamt
Kleyerstraße 86, 60326 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 212-42485 :فاکس069 212-42216 :
اي میلauslaenderbehoerde@stadt-frankfurt.de :

که والدېن د استوګنې وضعیت لري ،نو د ماشوم/ماشومې لپاره هم دغه وضعیت ګڼل کیږي.
که والدېنو د پناه غوښتنې د حق لپاره عریضه کړې وي ،نو د پناه دغه غوښتنلیک باید د
ماشوم/ماشومې لپاره هم وسپارل شي .که والدېن د استوګنې وضعیت لري ،نو دا د ماشوم/
ماشومې لپاره هم ګڼل کیږي .له دې کبله ،ماشوم/ماشومه باید د مهاجرت د مقاماتو سره ثبت
کړی شي .لطفا ً ((د استوګنې اجازه ،د غوښتنلیک د صادرولو/توسعه کولو)) فورمه (چې
په  )www.frankfurt.deورکړل شوي ده) استعمال کړئ او دا د پوستې له الرې د خپل
زیږون د تصدیق نامې د نقل سره د مهاجرت چارواکو ته ولیږئ.

د مهاجرت لپاره د فدرالي مقاماتو محلي دفتر
(Bearbeitende Außenstelle des Bundesamtes
)für Migration

که د پناه کړنالره ال تراوسه نه وي بشپړه شوي ،نو باید د ماشوم/ماشومې لپاره د پناه د حق
غوښتنلیک وسپارل شي.

د کورنۍ د وړیا بیمې فورمې د روغتیا د قانوني بیمې سره د
انټرنیټ نه ډاونلوډ کولی شئ یا په تلیفون د هغې غوښتنه کولی
شئ .

تاسې به اړتیا لرئ چې د زیږون د تصدیق نامې سره روغتیایي بیمه وړاندې کړئ.
هغه واده شوي جوړه ،چې د تخلص نومونه یې بیل وي ،به د خپل واده تصدیق نامې
وړاندې کولو ته هم اړتیا لري.
د لومړني حفاظتي پاملرنې د ازموینې پروخت هم د ماشومانو ځینې ډاکټران د
روغتیایي بیمې غوښتنه کوي.

د ځوانانو او ټولنیزې ښیګړې دفتر 51.D4 ،کډوال او خارجیان
(Jugend- und Sozialamt, 51.D4 Flüchtlinge
und Auswärtige) Mainzer Landstr. 291, 60326
Frankfurt am Main
تلیفون ،069 212-70775 :فاکس069 212-40581 :
اي میلInfo.51.D4@stadt-frankfurt.de :

بشپړ شوي؟

هغه کورنۍ چې روغتیایي بیمه نه لري او د پناه د حق لپاره یې عریضه کړې وي ،د
هغوی د طبي پاملرنې د تادیو مسؤلیت به د ټولنیز خیرښیګړې دفتر اخلي.

د مدني رجسټرۍ په دفتر کې ( ،)Standesamtهاټ الین:
( 069 212-73503مرکزي ولسوالي)069 212-45570 ،
( ,)Höchst Districtیا د ځوانانو د خیرښیګړې دفتر
( ،069 212-38269 ،)Jugendamtیا د وکیل په ذریعه
د ښار په هالونو کې د ټولنیزې ښیګړې په دفترونو کې ()p. 27

یوازې د مور په اجازه

د ځوانانو د خیر ښیګړې په دفتر کې یا د وکیل په ذریعه

مشورتي خدمتونه د ځوانانو د خیرښیګړې د دفتر له خوا وړاندې کیږي ،هاټ الین:
 ،069 212-38269یا د خیرښیګړې اړوند دفتر.

د استخدام موسسه )(Agentur für Arbeit Frankfurt
Fischerfeldstraße 10–12, 60311 Frankfurt am
 ،Mainتیلیفون0800 455 553 0 :
www.familienkasse.de

 194یورو د میاشتې د هر هغه ماشوم/ماشومې لپاره ورکول کیږي چې عمر یې له  18کالو څخه کم
وي ،چې د ریم ماشوم/ماشومې سره دغه مقدار لږ زیاتیږي .که ماشوم/ماشومه د خپل والدېنو سره
اوسیږي ،نو والدېن به په خپلو کې پریکړه کوي چې په دوی کې به څوک د ماشوم/ماشومې ګټې ترالسه
کوي .د ماشوم/ماشومې د ګټو ترالسه کولو لپاره والدېن لږ تر لږه د استوګنې اجازې ته اړتیا لري.

د مرستې او ټولنیزو چارو لپاره د والدینو د ګټو دفتر
(Elterngeldstelle beim Amt für Versorgung

د والدېنو ګټې هغه والدېنو ته هم ورکول کیږي چې کار یې نه وي .هغه میندې یا پلرونه
چې پخپله د خپل ماشوم/ماشومې پاملرنه کوي او په اونۍ کې د  30ساعتونو څخه کم
کار کوي ،هغوی ته به لږ تر لږه  300یورو ورکول کیږي خو ولې د  14میاشتو لپاره
به ورته په یوه میاشت کې د  1800یورو نه زیاتې نه ورکول کیږي .د والدېنو د وظیفې
ترالسه کولو لپاره والدېن لږ تر لږه د استوګنې اجازې ته اړتیا لري .هغه کسان چې د پناه
د حق لپاره یې عریضه کړې وي (خو کړنالره یې ال بشپړه شوې نه وي) یا د پاتې کیدو
ځانګړي اجازه لري ،هغوی به د ماشوم/ماشومې ګټې یا د والدېنو وظیفه نه ترالسه کوي.

)und Soziales
Walter-Möller-Platz 1, 60439 Frankfurt am Main
تیلیفون ،069 15671 :اي میلpost@havs-fra.hessen.de :
د اجیر په دفترونو کې

د ثبتونې پر وخت به والدېن دا انتخاب کوي چې په  2کالو کې دننه به هغوی کله د والدېنو
رخصتي اخلي .هغه کارکوونکي چې جزوي یا موقتي کار کوي یا روزنه ترالسه کوي
یا هغه خلک چې جزوقتي کار کوي ،هغوی د والدېنو د رخصتۍ ترالسه کولو مستحق
دي خو په دې شرط چې ماشوم/ماشومه له هغوی سره په کور کې اوسیږي او هغوی یې
پاملرنه پخپله کويwww.bmfsfj.dee .
د ښار اداره به ستاسې ډیټا د مالیې دفتر ته ولیږي.
که تاسې واده کړی وي او تاسې دواړه کار کوئ ،تاسې دواړه به د مالیې کوډ  IVد خپل
مالیې په کارت ترالسه کړئI .که د ماشوم/ماشومې کریدیټ مختلف حسابیږي ،تاسې
باید دا فورمه بشپړه کړئ “Elektronische Lohn-steuerabzugsmerkmale
”)( (ELStAMد الیکترونکي پي رول مالې تعلیلونه) .دا په دې ویب پاڼه کتلی شئ
.www.hmdf.hessen.de
کله چې ستاسې ماشوم/ماشومه د ثبتونې د دفتر سره ثبت شي ،ستاسې د مالې د پیژندګلوۍ
شمیره به په اتومات ډول ولیږل شي.

د کورنۍ ،مشرانو ،ښځو او ځوانانو لپاره فدرالي وزارت (BMFSJF
Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen
 ،)und Jugendهاټ الین030 201 791 30 :
د کورنۍ د ګټو د معلوماتو وسیله – د کورنۍ د ګټو ،مرستې،
اړتیاو او نورو په اړه معلومات:
www.infotool-familie.de
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هغه شیان چې موږ ورته په
ورځني ژوند کې اړتیا لرو او دا
به کوم ځای ترالسه کوو

هغه شیان چې ستاسې لپاره ښه
او خونده ور وي
د خپل ځان خیال ساتل هغه هومره ضروري دي څومره

د نیپۍ د بدلولو میز ،د ماشوم /ماشومې د ټینګولو لپاره

چې د خپل ماشوم/ماشومې خیال ساتل کیږي .کله چې والدېن

شالونه ،زانګو ،د ماشوم ګاډۍ ،نیپیانې ،کالي او خولۍ :نوی

مطمین او هوسا وي نو کارونه اسان وي .دا ښه خبره ده

زیږیدلی ماشوم/ماشومه هر ډول شیانو ته اړتیا لري .په دې

چې د نورو میندو او پلرونو سره لیدنه وکړئ ،چې د هغوی

کې زیاتره په ښه نرخ اخیستل کیدی شي ،د مثال په توګه ،د

نظر واخلئ چې هغوی څه کوي او د هغوی او د هغوی د

ماشومانو د کالیو په مارکیټونو کې .د دغه مارکیټونو په اړه

ماشومانو سره وخت تیر کړئ .په فرینکفرټ کې د کورنیو

په انټرنیټ یا نوټسونو کې معلومات ورکول کیږي .والدېن دا

د پروګرامونو کمې نشته .تاسې دا زده کولی شئ چې څنګه به

شیان د ماشومانو د شیانو په دوکانونو او سیکنډ هینډ دوکانونو

خپل ماشوم په تړمو تیلو مساژ کوئ یا به دا وګورئ چې په

کې هم ترالسه کولی شي .هر هغه تن چې د فرینکفرټ پاس،

لومړي ځل په اوبو کې څه فعالیتونه کوي .د ماشومانو د دفتر

( Berechtigungsscheinد وړتیا تصدیق نامه) ،د زده

د ټولو پروګرامونو په ښه توګه کتنه کوي.

کوونکي تذکره یا هارټز  IVتصدیق نامه لري ،هغه په ټولنیز

Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه – ،جمعه سهار  9.00بجې – ،مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße

او د کورنۍ په مارکیټونو کې هم سودا اخیستلی شي.
د ماشومانو د شیانو د اخیستلو لپاره د سوداګرۍ ادرسونه په زیړو پاڼو کتل
(د هرکلي په پیکج کې شامل دي).
World Shop Frankfurt
)Mainzer Landstraße 349 (im Hinterhof
 ,60326 Frankfurt am Mainتلیفون069 951097240 :
اي میلworldshop@gffb.de :
– .Caritasverband Frankfurt e.V
Secondhand-Kaufhaus/Familienmarkt
(د زړو شیانو دوکان /د کورنۍ مارکیټ)
www.caritas-frankfurt.de
، Röntgenstraße 10ټیکرام ۍنروک د
 ,60388 Frankfurt am Mainتلیفون069 247 514 9-6550 :
Kleider am Alleehaus, Königsteinerstraße 130,
 ,65929 Frankfurt am Mainتلیفون069 300 646 92 :
Kleiderläden in Frankfurt – DRK BV Frankfurt e.V.
(په فرینکفرټ کې د کالیو دوکانونه – الماني سور صلیب)
www.drkfrankfurt.de
Kleiderladen Sachsenhausen Elisabethenstr. 15-17
 ,60594 Frankfurtتلیفون0173 2489188 :
Kleiderladen Griesheim Alte Falterstraße 16, 65933
 ,Frankfurtتلیفون069 35 35 0616 :
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د وړاندیزونو عمومي کتنه دلته ورکړل شوي ده:
 ,www.frankfurt.deمهم ټکی Frühe Hilfen :الرښود
(د کوچنیانو او ماشومانو د والدېنو لپاره مرسته)
د اتحادیو له خوا وړاندیزونه په
 ,www.frankfurt.deکتلی شئ ،مهم ټکیVereinssuche :

د کورنۍ د زده کړې مرکزونه
Kinder und Familienzentrum Eckenheim
Sigmund-Freud-Str.119
60435 Frankfurt
,069/95415060 :تلیفون
kifaz.eckenheim@stadt-frankfurt.de :اي میل
Familienbildung im Kinder- und Familienzentrum
Fechenheim
Am Hennsee 21, 60386 Frankfurt
42 69 45 70 : فاکس,069-42 69 40 79 :تلیفون
familienbildung-kifaz@fgzn.de
https://www.fgzn.de/kifaz
Kinder- und Familienzentrum Morgenstern
)(د ماشومانو او کورنۍ مرکز مارګینسټرن
Platenstraße 77, 60431 Frankfurt am Main
069 560 202 69 : فاکس,069 560 202 58 :تلیفون
kifaz.morgenstern@caritas-frankfurt.de :اي میل
www.caritas-frankfurt.de
Kinder- und Familienzentrum Nordwest
)(د ماشومانو او کورنۍ مرکز نارډویسټ
Thomas-Mann-Straße 6b, 60439 Frankfurt am Main
069 576 086 17 : فاکس,069 957 761 96 :تلیفون
kifaz-nordwest@bvz-frankfurt.de :اي میل
www.kifaz-nordwest.de
Kinder- und Familienzentrum Ostend
Ostendstraße 70 – 72, 60314 Frankfurt
4712 4035 – 069 : فاکس,069 -4035 4711 :تلیفون
www.ifz-ev.de ,kifaz-ostend@ifz-ev.de :اي میل
Kinder- und Familienzentrum Riederwald
)Riederwald (د ماشومانو او کورنۍ مرکز
Raiffeisenstraße 70, 60386 Frankfurt am Main
kifaz-riederwald@gmx.de : اي میل,069 421 066 :تلیفون
www.kifaz-riederwald.de
MUKIVA Kinder- und Familienzentrum e.V.
) ماشومانو او کورنۍ مرکزMUKIVA (د
Rendeler Straße 48, 60385 Frankfurt am Main
069 447 460 :تلیفون
info@mukiva.de, www.mukiva.de :اي میل
Nachbarschaftszentrum Ginnheim e.V.
) ګینیم،(نیبرهوډ سنټر
Ginnheimer Hohl 14, HH, 60431 Frankfurt am Main
069 530 566 79 :..تلیفون
info@nbz-ginnheim.de, www.nbz-ginnheim.de :اي میل
Selbsthilfe und Nachbarschaftszentrum Ostend e.V.
)(نیبرهوډ سنټر اوسټینډ
Waldschmidtstraße 39, 60316 Frankfurt am Main
069 439 645 :تلیفون
info@nbz-ostend.de, www.nbz-ostend.de :اي میل

Evangelische Familienbildung
)(د پروټسټانټ کورنیو زده کړه
Darmstädter Landstraße 81, 60598 Frankfurt am Main
د ثبتونې دفتر/ د کورس معلومات069 605 004-11 :تلیفون
 سکرټریټ069 605 004-40 :تلیفون
Anmeldung.familienbildung@frankfurt-evangelisch.de :اي میل
www.familienbildung-ffm.de
Evangelische Familienbildung Höchst
)  هوکسټ،(د پروټسټانټ کورنیو زده کړه
Leverkuser Straße 7, 65929 Frankfurt am Main
069 759 367 280 :تلیفون
Familienzentrum.hoechst@frankfurt-evangelisch.de :اي میل
www.familienbildung-ffm.de
Evangelisches Familienzentrum REGENBOGEN Am
Bügel
)REGENBOGEN Am Bügel )((د انجیل د کورنۍ مرکز
Ben-Gurion-Ring 39, 60437 Frankfurt am Main
069 507 713 2 : فاکس,069 507 707 8 :تلیفون
familienzentrum.ambuegel@frankfurt-evangelisch.de :اي میل
Evangelisches Kinder- und Familienzentrum Goldstein
)(د پروټسټانټ ماشومانو او کورنۍ مرکز ګولډسټین
An der Schwarzbachmühle 18b, 60529 Frankfurt am Main
069 660 557 771 9 : فاکس,069 660 557 771 0 :تلیفون
kifaz.goldstein@diakonischeswerk-frankfurt.de :اي میل
Evangelisches Kinder- und Familienzentrum Innenstadt
))پروټسټانټ ماشومان او د کورنۍ د مرکز ښار
Bleichstraße 44, 60313 Frankfurt am Main
069 292 384 :تلیفون
Email: kifaz.innenstadt@diakonischeswerk-frankfurt.de
FamilienGesundheitsZentrum
)(د کورنۍ د روغتیا مرکز
Neuhofstraße 32 H, 60318 Frankfurt am Main
Günthersburgallee 14 H, 60316 Frankfurt am Main
069 593 129 : فاکس,069 591 700 :تلیفون
info@fgzn.de :اي میل
Familienzentrum Monikahaus
)(د مونیکاس کورنۍ مرکز
Kriegkstraße 32–36, 60326 Frankfurt am Main
monikahaus@skf-frankfurt.de : اي میل,069 973 82 30 :تلیفون
www.skf-frankfurt.de
IB Kinder- und Familienzentrum Griesheim
)(ګریشیم آیي بي د ماشومانو او کورنیو مرکز
Platanenstraße 11, 65933 Frankfurt am Main
069 219 389 711 : فاکس,069 219 389 7-13 / -17 :تلیفون
kifaz-griesheim-frankfurt@ib.de :اي میل
www.ib-kitas.de/angebote/standort/210624

Internationales Familienzentrum e.V. (IFZ)
Interkulturelle Familienbildung Ostendstr. 70, 60314 Frankfurt
gusti-gebhardt-haus@ifz-ev.de : اي میل,069 943 444-0 :تلیفون
Zentrum Familie im Haus der Volksarbeit e.V.
www.ifz-ev.de
)(د هاؤس آف پیپلز لیبر کې د کورنۍ مرکز
Eschenheimer Anlage 21, 60318 Frankfurt am Main
SOS Kinder- und Familienzentrum Sossenheim
,kontakt@hdv-ffm.de : اي میل,069 150 11 38 :تلیفون
Alt Sossenheim 9
www.hdv-ffm.de
65936 Frankfurt am Main
0 - 430 3700 / 069 :تلیفون
29 - 430 3700 / 069 :فاکس
kd-frankfurt@sos-kinderdorf.de :اي میل
www.sos-kinderdorf-frankfurt.de
Katholische Familienbildung Frankfurt
)(د کیتولیک کورنۍ موسسه فرینکفرټ
Tituscorso 2b, 60439 Frankfurt am Main
069 133 077 900 :تلیفون
fbs-frankfurt@bistumlimburg.de :اي میل
www.fbs-frankfurt.bistumlimburg.de
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زه به د خپل ماشوم/ماشومې سره څنګه
خبرې اترې کوم؟
د خپل ماشوم/ماشومې سره چې څومره زیات ممکن وي خبرې اترې کوې ځکه چې
په دې سره ستاسې ماشوم/ماشومه خبرې کول زده کوي .د هغه لومړی د غړ غړ غږ
به ژر په هجا بدل شي ،بیا داسې دوه هجې او په اخره کې
((دادا))
به ساده توري شروع کړي .اندیښمن کیږئ مه!
تاسې په دې کې څه غلط نه شئ کولی!
بس د خپل ماشوم/ماشومې سره خبرې کوئ،
دا څه پرواه نه لري چې تاسې څه کوئ.
خپل ماشوم/ماشومې ته ځواب ورکوئ،
حتی که هغه خبرې نه شي کولی.

((امم ،دا ستا خونده وره ښوروا
ده!))

((ګل ته وګوره!))

د مینځلو ،خوراک ورکولو او
نیپي بدلولو په وخت له یو بل
سره خبرې کول اسان وي.

موږ په خپل پلي ګرځیدلو کې څه وینو؟
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((پیشو)).
((زه ستا سره مینه
لرم)).

د انځورونو کتابونه په ګډه ګورئ.

((هو ،سور بال)).

کله چې د خپل ماشوم/ماشومې سره
خبرې کوئ ،هغه/هغې ته ګورئ.

((او څلی یو ځل بیا
راوغورځیدلو!))

د خپل ماشوم/ماشومې خبرې ته غوره سره
غوږ ږدئ او د هغه/هغې لفظونه تکراروئ.

((تاسوان))

((سویه)).

ستاسې ماشوم/ماشومې
ته معلومه وي چې هغه
کومه لوبه خوښوي.
ورسره په کې شریک
شئ.

د خپل ماشوم/ماشومې سره په هغه ژبه خبرې کوئ چې
تاسې یې زیاته استعمالوئ او خوښوئ – عموما ً ستاسې
مورنۍ ژبه.
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کله چې ماشوم/ماشومه ژاړي
ماشومان ژړا کوي ،دا عادي خبره ده! هغوی ځکه ژاړي چې ال خبرې نه شي کولی .ځینې
ماشومان ډیر او په لوړ غږ ژاړي .دا مشکل جوړولی شي .کله کله دا اندازه لګول مشکل
وي چې ماشوم/ماشومه ولې ژاړي.
که علت یې هر څه وي :خو ماشوم/ماشومه هیڅکله د دې لپاره ژړا نه کوي چې خپل
والدېن تنګ کړي .خپل ماشوم/ماشومه یواځې مه پریږدې ،ګڼې هغه به وډاریږي.

ماشومان هغه وخت ژاړي کله چې
هغوی ...
• وږې وي
• ستړې وي
• غواړي چې په غیږ کې واخیستل شي
• ډاریدلې وي
• ناروغ وي
• ګرمي یا ساړه ورله کیږي
• نیپي بدلولو ته اړتیا لري
• یا تنګ شوې وي

د ماشوم/ماشومې د هوسا کولو
لپاره ،تاسې کوالی شئ چې
• ماشوم/ماشومې ته خواړه ورکړئ
• نیپي یې بدله کړئ
• په غیږ کې یې واخلئ او پلي یې وګرځوئ
• په غیږ کې یې ونیسئ
• په ټیټ غږ ورسره خبرې وکړئ یا وغږیږئ
• خیټه یا مال ورته مساژ کړئ.
• پیاده یې وګرځوئ
• چوسني ورته ورکړئ

هر ماشوم/ماشومه مختلف وي.
په دې معلومولو وخت واخلئ چې
کوم شی ستاسې د ماشوم/ماشومې
سره مرسته کوي.
Ambulanz Frühkindliche Regulationsstörungen
Sozialpädiatrisches Zentrum
(د ابتدایي ماشومتوب د تنظیم د ناروغي کلینیک
د کوچنیانو د تداوي مرکز)
Sonnemannstraße 3, 60314 Frankfurt am Main
تلیفون069 943 409 5-39 :
اي میلspz@vae-ev.de :
www.spz-frankfurt.de

20

Das Frauen-Gesundheits-Zentrum
(د ښځو د روغتیا مرکز
د فرینکفرټ مشورتي ساعت د هغه کوچنیانو لپاره چې زیات ژاړي)
Neuhofstraße 32H, 60318 Frankfurt am Main
لومړی مشاورت :وړیا،
د وخت اخیستلو لپاره زنګ ووهئ069 480 062 82 :
Zentrum Familie – Haus der Volksarbeit e.V
(د کورنۍ مرکز – د پیپلز لیبر هاؤس)
د کورنۍ په معلوماتي کیفۍ کې د ماشوم/ماشومې مشورتي ساعت
Eschenheimer Anlage 21, 60318 Frankfurt am Main
وړیا او محرمانه!
د وخت ترالسه کولو لپاره ،زنګ ووهئ0171 306 227 5 :
اي میلzentrum.familie@hdv-ffm.de :

هیڅکله هم ماشوم/ماشومه لړزوئ مه!
که تاسې خپل ماشوم ولړزوئ نو دا یې ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي.
ماشومانو خپل سره نه شي ټینګولی ځکه چې د هغوی د څټ عضالت کمذوري
وي .ماغزه زیات حساس وي او د لړزولو پرمهال مخې او شا ته کیږي .دا
په اسانۍ سره د داخلي وینې بهیدو علت جوړیدی شي .داخلي وینه بهیدل د
معیوبیت او حتی د مرګ سبب جوړیدی شي.

که تاسې صبر له السه ورکړئ او ستاسې ماشوم/
ماشومه ژړا نه بس کوي:
• دننه او بره ژور ساه واخلئ
• ماشوم/ماشومه په خوندي ځای کې کیږدئ ،د مثال په توګه په کټ کې
• کښینئ او د څه شیبې لپاره د خونې څخه ووځئ
• د کورنۍ یا ملګرو څخه مرسته ترالسه کړئ
• باوري تن ته زنګ ووهئ ،د مثال په توګه قابله
• خپل ماشوم/ماشومه متخصص/روغتون ته ویسئ
• د ماشوم/ماشومې د ساتنې هیلپ الین یا د والدېنو هیلپ الین ته زنګ ووهئ

توجه!
که تاسې فکر کوئ چې
ستاسې ماشوم/ماشومه
ساه نه اخلي ،فوراً
امبوالس ته زنګ ووهئ!
هیڅکله هم خپل ماشوم/
ماشومه
مه لړزوئ!

د بیړني حالت
ډاکټر112 :

فرینکفرټ کنډر und Jugendschutztelefon - -
(د ماشومانو او ځوانانو د ساتنې هاټ الین)
( 0800 20 10 111ټول فري)
دو شنبه  – .جمعه ،سهار  8.00بجې – ماسختن  11.00بجې
شنبه یکشنبه او رخصتۍ سهار  1.00بجې – ماسختن  11.00بجې
Die Baby-Ambulanz des Instituts für Analytische
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
اینا فریډ انسټیټیوټ فرینکفرټ e.V
(د کوچنیانو کلینیک د انالیتیکي ماشوم/ماشومې
او ځوانانو د ذهني روغتیا د موسسې
اینا فریډ انسټیټیوټ فرینکفرټ ( e.V
Myliusstraße 20, 60323 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 721 445 :فاکس069 972 025 88 :
اي میلsekretariat@anna-freud-institut.de :

( Elterntelefonد والدېنو هیلپ الین ) 0800 111 6550
د والدېنو د مشورې دفترونه :Frankfurt am Main
www.ebffm.de
نور وړاندیزونه په دې ویب پاڼه ورکول کیږي،www.frankfurt.de :
مهم ټکیWegweiser Frühe Hilfen :
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له  18کالو څخه کم عمر ځوانې
میندې...

بیا امیندواره یئ؟
امیندواري تل نه پالن کیږي او ځینې وخت ښایي

… د ( Sozialrathausد ټولنې او ټولنیزې

تاسې امیندواره کیدل نه غواړئ .که تاسې امیندواره

خیرښیګړې دفترونو) څخه ځانګړي مرسته ترالسه

یئ او دا معلومات نه لرئ چې څه وکړئ نو د

کوي ،د مثال په توګه .pro familia ،که مور واده

امیندوارۍ د مرستې ګڼ شمیر دفترونه موجود دي.

شوې نه وي ،قانون سرپرسټ ټاکي.

Beratung und Begegnung für Frauen
Caritasverband Frankfurt e. V
(د ښځو لپاره مرسته او مالتړ)
.Caritasverband Frankfurt e.V
Affentorplatz 1, 60594 Frankfurt am Main
تلیفون ,069 254 931-22 :فاکس069 254 931-50 :
اي میلfrauenberatung@caritas-frankfurt.de :

دا سپارښت کیږي چې سرپرست د الماني انتظامیې د
مقاماتو څخه بلد وي .زده کوونکي په غیر رسمي توګه
د مور د ساتنې لپاره د خپلې ښوونځي د انتظامي
دفترو ته عریضه کولی شي .د دې موضوع په اړه
معلومات په دې ویب پاڼه کتلی شئ:
www.schwanger-unter-20.de.
pro familia
Palmengartenstraße 14, 60325 Frankfurt am Main
تلیفون ,069 907 447 44 :فاکس069 907 447 30 :
اي میلfrankfurt-main@profamilia.de :
www.profamilia.de
Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه – جمعه سهار  9.00بجې – مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße
فرینکفرټ کنډر und Jugendschutztelefon -
(د ماشومانو او ځوانانو د ساتنې هاټ الین)
( 0800 20 10 111ټول فري)
دو شنبه  – .جمعه ,سهار  8.00بجې – ماسختن  11.00بجې
شنبه  ,یکشنبه او رخصتۍ سهار  10.00بجې – 1غرمه  11.00بجې
د ځوانانو د مهاجرت خدمتونه د هغه کسانو لپاره د اړیکې نیولو ښه ځای
دی چې د کډوالۍ شالید لري او عمر یې له  12او  27کالو ترمنځه وي:
www.jugendmigrationsdienste.de

Beratungsstelle für Frauen
(د ښځو لپاره د مشورې مرکز)
Diakonisches Werk im Evangelischen
Regionalverband
Alfred-Brehm-Platz 17, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون ,069 943 502 30 :فاکس069 943 502 35 :
اي میلbff.zefra@diakonischeswerk-frankfurt.de :
www.diakonischeswerk-frankfurt.de
pro familia
Palmengartenstraße 14, 60325 Frankfurt am Main
تلیفون ,069 907 447 44 :فاکس069 907 447 30 :
اي میلwww.profamilia.de ,frankfurt-main@profamilia.de :
Schwangerschaftsberatungsstelle
(د امیندوارۍ د مشورې مرکز)
.Sozialdienst katholischer Frauen e.V
Kriegkstraße 32–36, 60326 Frankfurt am Main
تلیفون ,069 973 82 30 :ټیلي فاکس069 973 823 55 :
اي میلwww.skf-frankfurt.de ,monikahaus@skf-frankfurt.de :
طبي معاینې مهمې دي :د دې لګښتونه د روغتیا د بیمې د شرکتونو یا د
ټولنیزې خیرښیګړې د دفتر له خوا ورکول کیږي .د روغتیایي چارواکو له
خوا چې د د بشرپالنې مشورتي ساعت وړاندې کیږي ،هغوی تاسې ته دا ویلی
شي چې تاسې امیندواره یئ او کنه ،په فرینکفرټ کې اوسیږئ او روغتیایي
بیمه نه لرئ.
Gesundheitsamt, Humanitäre Sprechstunden
(روغتیایي چارواکي ،د بشرپالنې مشورتي ساعت)
 ,Zeil 5, 60313 Frankfurt am Mainتلیفون069 212-45241 :
اي میلhumanitaere.sprechstunden@stadt-frankfurt.de :
د مشاورت ساعتونه:
دوشنبه او پنجشنبه ،سهار د  8:00څخه نیولې تر غرمې  12:00بجو پورې
Jugend- und Sozialamt 51.D4 Flüchtlinge und Auswärtige
(د ځوانانو او ټولنیزې خیرښیګړې دفتر  51.D4کډوال او غیراتباع)
Mainzer Landstraße 291, 60326 Frankfurt am Main
تلیفون ,069 212-70775 :فاکس069 212-40581 :
اي میلInfo.51.D4@stadt-frankfurt.de :
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د یوازیني مور یا پالر په توګه
کورنۍ ساتل ...

کله چې والدېن مرستې ته اړتیا
لري...

… دا مانا نه لري چې تاسې

کله چې والدېن د ماشومانو سره اوسیږي ،داسې

یواځې یئ .پرځای د دې ،تاسې

حاالت راځي چې د والدېنو لپاره مشکل وي .په ځینې

 ( Frauenreferatد ښځو

وختونو کې له مور یا نیکه څخه مشوره ترالسه

د دفتر سره رجوع کولی

کولو کافي وي .او ځینې وختونه موږ د روزل شوي

شئ) .هغوی هغه مور یا

مشاورینو مرستې ته اړتیا لرو .د کورنیو اړوند د پوښتنو

پالر ته وړیا الرښوونې

لپاره د تماس ځایونه :د فرینکفرټ د ماشومانو دفتر ،د

او ګڼ شمیر ګټه ورې مشورې ورکوي چې

ماشوم/ماشومې او ځوانانو د ساتنې ټیم او  15فرینکفرټ

یوازې وي .معلومات په دې ادرس هم کتلی شئ:

د والدېنو د مشورې دفترونه .هغوی د دې موضوع په اړه

،www.frankfurt.de

پوه لري ،وړیا کار کوي او معلومات محرمانه ساتي.

اصطالح ولټوئAlleinerziehende :

هغوی به تاسې ته په ښار کې دننه هغه دفترونو ته هم

(یوازې مور یا پالر)

ولیږي چې ستاسې سره مرسته کولی شي.

که تاسې د پالروالۍ په ازموینه کې مرستې ته اړتیا لرئ یا د خپل ماشوم/ماشومې
د ساتنې د ادعاو په پوښتنې لرئ ،تاسې د ټولنیزې خیرښیګړې خپل محلي دفتر
سره په ټاون هال کې اړیکه نیولی شئ او هغوی د دې او ګن شمیر موضوعاتو
په اړه وړیا مشوره ورکوي .په ټاون هالونو کې د ټولنیزې خیرښیګړې د محلي
دفترونو ادرسونه په  27مه پاڼه ورکړل شوې دي.

Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه – ،جمعه سهار  9.00بجې – ،مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße

Verband alleinerziehender Mütter und Väter
(د یوازې مور یا پال د کورنیو اتحادیه)
Adalbertstraße 15–17, 60486 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 979 818 84 :اي میلinfo@vamv-frankfurt.de :
www.www.vamv-frankfurt.de

کله چې ستاسې له یو بل سره
تعلق خراب شي ...
 ...د مرستې هغه دفترې مرسته وړاندې کوي oچې د
ناواده یا ورته جنس د جوړې لپاره هم د تماس مرکز وي.
Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه – ،جمعه سهار  9.00بجې – ،مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße
فرینکفرټ کنډر und Jugendschutztelefon -
(د ماشومانو او ځوانانو د ساتنې هاټ الین)
( 0800 20 10 111ټول فري)

فرینکفرټ کنډر und Jugendschutztelefon - -
(د ماشومانو او ځوانانو د ساتنې هاټ الین)
( 0800 20 10 111ټول فري)
دوشنبه – جمعه سهار  8.00بجې– غرمه  11.00بجې
شنبه ،یکشنبه او رخصتۍ سهار  10.00بجې– 1غرمه  11.00بجې
د والدېنو د مشورې دفترونه Frankfurt am Main
www.ebffm.de
Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V
د دو اتباغو د کورنۍ او ملګرتیاو اتحادیهiaf e.V ،
Geschäfts- und Beratungsstelle
 ،Ludolfusstr. 2–4, 60487 Frankfurtتیلیفون069 713 756-0 :
فاکس ،069 707 509 2 :اي میلfrankfurt@verband-binationaler.de :
www.frankfurt.verband-binationaler.de
0800 111 0 550 Elterntelefon - Nummer gegen Kummer
د والدېنو هاټ الین (د اندیښنو او پوښتنو په حالت کې) 0800 111 055 0
نامعلومه او د موبایل او مځکې تلیفونو څخه وړیا.
دوشنبه – جمعه 11.00–9.00 ،بجې ،سه شنبه او پنجشنبې 19.00–17.00 ،بجې

تاسې به دلته د ټول موجود وړاندیزونو
په اړه څرګنده عمومي کتنه ترالسه کړئ:
،www.frankfurt.de
مهم ټکی Frühe Hilfen :الرښود (د کوچنیانو
او ماشومانو د والدېنو لپاره مرسته)

دوشنبه  – .جمعه سهار  8.00بجې – غرمه  11.00بجې
شنبه  ,یکشنبه او رخصتۍ سهار  10.00بجې 1 – .غرمه  11.00بجې .
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تو پیر
فرق پریباسي!
د معیوبیت سره لوییدل

هر ماشوم/ماشومه مختلف وي .ځینې په لومړي پړاو
کې په خاپوړو تلل او ګرځیدل پیل کړي .ځینې

ورته وضعیت کې نورې کورنۍ موندلی شي ،له

نور زیات وخت ناست پاتې شي .په داسې شیانو

نورو سره سره ،د Selbsthilfe

سره اکثر والدین اندیښمن کیږي .خو دا انکشافي

 Kontaktstelleفرینکفرټ له الرې (د خپلې

توپیرونه په بشپړه توګه نورمال او عادي وي .خو،

مرستې د اړیکې دفتر فرینکفرټ).

ځینې ماشومان په ريښتیني توګه د نورو په نسبت
زیاتې مرستې ته اړتیا لري .هغه میندې او پلرونه
چې د دې موضوع په اړه شک و شبه لري ،باید
د ماشومانو د متخصص Frühförderstellen
(د ودې د لومړۍ مرستې د دفتر) سره تماس
ونیسي The Frühförderstellen .د دې
موضوع په اړه د نورو اقدماتو مشوره درکولی
شيThe Sozialpädiatrische Zentrum .
(( )SPZد ماشومانو د تداوي ټولنیز مرکز) او
 Frühförderstellenبه هم د وخت نه د مخکې
زیږون په اړه د میندو او پلرونه سره مرسته کوي.
د دې موخه دا ده چې هیڅکله هم والدېن له اندیښنو او
ویرې سره یوازې پریښودل نه شي او له هغوی سره
مناسب حال الره ولټول شي.
د مالي مرستې په اړه معلومات د ښار د عمومي
( Sozialdienstد ټولنې او ټولنیزې خیرښیګړې
په دفترونو) کې  Sozialrat-häusernاو
(ټولنیز خدمتونو) کې ترالسه کیدی شي .والدېن په
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ټول ماشومان د ښه والي
او انکشاف وړ دي.

!

د ماشومانو د مختصصینو ادرسونو په دې ادرس:
 ,www.stadt-frankfurt.deمهم ټکی :د ماشومانو متخصصن په دې ویب
پاڼه کتلی شئwww.arztsuchehessen.de :
( Gesundheitsamtروغتیایي چارواکي)
Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main
تلیفون069 212 33970 :
آي میلinfo.gesundheitsamt@stadt-frankfurt.de :
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de
د ( Frühförderstellenابتدایي انکشافي مرستې د دفترونو) او د
( Sozial-pädiatrische Zentrenد ماشومانو د تداوي د مرکزونو)
ادرسونه ) په دې ادرس کتلی شئwww.asffh.de :
Hessisches Amt für Versorgung und Soziales
(د مرستې او ټولنیزو موضوعاتو لپاره د هیسي ایالت دفتر)
Walter-Möller-Platz 1, 60439 Frankfurt am Main
تلیفون069 15671 :
( Selbsthilfekontaktstelleد فرینکفرټ د خپلې مرستې دفتر)
Sonnemannstraße 3, 60314 Frankfurt am Main
تلیفون ,069 55 94 44 :فاکس069 559 380 :
اي میلservice@selbsthilfe-frankfurt.net :
www.selbsthilfe-frankfurt.net
د انټرنیټ نورې اړوندې پاڼې:
www.frankfurt-handicap.de
www.familienratgeber.de
Publikation: “Mein Kind ist Behindert” zu finden auf:
www.bvkm.de/recht-ratgeber/

رینبو کورنۍ

... څخه د زیات هیوادونو خلک180 له

،هغه کورنۍ په کومو کې چې لږ تر لږه یو تن زنکه بازه

 د تماس د. په فرینکفرټ کې په ګډه اوسیږي...

 هغوی معلومات، دوه جنسه یا جنس بدلوونکی وي،یو جنسه

تجربه لرونکي مرکزونه د الندې موضوعاتو په

:مشوره او وړاندیزونه دلته موندلی شي

:اړه په پوښتنو کې مرسته وړاندې کولی شي

ILSE – Initiative lesbischer und schwuler Eltern
) – د زنکه بازې او یو جنسه والدېنو نوښتILSE(
www.ilse.lsvd.de

)Amt für multikulturelle Angelegenheiten (Amka
AmkA.Info – Information, Orientierung, Vermittlung
Mainzer Landstraße 293, 60326 Frankfurt am Main
069 212-41515 :تلیفون
amka.info@stadt-frankfurt.de :اي میل
www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de

Lesben- und Schwulenverband für Hessen
)(د هیسي زنکه بازې او یو جنسه اتحادیه
www.hessen.lsvd.de
LIBS – Lesben Informations- und Beratungsstelle e. V.
)e.V  – د زنکه بازو لپاره معلومات او مشورهLIBS(
www.libs.w4w.net
Schwule Väter Frankfurt am Main
)am Main (دوه جنسه پالران فرینکفرټ
www.schwule-vaeter-frankfurt.de
TraKiNE – Trans-Kinder-Netz e.V.
https://trans-kinder-netz.de

Verband binationaler Familien und
.Partnerschaften, IAF e.V
)(د دوو اتباعو د کورنیو او ملګرتیاو اتحادیه
Ludolfusstraße 2-4, 60487 Frankfurt am Main
069 713 75 60 :تلیفون
frankfurt@verband-binationaler.de :اي میل
www.frankfurt.verband-binationaler.de
Deutsche Gesellschaft für Transidentität und
Intersexualität e.V. (dgti)
www.dgti.org
Koordinierungsstelle für LSBTIQ Themen
LSBTIQ@stadt-frankfurt.de

 د مشاورت، د ژبې ښوونځي،الماني کورسونه
او د ضم کیدلو کورسونه په دې ویب پاڼه موجود دي
www.integrationskurse-frankfurt.de
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زه به د خپل ماشوم/ماشومې
غاښونه څنګه برش
کوم؟
د پیو د غاښونو خیال ساتل هم الزمي وي .د خپل ماشوم/
ماشومې خوله په منظمه توګه ګورئ او اورۍ ورله مساژ
کوئ .لومړی غاښ یې راختلی دی؟ د ټولو اړخونو څخه
یې ((صفا کړئ)) .هر سهار او ماسختن ،د ماشوم/ماشومې د
وینځلو/المبلو پروخت هم اورۍ مساژ کوئ یا غاښ پاکوئ.
دا د سختې صفایۍ د اقدام څخه زیات خونده ور وي .موسیقي
به له ماشومانو سره د خپل غاښونو په صفا کولو کې مرسته
کوي! نرم کوچنی د غاښونو برس د ماشومانو د هغه ټوت
پیسټ سره د ورځې یو ځل استعمالوئ چې فلورایډ په کې وي.
که تاسې د ماشوم/ماشومې د غاښونو د برش کولو په اړه پوښتنې
لرئ ،ستاسې د روغتیا چارواکي د والدینو او ماشومانو لپاره
د غاښونو د صفا کولو د طریقې لپاره یو ساعت وړاندې
کوي .همداډول ،په بېالبېلو ولسوالیو او د ماشومانو د دفتر
د کورنۍ
د معلوماتو په کیفۍ کې د غاښونو د صفا کولو درسونه ورکول کیږي.
په دې ویب پاڼه د دې لپاره وخت اخیستلی شئ:
 :key word ،www.frankfurt.deصفا غاښونه
Gesundheitsamt, Abteilung Zahnmedizin
(د روغتیا مقامات, ،د غاښونو د درملو اداره)
Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-33621 :
اي میلinfo.zahnmedizin@stadt-frankfurt.de :
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Arbeitskreis Jugendzahnpflege für
Frankfurt und den Main-Taunus-Kreis
(د کار کمیټۍ – د فرینکفرټ او مین – تاونس ولسوالۍ لپاره د ځوانانو د غاښونو
ساتنه)
Mainluststraße 17, 60329 Frankfurt am Main
تلیفون069 232 414 :
اي میلjzd@akj-frankfurt.de :

زموږ لپاره شیان څه لږ ډیر
مختلف دي
SOZIALRATHÄUSER
د ټولنې او ټولنیزې خیرښیګړې دفترونه
For Fechenheim, Riederwald, Seckbach and
Bergen-Enkheim
2 Sozialrathaus Ost, Voltenseestraße
069 212-41211 : تلیفون،60388 Frankfurt am Main
srh-ost@stadt-frankfurt.de :اي میل
Alt- und Innenstadt, Bornheim, Nordend د
 لپارهOstend او
Sozialrathaus Ost, Dienstort Bornheim
Eulengasse 64, 60385 Frankfurt am Main
srh-ost@stadt-frankfurt.de : اي میل،069 212-30547 :تیلیفون
Bockenheim, Rödelheim, Hausen, Praunheim د
 لپارهWestend-Süd او
Sozialrathaus Bockenheim, Rödelheimer Straße 45
069 212-74304 : تیلیفون،60487 Frankfurt am Main
srh-bockenheim@stadt-frankfurt.de :اي میل
Dornbusch, Westend-Nord, Nordend-West, د
 لپارهPreungesheim  اوEschersheim, Eckenheim
Sozialrathaus Dornbusch, Am Grünhof 10
069 212-70735 : تیلیفون،60320 Frankfurt am Main
srh-dornbusch@stadt-frankfurt.de :اي میل
Griesheim, Gallusviertel, Gutleutviertel د
 لپارهBahnhofsviertel او
Sozialrathaus Gallus, Rebstöcker Straße 8
069 212-38189 : تیلیفون،60326 Frankfurt am Main
srh-gallus@stadt-frankfurt.de :اي میل
Zeilsheim, Unterliederbach, Sossenheim, Nied, د
 لپارهSindlingen  اوHöchst
Sozialrathaus Höchst, Palleskestraße 14
069 212-45527 : تیلیفون،65929 Frankfurt am Main
srh-hoechst@stadt-frankfurt.de :اي میل
Niederursel, Heddernheim, Ginnheim, Kalbach- د
,Riedberg, Bonames, Frankfurter Berg
,Berkersheim, Harheim, Nieder-Erlenbach
 لپارهPraunheim  اوNieder-Eschbach
Sozialrathaus Nord, Jugend- und Sozialamt
Emil-von-Behring-Straße 14, 60439 Frankfurt am Main
srh-nord@stadt-frankfurt.de : اي میل،069 212 32274 :تلیفون
,Sachsenhausen-Süd, Sachsenhausen-Nord د
 لپارهSchwanheim  اوOberrad, Niederrad, Goldstein
Sozialrathaus Sachsenhausen, Paradiesgasse 8
069 212-33811 : تیلیفون،60594 Frankfurt am Main
srh-sachsenhausen@stadt-frankfurt.de :اي میل
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کله کله شیان د هیلو څخه
مختلف ترسره کیږي د ګڼ شمیر مختلف شیانو له
ماشومه د/ کیدی شي ماشوم.کبله دا رامنځته کیږي
والدېنو له هیلو سره سم هغه شان پرمختګ نه کوي
 حتی د امیندوارۍ نه.لکه څنګه چې هغوی غواړي
 یا والدېن.مخکې هغه شخړې چې زیاتیدونکي وي
ماشومې سره ښه/د دې وړ نه وي چې د خپل ماشوم
اړیکې جوړې کړي ځکه چې هغوی پخپله په خپل
 فرینکفرټ د ژوند.ژوند کې له مشکالتو سره مخ وي
 د ټولو.د هر وضعیت لپاره د مالتړ ښه شبکه لري
ستونزو لپاره ستاسې د اړیکې نیولو لومړی ځای
 (د ټولنې او خیرښیګړې دفتر) دیSozialrathaus
Team Kinder- und Jugendschutz یا
،)ماشومې او ځوان د ساتنې خدمات/(د ماشوم
) (ټول فري0800 20 10 111 :هاټ الین
 بجې11.00  بجې– غرمه8.00 دوشنبه– جمعه سهار
.  بجې11.00 غرمه1 – بجې10.00  یکشنبه او رخصتۍ سهار،شنبه

:تاسې به د ټولو وړاندیزونو څرګنده کتنه دلته ومومئ
،www.frankfurt.de
 الرښودFrühe Hilfen :مهم ټکی
)(د کوچنیانو او ماشومانو د والدېنو لپاره مرسته
هغه کورنۍ چې د پناه د حق لپاره یې ادعا کړې وي او په فرینکفرټ کې
. هغوی د ټولنیزې خیر ښیګړې د دفتر سره تماس نیولی شي،اوسیږي
د ځوانانو او ټولنیزې خیرښیګړې دفتر
 کډوال او غیراتباع51.D4
Jugend- und Sozialamt(
)51.D4 Flüchtlinge und Auswärtige
Mainzer Landstraße 291, 60326 Frankfurt am Main
069 212-40581 : فاکس،069 212-70775 :تلیفون
Info.51.D4@stadt-frankfurt.de :اي میل

کله چې زما مور او پالر جګړه
کوي نو زه ډاریږم ...

ما اصالً د خپل ماشوم/
ماشومې د وهلو نیت
نه لرلو ...

ماشومان هم په کورنۍ تیري کوونکی چاپیلایر
احساسولی شي .بیا هغوی د پام ترالسه کولو لپاره

والدېنو ته باید معلومه وي چې هغوی هیڅکله خپل

ځینې وختونه ژړا پیل کوي .د ځان د ژغورلو

ماشوم/ماشومه نه وهي او نه لړزړوي .خو بیا هم،

لپاره هغوی ښایي زیات خاموش هم پاتې شي.

په ځینې حالتونو کې داسې کیدی شي ،چې په هغې

فرینکفرټ کنډر und Jugendschutztelefon -
(د ماشومانو او ځوانانو د ساتنې هاټ الین)
( 0800 20 10 111ټول فري)

کې هغوی خپله غوسه ،ناهیلي یا زیات احساسات

دوشنبه– جمعه سهار  8.00بجې– غرمه  11.00بجې
شنبه ،یکشنبه او رخصتۍ سهار  10.00بجې 1غرمه  11.00بجې .
.Informationszentrum für Männerfragen e.V
(د سړو د چارو لپاره معلوماتي مرکز)
Sandweg 49, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 495 04 46 :
اي میلinfozentrum@maennerfragen.de :
www.maennerfragen.de
Beratungs- und Interventionsstelle
.Frauen helfen Frauen e.V
(د مرستې او مالتړ دفتر -
ښځې د ښځو سره مرسته کوي)
Berger Straße 40-42, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 489 865 51 :اي میلinfo@frauenhaus-ffm.de :
www.frauen-helfen-frauen-ffm.de
Beratungs- und Interventionsstelle für Frauen
د مرستې دفتر “”am Frauenhof
Schwanheimer Straße 7, 60528 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 430 547-66 :فاکس069 430 547-67 :
موبایل0172 619 89 84 :
اي میل.beratung@frauenhaus-frankfurt.de :
www.frauenhaus-frankfurt.de
Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, die von
sexualisierter, digitaler und körperlicher Gewalt bedroht oder betroffen sind
(د هغه انجونو او ښځو لپاره د اړیکې نیولو ځای چې وګواښل شي یا د
جنسي ،ډیجیټالي یا فزیکي ماهیت د تشدد ښکار شي)
Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 709 494 :اي میلinfo@frauennotruf-frankfurt.de :
www.frauennotruf-frankfurt.de
د جبري زنا وروسته د پاملرنې په اړه د معلوماتو لپاره وګورئ
soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
FiM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V.
( – FiMد ښځو حقوق بشري حقوق دي )
Varrentrappstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 970 979 70 :اي میلinfo@fim-beratungszentrum.de :
www.fim-frauenrecht.de
Deutscher Kinderschutzbund
Bezirksverband Frankfurt am Main e.V.
(د الماني ماشوم/ماشومې د ساتنې اتحادیه
سمه ییزه اتحادیه )Frankfurt am Main
Comeniusstraße 37, 1. floor, 60389 Frankfurt am Main
تلیفون069 970 901 20 :
اي میلberatungsstelle@kinderschutzbund-frankfurt.de :
www.kinderschutzbund-frankfurt.de
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نه شي قابو کولی .دا مهمه ده چې د دې ډول ناهیلي
له تشدد څخه ځان وساتئ ځکه چې دا په ماشومانو
باندې ډیر تاثیر لري .د مثال په توګه ،په کومو
ماشومانو چې تشدد کیږي ،هغوی اکثر د ځورونې
ښکار کیږي او په ګروپونو کې ځان نه شي پرځای
کولی.
هغه میندې او پلرونه چې په دې موضوع کې
مرستې ته اړتیا لري ،هغوی د مرستې د ګڼ شمیر
دفترونو سره تماس نیولی شي .دغه دفترونه وړیا
کار کوي او د محرمیت خیال ساتي.

ټول ماشومانو دا حق لري
چې پرته له تشدد څخه
د هغوی پاملرنه وکړل شي.

!

فرینکفرټ کنډر und Jugendschutztelefon -
(د ماشومانو او ځوانانو د ساتنې هاټ الین)
( 0800 20 10 111ټول فري)
دوشنبه– جمعه سهار  8.00بجې– غرمه  11.00بجې
شنبه ،یکشنبه او رخصتۍ سهار  10.00بجې– 1غرمه  11.00بجې .
Deutscher Kinderschutzbund
.Bezirksverband Frankfurt am Main e.V
(د الماني ماشوم/ماشومې د ساتنې اتحادیه
سمه ییزه اتحادیه )Frankfurt am Main
Comeniusstraße 37, 1. floor, 60389 Frankfurt am Main
تلیفون069 970 901 20 :
اي میلberatungsstelle@kinderschutzbund-frankfurt.de :
www.kinderschutzbund-frankfurt.de

د کورنۍ قابلې به په ورځني
فعالیتونو کې مرسته وړاندې
کوي

ګڼ شمیر درمل او طریقې
موجودې دي ...
هر هغه تن چې معلوماتو او مرستې ته اړتیا لري،

که د والدېنو لپاره دا مشکل وي چې د خپل ماشوم/

باید د؟ (درملو د ریاست) سره تماس ونیسي.

ماشومې سره ښې اړیکې جوړې کړي ،یا هغوی

( Drogenreferatد درملو ریاست )
( Alte Mainzer Gasse 37مځکي پوړ )
 ،60311 Frankfurt am Mainتلیفون069 212-30124 :
اي میلdrogenreferat@stadt-frankfurt.de :
www.drogenreferat.stadt-frankfurt.de

پخپله په ژوند کې د څه مشکل سره مخ وي ،د
فرینکفرټ ښار د ((لومړۍ مرستې)) میکانیزمونه
لري چې ستاسې سره مرسته کولی شي .بس په ټول
فري شمیره Kinder und Jugendschutz
(د ماشوم او ځوان ساتنې) ټیم ته په
 0800 20 10 111زنګ ووهئ.
( Frühe Hilfenد کوچنیانو او ماشومانو د والدینو
لپاره مرسته) چې کومه مرسته وړاندې کوي ،په
هغې کې د روغتیایي مقاماتو له خوا د کورنۍ د
قابلو مرسته شامل وي :قابلې ،د ماشومانو نرسانې او
متخصصین ،په رضاکارانه توګه له هغه کورنیو سره
د یو کال لپاره کتنه کوي چې په کورونو کې یې
نوي ماشومان زیږیدلې وي
او هغوی ته وړیا مرسته او مالتړ وړاندې کوي!
فرینکفرټ کنډر und Jugendschutztelefon -
(د ماشومانو او ځوانانو د ساتنې هاټ الین)
( 0800 20 10 111ټول فري)
دوشنبه– جمعه سهار  8.00بجې– غرمه  11.00بجې
شنبه ،یکشنبه او د رخصتۍ ورځې سهار  10.00بجې– غرمه  11.00بجې
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په کاري ژوند کې بیالنس
راوستل
له کورنۍ سره د کوچني ماشوم اوسیدل په زړه
پوري او مسولیت لرونکي وي .میندې او پلرونه
به دې په دې غور کوي چې هغوی څومره وخت
کار کولی شي او څوک په کورنۍ په ځانګړي وخت

روزنه ترالسه کوونکي ،ښځینه
او نارینه کارکوونکي د مورني
پلرني رخصتۍ اخیستلو مستحق
دي ...

کوم مسؤلیت پوره کولی شي .ډیر والدېن د یو ټیم په
توګه مسلکي او د پاملرنې فعالیتونه سره شریکوي.

 ...او دا د دې پورې تړاو نه لري چې آیا هغوی پوره

پخوانۍ طریقه – چې پالر به کار له الړ شي او

وخت کار کوي ،یا په موقتي توګه کار کوي ،یا په

مور به په کور کې پاتې شي – پوره نقصانات لري.

موقتي توګه د کار تړون لري .د والدېنو رخصتۍ

میندې په داسې وضعیت کې د کاري ژوند څخه د

تر دریو کالو پورې دوام کولی شي .د دې وخت د

لیري کیدو خطر لري .په داسې حال کې چې پلرونه

پیل کیدو څخه مخکې باید اجیر ته  7اونۍ مخکې خبر

د خپل ماشوم/ماشومې لومړي په زړه پوري کلونه

ورکړل شي( Elternzeit .د والدېنو د رخصتۍ)

ډیر کم ویني .فدرالي دولت او مخ پرزیاتیدونکي

ادعا پالر ،مور یا دواړه په شریکه کولی شي .د

اجیران دې حقیقت ته غبرګون ښایي چې میندې او

والدېنو د رخصتۍ څخه وروسته ،هغوی خپل اصلي

پلرونه دواړه اړتیا لري چې دغه دواړه ترسره کړي:

کار یا ورته کار ته د واپس کیدو مستحق دي.

یعني کورنۍ او کار.
د موقتي کار قرارداد په امیندوارۍ یا د والدېنو په
رخصتۍ سره نه پراخیږي .بلکې ،دا په ټاکل شوي
وخت ختمیږي .په دې کې استثنا د روزنه ترالسه
کوونکي قرارداد دی ،چې عموما ً درې کاله وروسته
ختمیږي .روزنه کوونکي د والدینو د رخصتۍ څخه
وروسته خپله روزنه ترسره کولی شي،
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ځکه چې قرارداد پخپله پراخیږي .په دې اړه
نور معلومات په دې ادرس ترالسه کیدی شي:
.www.bmfsfj.de

هغه میندې او پلرونه چې
Arbeitslosengeld II
(( )Hartz IVد بې کارۍ ګټې)
ترالسه کوي ...
 ...د وړتیاو ،جزوختي کار د مارکیټ یا د
ماشوم ساتنې د انتخابونو په اړه مهم معلومات د
Beauftragter für Chancen-gleichheit

 ،www.arbeitsagentur.deموندل کیدی شي،

( am Arbeitsmarkt/ BCAد استخدام د مساوي

اصطالح ولټوئ( Veranstaltungen :پیښې ).

فرصت د افسر) څخه په هغه معلوماتي ناستو کې
ترالسه کولی شي چې په منظمه توګه د کار د
مرکزونو له خوا ترسره کیږي.

هغه میندې او پلرونه چې د
Agentur für Arbeit
سره راجستر شوې وي یا د بیا
کار کولو په لټه کې وي

د انټرنیټ نورې اړوندې پاڼې:
www.perspektive-wiedereinstieg.de
www.new-hessen.de
د میندو لپاره د نیم وخت روزونه:
www.vbff-ffm.de

که تاسې ښوونځی یا مسلکي
روزنه نه وي بشپړه کړي ،یا په
فرینکفرټ کې نه وي یئ یا د
روزنې او مخکې روزنې په اړه
پوښتنې لرئ ...

سړي او ښځې د هغه خدمتونو په اړه معلومات
ترالسه کولی شي چې ( Arbeitsagenturد

تاسې د والټر کوب موسسې سره تماس نیولی

استخدا د فدرالي موسسې) له خوا وړاندې شوې وي

شئ چې د زده کړو ،مسلکونو ،مطالعو او ټولنیز

او د کار د فرصت په اړه معلومات په هغه میاشتني

خیرښیګړې د موضوعاتو په اړه مشوره وړاندې

پروګرامونو کې ترالسه کولی شي چې د

کوي.

 Bundesagentur für Arbeitله خوا ترسره
کیږي  .Fischerfeldstrasseد دې نیټې په

Walter-Kolb-Stiftung e.V.
Braubachstraße 30-32, 60311 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 212-40900 :فاکس069/212-40901 :
اي میلinfo@walter-kolb-stiftung.de :
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مسلکي روزنه او د ماشوم/
ماشومې سره مطالعه کول
د ثانوي ښوونځی زده کوونکي په غیر رسمي
توګه د مورني پلرني رخصتي لپاره د خپل
ښوونځي په اجراییوي دفترونو کې عریضه

هغه ځوان خلک چې د کډوال شالید لري او
عمر یې له  12او  27کالو ترمنځه وي،
د ځوانانو د کډوالۍ د خدمتونو څخه مشوره او مرسته ترالسه کولی شي.
www.jugendmigrationsdienste.de

کولی شي .روزنه ترالسه کوونکي خپلې پوښتنې

د پوهنتون هغه زده کوونکي چې ماشوم/ماشومه

د ( IHKد سوداګرۍ او صنعت د خونې) یا یا د

لري ،د خپل پوهنتون څخه د رخصتۍ غوښتنه کولی

( Handwerkskammerسوداګرې د خونې) څخه

شي ،یا په جزوختي اساس خپلې زده کړې ترالسه

کولی شي .د ( Jugendjobcentreځوانانو د کار

کولی شي .پوهنتونونه د زده کوونکي والدېنو،

مرکز) د هغه والدېنو لپاره معلومات وړاندې کوي

ماشوم ساتنې ،د رخصتۍ د لوبو ،نرسنګ خونو او د

چې عمر یې له  25کالو څخه کم وي او د کار روزنه

والدینو د مرستې لپاره شبکې وړاندې کوي.

نه لري او ( Arbeits-losengeld IIد بې کارۍ
ګټې) ترالسه کوي .د Frankfurter Verein zur

د ایپالیډ ساینسز لپاره فرینکفرټ پوهنتون
د کورنۍ دفتر
Nibelungenplatz 1, building 6 / 2nd floor
60318 Frankfurt am Main
تلیفون069 153 328 66 :
اي میلfamilienbuero@abt-sb.fra-uas.de :

(ښځو د مسلکي مرستې لپاره د فرینکفرټ اتحادیه) د

-Goethe-Universität (Goetheپوهنتون )
www.uni-frankfurt.de/39392181/familie

beruflichen Förderung von Frauen
هغه میندو سره مرسته کوي چې د جزوختي روزنې د
موقع په لټون کې یي.
Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
()Trade Chamber Frankfurt/Rhein-Main
Bockenheimer Landstraße 21, 60325 Frankfurt am Main
تلیفون971 72-818 :
اي میلservice@hwk-rhein-main.de :
www.hwk-rhein-main.de
IHK Frankfurt am Main
(د سوداګرۍ او تجارت د خدمت د مرکز خونه)
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main
تلیفون1508- 069 2197-1280 :
اي میلinfo@frankfurt-main.ihk.de :
www.frankfurt-main.ihk.de
( Jugendjobcentreد ځوانانو د کار مرکز)
Hainer Weg 44, 60599 Frankfurt am Main
تلیفون069 217-13493 :
اي میلjobcenter-frankfurt-am-main.jugendjobcenter@ :
jobcenter-ge.de
VbFF – Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V.
(د ښځو د مسلکي مرستې لپاره د فرینکفرټ اتحادیه )
Walter-Kolb-Straße 1–7, 60594 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 795 099 0 :اي میلinfo@vbff-ffm.de :
www.vbff-ffm.de
نور معلومات په دې ویب پاڼه ترالسه کیدی شي
www.schwanger-unter-20.de

32

Studentenwerk Frankfurt
(د زده کوونکو د چارو دفتر فرینکفرټ)
تلیفونwww.studentenwerkfrankfurt.de ،0180 178 833 6 :

د استخدام ساتنه
د قانون له مخې ،د کار فسخ کولو اجازه د امیندوارۍ
له پیل څخه تر زیږیدنې نه وروسته څلورو میاشتو
پورې نشته .د ( Elternzeitوالدینو د رخصتۍ)
په دوران کې هم میندې او پلرونه د فسخ کیدو
څخه ساتل شوې وي .د ( Eltern-zeitوالدېنو د
رخصتۍ) دا ساتنه ،چې تر دریو کالو پورې پراخه

کیدی شي ،تطبیق کیږي.

که ستاسې ماشوم/ماشومه
ناروغ/ناروغه وي ...

کله چې زه ناروغ/ناروغه یم نو
زما د ماشوم/ماشومې پاملرنه به
څوک کوي ...

او تاسې وظیفه لرئ ،تاسې په یو کال کې د یو تن
په سر تر  10ورځو پورې د کار څخه رخصتي

که زه ناروغ/نارغه یم او زما د ماشوم/ماشومې

کولی شئ او که په کورنۍ کې یوازې مور یا پالر

د پاملرنې لپاره څوک نه وي نو څه به کیږي؟

یئ نو تر  20ورځو پورې دغه رخصتي کولی شئ.

د ورغتیا قانوني بیمه د کورنۍ د مرستې لپاره پیسې

د جوړې لپاره ،د ناروغۍ ورځې ملګري ته د اجیر

ادا کوي .د دې لپاره د ډاکټر تصدیق نامې ته اړتیا

سره په مشاورت انتقالیدی شي .که تاسې د روغتیا

وي ،د مثال په توګه ،د ابتدایي پاملرنې د ډاکټر څخه.

قانوني بیمه لرئ ،تاسې د ( Krankengeldناروغۍ

تاسې د خپلې بیمې د ادارې څخه د مرستې د خدماتو

د تادیې) ترالسه کولو مستحق یئ .د دې د ترالسه

لپاره ادرسونه ترالسه کولی شئ .د روغتیا په بیمه

کولو لپاره تاسې باید د ډاکټر تصدیق نامه وړاندې

کې دا انتخاب هم شته چې هغه چا ته پیسې ورکړل

کړئ .د کار څخه استثنا د دې سره تړاو نه لري چې

شي چې تاسې یې پیژنئ.

ایا تاسې د پوره وخت یا نیم وخت کارکوونکي یئ.

Notmütterdienst – Familien- und Seniorenhilfe
(د مور عاجل خدمت – کورنۍ او مشر اتباع)
Sophienstraße 28, 60487 Frankfurt am Main
تلیفون069 951 03 30 :
www.notmuetterdienst.de
Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه– جمعه سهار  9.00بجې– مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße
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هر هغه څه چې تاسې ترې باید
د ماشوم ساتنې په اړه خبر یئ

ستاسې ماشوم/ماشومه باید د خپلې ورځې څه برخه

ورځنۍ پاملرنې عامه او دولتي اسانتیاوې ،یا

د نورو ماشومانو سره په محرک چاپیلایر کې تیره

کوچني کنډرګارټنز .والدېن د خپل مهال ویش سره

کړي ترڅو هغه/هغې ته په عادي ډول د وده کولو

سم د پاملرنې د بېالبيلو اسانتایو څخه انتخاب کولی

فرصت په الس ورشي .د میندو او پلرونو لپاره دا

شي .د زیږیدنې نه مخکې مناسب ځای کتل د پام

مهمه ده چې د هغوی ماشوم/ماشومې پاملرنه په پام

وړ وي .په دې غور وکړئ چې آیا تاسې د پاملرنې

او مینې سره کیږي .میندې او پلرونه په ښه توګه

ورځني اسانتیا ته اړتیا لرئ یا د ورځنۍ پاملرنې

کار یوازې هغه وخت کوالی شي کله چې هغوی ته

مور یا پالر ته او دا چې ستاسې د مهالویش اړتیاوې

معلومه وي چې د هغوی د ماشوم/ماشومې پاملرنه

څه دي .زموږ چیک لست به په دې اړه الرښود

په پام او مینې سره کیږي .د فرینکفرټ ښار د دې

وړاندې کړي.

خبرې لپاره د پاملرنې یو ښه چاپیلایر وړاندې کوي.
د مثال په توګه ،موږ د دې لپاره په یو وخت په یو
اقدام کې سرچینې برابروو او د پاملرنې په معیار
جوړ جاړې نه کوو .د ډی کیر یا ورځنۍ پاملرنې
وړ کارکوونکي ،د شرکت کنډرګارډینز ،د ماشومانو
ګروپونه ،د والدېنو په نوښت د لوبو ګروپونه ،د
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ټول ماشومان
د پرمختګ کول مستحق دي

!

((د ماشوم ساتنې چمتووالي)) – چیک لست

لومړۍ
پاملرنې

د ماشوم د ورځې د
پاملرنې ( )KITAچمتو
والی

څه باید وکړل شي؟

معلومات ترالسه کړئ

هغه موضوع چې باید پام ورته وکړل شي:

د ( Familienbildungsstättenکورنۍ د زده کړې
اسانتیاوې) د دې موضوعاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.

•موږ به کله کار کوو ،څومره کار ،څومره زده کړه یا
کورسونه به کوو؟ څومره ساعته او په کومو ورځو؟
•موږ څنګه کار او د ماشوم/ماشومې د پاملرنې وخت
تقسیمولی شو؟
• په پایله کې موږ څومره پاملرنې ته اړتیا لرو؟
• د دې لږ تر لږه او اعظمي حد څه دی؟
• موږ د کوم ډول پاملرنې څخه خوښ یو؟
•آیا زموږ اجیر د شرکت په مرسته د ماشوم ساتنې
پروګرام لري؟
• موږ د ښار کومې برخې ته تللی شو؟

بشپړ شوي؟

هغه نکتې چې باید پام ورته وکړل شي:

کوم کیتاز چې ستاسې کور ته نږدې وي یا ستاسې
د کار په الره کې راځي ،د استعمالولو امکان لرلی شي.
تاسې د کیتاز ادرسونه په دې ویب پاڼه کتلی شئ:
www.kindernetfrankfurt.de

د کیتاس سره په تلیفون تماس ونیسئ .په خالصه ورځ
څومره وړاندیز کیدی شي؟ نیټې معلومې کړئ او د کیتا په
اړه معلومات ترالسه کړئ.

www.kindernetfrankfurt.de

په  kindernetfrankfurt.deکې خپل جزیات ورکړئ
او د مخکې نه خپل ماشوم راجستر کړئ.

د خپل جزیاتو د داخلولو او د ځای لپاره د مخکې نه د ځای نیولو
دوه انتخابونه موجود دي:
• په انټرنیټ www.kindernetfrankfurt.de
•په خپله په Infobörse Kinderbetreuung/Infobörse
( Kindertagesbetreuungډی کیر د معلوماتو په دفتر) کې.

• موږ کوم کیتاس ته تللی شو؟
• کوم کیتاس امکان لري؟

Seehofstraße 41, 60594 Frankfurt am Main
تلیفون ،+49 212-36564 :اي میل:
kindernetfrankfurt.amt40@stadt-frankfurt.de
www.kindernetfrankfurt.de
د تلیفون وختونه:
دوشنبه .سهار د  9.00نه تر ماسپښین  1.00بجې پورې او د
چارشنبې په ورځ .ماسپښین د  2.00نه تر مازیګر  2.00بجو پورې
خالص ساعتونه ،شخصي مشاورت:
د سې شنبې او پنجشنې په ورځو ماسپښين د  2.00نه تر مازیګر 5.00
بجو پورې ،جمعه .سهار د  9.00نه تر ماسپښين  1.00بجې پورې
د ورځې د پاملرنې د
د اړوند ډی کیر خدمت سره تماس ونیسئ چې د دغه ځای د ډی کیر خدماتو لپاره د تماس جزیات:
Infobörse Kindertagesbetreuung
ساتونکو/پاملرنه کوونکو څخه به تاسې د ساتونکو/پاملرنه کوونکو په اړه بشپړ
Seehofstraße 41, 60594 Frankfurt am Main
لپاره چمتووالي
تلیفون ،+49 212-36564 :اي میل:
kindernetfrankfurt.amt40@stadt-frankfurt.de
www.kindernetfrankfurt.de
د تلیفون وختونه:
دوشنبه .سهار د  9.00نه تر ماسپښین  1.00بجې پورې او د
چارشنبې په ورځ .ماسپښین د  2.00نه تر مازیګر  2.00بجو پورې
خالص ساعتونه ،شخصي مشاورت:
د سې شنبې او پنجشنې په ورځو ماسپښين د  2.00نه تر مازیګر 5.00
بجو پورې ،جمعه .سهار د  9.00نه تر ماسپښين  1.00بجې پورې

تاسې د خپل ماشوم/ماشومې لپاره د ساتنې ځای یوازې آنالین
په دې ادرس موندلی شئ www.kindernetfrankfurt.de
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موږ به د ځای ترالسه کولو لپاره
څومره انتظار کوو ،په دې به
څومره لګښت راځي او موږ مالي
مرسته کوم ځای
ترالسه کولی شو؟

بیړنۍ پیښې
په بیړني حالتونو کې ( Notmütterdienstد
بیړني حالت د میندو خدمت) د والدېنو سره مرسته
کولی شي .په فرینکفرټ کې دا خدمت د ساعت
په حساب هم موجود دی .د روغتیا قانوني بیمه

د ډی کیر اسانتیاوې

د کورنۍ د مرستې لپاره پیسې ادا کولی شي یا که

د ځانګړي معیار سره سم نبغ په نیغه د ډی کیر لپاره

تاسې د روغتیا بیمه نه لرئ ،د ټولنیزې خیرښیګړې

ځایونه ټاکي .د مثال په توګه ،ړوندېکورنۍ ته زیات

دفتر دغه لګښت ورکولی شي .د روغتیا قانوني بیمه

پام کیږي ،په داسې حال کې چې د انتظار د لست

د کورنۍ د مرستې لپاره پیسې ادا کولی شي .په دې

کورنیو ته کم لومړیتوب ورکول کیږي .ځینې

کې د ډاکټر تصدیق نامې ته اړتیا وي ،د مثال په توګه،

کورنۍ په چټکۍ سره قبلیږي ځکه چې ماشوم/

ستاسې د ابتدایي ډاکټر څخه .ستاسې د روغتیا د بیمې

ماشومه د ګروپ لپاره زیات مناسب وي .ځینې

مامورین د مرستې د خدمتونو ادرسونه لري .دروغتیا

نور باید څه وخت انتظار وکړي .د پوره وخت د

په بیمه کې دا انتخاب هم شته چې هغه چا ته پیسې

ځای لپاره میاشتنی فیس  198یورو دی ،د نیم وخت

ورکړل شي چې تاسې یې پیژنئ.

لپاره فیس  158یورو دی او د نیمې ورځې لپاره
فیس  138یورو دیT .هغه کورنۍ چې پخپله دغه
فیسونه نه شي ادا کولی ،هغوی په ټاون هال کې
د خیرښیګړې اړوند دفتر ته د دې لګښتونو لپاره
عریضه کولی شي – د ماشوم/ماشومې او ځوان د
مرستې مالي خدمت .په ټاون هال کې د خیرښیګړې
د دفترونو ادرسونه په  27مه پاڼه ورکړل شوې دي.
نور معلومات:
،www.kindernetfrankfurt.de
مهم ټکی :معلوماتي پورټل
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Notmütterdienst – Familien- und Seniorenhilfe
(د مور عاجل خدمات – کورنۍ او مشر اتباع)
Sophienstraße 28, 60487 Frankfurt am Main
تلیفونwww.notmuetterdienst.de ،069 951 03 30 :
Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-39001 :
اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
www.frankfurter-kinderbuero.de
دفتري ساعتونه :دوشنبه –،جمعه سهار  9.00بجې –،مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße
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د ماشومانو
عمر

د وړاندیز بڼه

د پاملرنې ډول

مالتړی

شخصي مالتړي

پورې پاملرنه

• سهار یا پس له ماسپښینه په اونۍ کې زیات نه زیات تر  3ورځو

• د ماشوم/ماشومې د پاملرنې روزل شوي تدریسي کارکوونکی
• سپارنې
• د ټاکل شوي والدېنو پالوی

• د ماشوم/ماشومې د پاملرنې روزل شوي تدریسي کارکوونکی
• پوره سپارنې( ،بورډ ،ډایپرې )
• د ټاکل شوي والدېنو پالوی

• د ماشوم/ماشومې د پاملرنې روزل شوي تدریسي کارکوونکی
• سپارنې
• د ټاکل شوي والدېنو پالوی

• د ماشوم/ماشومې د پاملرنې روزل شوي تدریسي کارکوونکی
• پوره سپارنې( ،بورډ ،نیپیانې)
• د ټاکل شوي والدېنو پالوی

• د ماشوم/ماشومې د پاملرنې روزل شوي تدریسي کارکوونکی
• د کور دننه د پخلنځی څخه سپارنې
• د ټاکل شوي والدېنو پالوی

په شخصي کورونو کې ،د پاملرنې اسان مهالویشونه
یو په یو پاملرنه ،د کورنۍ چاپیلایر ،د ډی کیر د پالوي له خوا د ډی
کیر وړ میندې او پلرونه – چې Frankfurt am Main
یې څارنه کوي

ځانګړتیاوې

په  Frankfurt am Mainکې د هغه ماشومانو پاملرنه کیږي چې عمر یې له  3کالو څخه کم وي

خالص ساعتونه

د ماشوم/ماشومې ډی کیر

فیس (د والدېنو فیس) د ګروپ کچه

د  8اونیو څخه پیل
کیږي

د ټولې ورځې ځای
 € 198.00په میاشت کې

د ځانګړي پاملرنې
مهالویشونه

عموما ً  5-1ماشومان
نه  € 275.00پورې
(که په عامه توګه ورکړل شوې
وي( د پاملرنې د مودې پورې
تړاو لري
د  9نه تر  11پورې
ماشومان

د  1ماشوم د پاملرنې
کارکوونکي
د  5نه تر  9پورې
ماشومان

زیات نه زیات  5ماشومان انفرادي کسان

د  1ماشوم د پاملرنې
کارکوونکي
 5ماشومان

 15ماشومان

وړوکتون
(د ماشومانو مرکز)

کیتا فرینکفرټ

کیتا فرینکفرټ

د  8اونیو څخه تر
 3کالو پورې

د عمر پراخه شوی
ګروپ د  1کال نه
تر  7کالو پورې

د ټولې ورځې ځای
 € 198.00په میاشت کې*

په خاپوړو د تلونکو ماشومانو
لپاره ګروپ

دوشنبه  -جمعه
~سهار  7.00بجې .
–~مازیګر  5.00بجې
د نیمې ورځې او لږ وخت
ځایونه امکان لري
دوشنبه  -جمعه
~سهار  7.00بجې .
–~مازیګر  5.00بجې
د نیمې ورځې او لږ وخت
ځایونه امکان لري

د  8اونیو څخه تر
 3کالو پورې

د  9نه تر  12پورې
ماشومان

د  15نه تر  18پورې
ماشومان

د  9نه تر  12پورې
ماشومان

د  1ماشوم د پاملرنې
کارکوونکي
 5ماشومان

د ټولې ورځې ځای
 € 198.00په میاشت کې*

د ماشومانو مرکز

شخصي مالتړي

دوشنبه  -جمعه
~سهار  7.00بجې .
–~مازیګر  5.00بجې
د نیمې ورځې او لږ وخت
ځایونه امکان لري

د  1نه تر  7کالو
پورې

د بېالبېل عمر اسانتیا

د  1ماشوم د پاملرنې
کارکوونکي
 5ماشومان

د ټولې ورځې ځای
 €198.00په میاشت کې*

د  1نه تر  7کالو
پورې او
د  1نه تر  12کالو
پورې

د ماشومانو نرسري

کیتا فرینکفرټ

دوشنبه  -جمعه
~سهار  7.00بجې .
–~مازیګر  5.00بجې
د نیمې ورځې او لږ وخت
ځایونه امکان لري

دوشنبه  -جمعه
~سهار  7.00بجې .
–~مازیګر  5.00بجې
د نیمې ورځې او لږ وخت
ځایونه امکان لري

د  3نه تر  7کالو
پورې

د  1ماشوم د پاملرنې
کارکوونکي
د  5نه تر  9پورې
ماشومان

د ټولې ورځې ځای
 €198.00په میاشت کې*

د ټولې ورځې ځای
 € 198.00په میاشت کې*
د  15نه تر  18پورې
ماشومان

شخصي مالتړي

کوچنی کنډرګارټن

د والدېنو ماشوم/ماشومې
ګروپونه

د  1ماشوم د پاملرنې
کارکوونکي
د  5نه تر  6پورې
ماشومان

شاوخوا د  1.5نه
تر  3کالو پورې

د  0نه تر  4کالو
پورې

دوشنبه  -جمعه
~سهار  7.00بجې .
–~مازیګر  5.00بجې
د نیمې ورځې او لږ وخت
ځایونه امکان لري

 2 - 1.5ساعته
په اونۍ کې یو ځل

 3ساعته په  3-2ورځو کې
په اونۍ کې
شاوخوا  € 4.00په یوه لیدنه
کې

شاوخوا  € 90.00پورې

د  6نه تر  12پورې
ماشومان
د  10نه تر  12پورې
ماشومان د والدېنو
سره

د کورنۍ د معلوماتو کیفۍ

 € 130.00په میاشت کې

د  1ماشوم د پاملرنې
شخصي مالتړي
کارکوونکي
د  3نه تر  6پورې ماشومان
د  1نه تر  2غونډو د
لیډران

د  0نه تر  3کالو
پورې

کلیسا او شخصي
خیراتي مرستې

لطفا ً زنګ ووهئ

د غونډې د وړ لیډرانو له خوا د لومړۍ کورنۍ په پړاو کې
مرسته ،د مورني پلرني مهارتونو تقویه کول ،د ماشوم/ماشومې
لپاره د لومړي ګروپ تجربه چې د والدینو په موجودګۍ کې لوبې
او تمرین کوي ،د ګروپ وړاندیزونو او د  1.5نه تر  3کالو د
مودې پورې د خالص مرکې موقعیتونه

وړیا

د فرینکفرټ ښار،
شخصي مالتړي

د  30پورې کورنۍ،
په اسانتیا کې د ځای
پراساس

د مفکورې پر اساس :مسلکي روزل شوي کارکوونکي ،رضاکاران،
تادیه شوي کارکوونکي ،مسلکي روزل شوي کارکوونکي

* د عوایدو پر اساس مرسته د ( Jugend und Sozialamt – Wirtschaftsdienst Jugend und Familieځوانانو او ټولنیزې خیر ښیګړې د دفترونو  -د ځوانانو او کورنۍ د مالي خدماتو) له الرې ممکن ده.

په پیسو خو
نړۍ اباده ده
په ماشوم/ماشومې سره ستاسې مالي وضعیت ګډوډ
کیدی شي .په داسې حال کې چې تاسې نوي لګښتونه

د ماشوم/ماشومې ګټه
(... )Kindergeld

سمبال کړئ ،تاسې د نوي عایداتو د سرچینې څخه
استفاده کولی شئ .کله چې مو پوښتنې ذهن ته

 ...په میاشت کې تر  194یورو پورې وروسته له

راځي نو څلور دولتي ادارې ستاسې لپاره مهمې

هغې ورکول کیږي کله چې د Familienkasse

دي :؟ د ( Familienkasseکورنۍ بسپنه)،

(د کورنۍ بسپنه) ته غوښتنلیک ورکړئ.

( Sozialrathausد ټولنیزې خیر ښیګړې
دفتر)( Jobcentre ،د کار مرکز) او Amt für
Wohnungswesen
(د کورني چارو اداره).
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Kindergeld bei der Familienkasse
in der Agentur für Arbeit Frankfurt
(د فرینکفرټ د استخدام په اژانس کې
د کورنۍ د بسپنې څخه د ماشوم/ماشومې ګټه)
Fischerfeldstraße 10–12, 60311 Frankfurt am Main
تلیفون ،0800 455 553 0 :فاکس069 217-12430 :
اي میلfamilienkasse-hessen@arbeitsagentur.de :
www.familienkasse.de

د والدېنو ګټه
(... )Elterngeld

پیرنټل بینیفټس پلس
(د والدینو اضافي ګټې) ...
(... )Elterngeld Plus

ـــ ستاسې په عوایدو پورې تړاو لري .دا د ماشوم
د زیږیدنې څخه مخکې عموما ً له  67-65سلنه د

 ...په ځانګړي توګه هغه وخت په زړه پوري که

اوسطا ً عوایدو پورې وي ،د زیاتو ماشومانو لپاره

چیرې تاسې په لومړي کال کې د نیمې ورځې کار

لږ زیات وي خو ولې د  300یورو نه کم نه وي .دا

کول غواړئ .په دغه وضعیت کې ،د والدېنو د عادي

پیسې هغه tوالدېنو ته ورکول کیږي چې د بې کارۍ

ګټې میاشت د دوو ګټو اضافي میاشتې ګڼل کیږي .تر

تالفي  IIترالسه کوي.

 24پورې د والدېنو د اضافي ګټې میاشتې ممکن وي.

Amt für Versorgung und Soziales
(د مرستې او ټولنیزې خیرښیګړې دفتر)
Walter-Möller-Platz 1, 60439 Frankfurt am Main
تلیفون069 15671 :
اي میلpost@havs-fra.hessen.de :

د والدېنو د اضافي ګټې مقدار زیاتره د والدېنو د هغه
ګټو ترنیمې پورې وي د کومو چې تاسې د نیم کار د
وخت د عوایدو پرته مستحق یئ.
که چیرې مور او پالر دواړه څلور میاشتې په پرله
پسې توګه د  25څخه تر  30ساعتو پورې په اونۍ
کې کار کوي ،نو هغوی دواړه به د څلورو میاشتو
لپاره د پارټنرشپ د اضافي ګټې بونس هم ترالسه
کوي .په دې اړه نور معلومات په دې ویب پاڼه
ورکړل شوې دي.www.elterngeld-plus.de :
Amt für Versorgung und Soziales
(د ټولنیز امنیت او پروویژن دفتر)
Walter-Möller-Platz 1, 60439 Frankfurt am Main
تلیفون069 15671 :
اي میلpost@havs-fra.hessen.de :
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د ماشوم/ماشومې وظیفه
(... )Kinderzuschlag

هاؤس هولډ ایډوانس
(د کورنۍ ایډوانس)
()Unterhaltsvorschuss

 ...په یوه میاشت کې تر  140یورو پورې
( Familienkasseد کورنۍ بسپنې) له خوا ادا

که ستاسې کورنۍ داسې یي چې په والدېنو کې یو

کیږي .دا د کورنۍ د عوایدو پورې تړاو لري .هغه

تن یئ او د خپل میړه/میرمن څخه مناسب مرسته نه

جوړه چې په میاشت کې د  900یورو

ترالسه کوئ ،نو تاسې د Unterhaltsvorschuss

څخه کمې ترالسه کوي،

(کورنۍ د ایډوانس قانون) له مخې د

هغوی د ( Kinderzuschlagماشوم/ماشومې د
وظیفې) لپاره عریضه کولی شي .د دوو ماشومانو

( Unterhaltsvorschussgesetzکورنۍ
ایډوانس) مستحق یئ .لطفا ً د خپل So-zialrathaus

سره د مور او پالر دواړو لپاره د عوایدو د اعظمي

(د ټولنیزې خیر ښیګړې دفتر) سره رجوع وکړئ.،

حد درجه  1380یورو ده .د مور یا پالر لپاره
یواځې دغه درجه په میاشت کې تر  600یورو
پورې ده .د ( Kinderzuschlagکورنۍ بسپنه)
کې هم د ( Familienkasseماشوم/ماشومې
د وظیفې لپاره) عریضه کولی شئ .په دې اړه د
نورو معلوماتو لپاره لطفا ً دا ویب پاڼه وګورئ
.www.kinderzuschlag.de
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SOZIALRATHÄUSER
د ټولنې او ټولنیزې خیرښیګړې دفترونه
For Fechenheim, Riederwald, Seckbach and
Bergen-Enkheim
Sozialrathaus Ost, Voltenseestraße 2
069 212-41211 : تلیفون،60388 Frankfurt am Main
srh-ost@stadt-frankfurt.de :اي میل
Alt- und Innenstadt, Bornheim, Nordend د
 لپارهOstend او
Sozialrathaus Ost, Dienstort Bornheim
Eulengasse 64, 60385 Frankfurt am Main
srh-ost@stadt-frankfurt.de : اي میل،069 212-30547 :تیلیفون
Bockenheim, Rödelheim, Hausen, Praunheim د
 لپارهWestend-Süd او
Sozialrathaus Bockenheim, Rödelheimer Straße 45
069 212-74304 : تیلیفون،60487 Frankfurt am Main
srh-bockenheim@stadt-frankfurt.de :اي میل
Dornbusch, Westend-Nord, Nordend-West, د
 لپارهPreungesheim  اوEschersheim, Eckenheim
Sozialrathaus Dornbusch, Am Grünhof 10
069 212-70735 : تیلیفون،60320 Frankfurt am Main
srh-dornbusch@stadt-frankfurt.de :اي میل
Griesheim, Gallusviertel, Gutleutviertel د
 لپارهBahnhofsviertel او
Sozialrathaus Gallus, Rebstöcker Straße 8
069 212-38189 : تیلیفون،60326 Frankfurt am Main
srh-gallus@stadt-frankfurt.de :اي میل
Zeilsheim, Unterliederbach, Sossenheim, Nied, د
 لپارهSindlingen  اوHöchst
Sozialrathaus Höchst, Palleskestraße 14
069 212-45527 : تیلیفون،65929 Frankfurt am Main
srh-hoechst@stadt-frankfurt.de :اي میل
Niederursel, Heddernheim, Ginnheim, Kalbach- د
,Riedberg, Bonames, Frankfurter Berg
,Berkersheim, Harheim, Nieder-Erlenbach
 لپارهPraunheim  اوNieder-Eschbach
Sozialrathaus Nord, Jugend- und Sozialamt
Emil-von-Behring-Straße 14, 60439 Frankfurt am Main
srh-nord@stadt-frankfurt.de : اي میل،069 212 32274 :تلیفون
,Sachsenhausen-Süd, Sachsenhausen-Nord د
 لپارهSchwanheim  اوOberrad, Niederrad, Goldstein
Sozialrathaus Sachsenhausen, Paradiesgasse 8
069 212-33811 : تیلیفون،60594 Frankfurt am Main
srh-sachsenhausen@stadt-frankfurt.de :اي میل
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... کله چې پیسې کمې وي
) (د ټولنیزې خیر ښیګړې دفترSozialrathaus
به ستاسې د ښارګوټي په سیمه کې تاسې ته مرسته
 یا د، مالي مرسته، د مثال په توګه،وړاندې کوي
 (دپناه د غوښتنلیک دAsylbewerbergesetz
.قانون) د موضوع په اړه مرسته
 موندلیfrankfurt.de  پهSozialrathäuser
Jugend  یا د اړوند,www.frankfurt.de ،شئ
) (ټولنیزې خیر ښیګړې دفترund Sozialamt
 (ځوانانو او ټولنیز44900-212 069 لپاره بس په
.  کلیکSozialrathaus خدمتونه) هاټ الین په
.کړئ

د بې کارۍ د ګټې په اړه پوښتنې،
(,Arbeitslosengeld II
… )Hartz IV
 ...په ښه توګه د ( Jobcentreکار مرکز) سمبالوي.
هغه ښځې او سړي چې عمر یې د  15او  65کالو
ترمنځه وي ،او د کار کولو وړ وي او په اړین معیار

د فرینکفرټ پاس ...

پوره وي ،هغوی مستحق دي .که تاسې نوي اپارتمان
ته انتقال شئ ،نو تاسې د لومړي اړین شیانو ګټې هم
ترالسه کولی شئ ،چې په دې کې د کالیو وینځلو

 ...په محدود عوایدو کې ،د مثال په توګه1181 ،

ماشین ،اووین او نور شیان شامل دي .امیندوارې او

یورو د  2کسانو د کورنۍ لپاره ،یا  1449یورو

یوازې پالر یا مور د اضافي ګټو ادعا هم کولی شي.

د  3کسانو د کورنۍ لپاره ،تاسې د دې لپاره د ؟
(په ټاؤن هال کې د ټولنیزې خیرښیګړې دفتر) کې
عریضه کولی شئ .ستاسې په کورنۍ کې د هر
اضافي تن په سر دغه حد تر  269یورو پورې
زیاتیږي .د فرینکفرټ پاس ،موزیم ،ژوبڼ ،د
کجورو باغ ،تیاترو او د المبووهنې حوضونو ته

( Jobcenter Frankfurtد کار مرکز فرینکفرټ)
تلیفون069 217-13493 :
www.arbeitsagentur.de

د زده کړې او پاملرنې پیکج
(Bildungs- und
... )Teilhabepaket

محدود الس رسی ورکوي .دا په فرینکفرټ کې
سیمه ییز دولتي ټرانسپورټ ته هم محدود الس

 ...دا د هغه کسانو لپاره وي چې د بې کارۍ ګټه ،II

رسی ورکوي .دا سپارښت کیږي چې ماشومان هم

ټولنیزې ګټې ،د ماشوم/ماشومې اضافي وظیفه یا

د فرینکفرټ پاس ولري.

د کور ګټه ترالسه کوي یا هغه کسان چې کم عواید
لري .د زده کړې او پاملرنې په پیکج کې وظیفې
وړاندې کیږي ،د مثال په توګه ،د ماشوم/ماشومې
د المبو وهنې کورسونه ،د لوبو اتحادیه ،په نرسرۍ
کې د غرمې ډوډۍ او د ماشوم/ماشومې په خاپوړو
د تللو ګروپونه او داسې نور .ستاسې د کار مرکز یا
د ټولنیزې خیر ښیګړې دفتر تاسې ته په دې اړه نور
معلومات درکولی شي .تاسې خپل غوښتنلیک د
اړین اسنادو سره پخپله د (( )Job Centreکار په
مرکز) (د  SGB-IIترالسه کوونکي او د استخدام
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وړ کسانو) یا په خپل محلي ( Sozialrathausد
ټولنیزې خیر ښیګړې دفتر) کې (د SBG XII

کله چې ستاسې اپارتمان په تاسې
وړوکی شي ...

ترالسه کوونکي او د استخدام وړ کسانو) سپارلی
شئ ،یا اړوند دفتر ته یې د پوستې له الرې هم

( Amt für Wohnungswesenد کورنۍ چارو

لیږلی شئ .د (Wohngeldکور د مرستې) او

دفتر) د کور د ځای خدمات وړاندې کوي .دا اداره

( Kinderzuschlagماشوم/ماشومې د وظیفې)

د کور په اړه د مشاورت او خدمت د دفتر سره

ترالسه کوونکي به خپل غوښتنلیک په دې ادرس

په همکارۍ د هغه والدېنو لپاره د کور پروژې

لیږي:

وړاندې کوي چې د نورو کورنیو سره په شریکه د

Zentrales Team, 51.A66,

کور د پروژو برابرتیا جوړول غواړي .دا دفتر په

Mainzer Landstraße 315–321,

هغه حالت کې هم د ټولو پوښتنو ځواب ورکولی شي

60326 Frankfurt am Main

په کومو کې چې میندې او پلرونه کم عواید لري

Team Bildung und Teilhabe
(د زده کړې او پاملرنې ټیم)
تلیفون069 212-33133 :
اي میلBildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.de :
غوښتنلیکونه او معلومات په انټرنیټ په دې ویب پاڼه کتلی شئ
 www.frankfurt.deاو .www.jobcenter-ge.de

او هغوی کولی شي چې د ( Wohngeldکور د
مرستې) عریضه وکړي.
Amt für Wohnungswesen
(د کور د چارو دفتر)
Adickesallee 67–69, 60322 Frankfurt am Main
تلیفون069 212-34742 :
د کور د مرستې لپاره د خدمت شبکه069 212-47100 :
www.wohnungsamt.frankfurt.de
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اجازه اړینه دهCaritas, Sozialdienst .
( katholischer Frauenسوشل سروسز بایي
کیتولیک ویمن) او ( Diakonieد ټولنیزې خیر
ښیګړې خدمات) هم د کلیسا د موسسې سرچینو ته
الس رسی ورکوي .د ښځو لپاره د مرستې هغه

د ډایپرو او نورو شیانو لپاره
مالي مرسته

دفترې چې د ( Diakonisches Werkټولنیزې
خیر ښیګړې د خدماتو) له خوا وړاندې کیږي ،په
هیسي او ناسو کې د پروټسټانټ کلیسا “Stiftung
 ”für das Lebenد (د فاونډیشن فار الیف)

په انفرادي بیړني حالتونو کېpro familia ،

څخه سرچینې هغه ښځو ته وړاندې کوي چې د the

او د کلیسا د مرستې دفترونه به د “Bundes-

( Bundesstiftungفدرالي فاونډیشن) له خوا نه

stiftung Mutter und Kind – Schutz des

حمایه کیږي .مرسته په اسانۍ سره ورکول کیږي

 ”ungeborenen Lebensڅخه (فډرل مدر

او د هر کیس پر اساس وړاندې کیږي او د

اینډ چایلډ فاونډیشن  ۰پروټیکشن آف اربن الیف)

 Bundestiftungله هغه شرایطو پورې تړاو

د اړین شیانو د اخیستلو لپاره سرچینې وړاندې

نه لري چې د خارجي اتباعو لپاره تطبیق کیږي،

کوي ،چې په امیندوارۍ ،زیږیدنې او غوښتنلیک کې

د مثال په توګه ،د پناه عارضین هم دغه مرسته

مرسته وکړي (غوره دا وي چې دغه غوښتنلیک د

ترالسه کولی شي .غوښتنلیک یوازې د زیږیدنې

امیندوارۍ په  28مه اونۍ کې کې وسپارل شي).

وروسته بشپړیدی شي.

د هغه امیندوارو میندو لپاره چې الماني پاسپورټ نه
لري ،اړتیا دا ده چې د استوګنې اجازه /د اوسیدلو

د کاریتاس او Sozialdienst katholischer

اجازه ولري ،چې د زیږیدنې پر وخت باوري وي

 Frauenدفتر (د کیتولیک ویمن سوشل سروسز)

یا د خارجي زده کوونکو لپاره د موقتي استوګنې
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د بشپ مرستې د بودجې څخه د Limburg
 Dioceseلپاره هغه ښځو ته مرسته وړاندې کوي
چې په ځانګړي توګه په سختو حاالتو کې او
د مهاجرت د قانون په مشکل کیسونو کې وي.
غوښتنلیک د ( Bundesstiftungفدرالي فاونډیشن)
د غوښتنلیک څخه په خپلواکه توګه سپارلی کیدی شي.
د امیندوارۍ د  13اونۍ څخه پیل کیدونکي ،د بې
کارۍ د تالفې  IIیا Sozialhilfe
(ټولنیز امنیت ګټې) ترالسه
کوونکي د اضافي سرچینې
ترالسه کولو مستحق دي چې د
اساسي شرحې څخه د  17سلنه پورې

د بې کارۍ ګټه  IIترالسه کوونکي باید د کار

د امیندارې ښځو اړتیاوې پوره کړي.

مرکزونه ته رجوع وکړي ،د Sozialhilfe

هغوی یو ځل د اړین اساسي شیانو ترالسه کولو

(ټولنیز امنیت ګټې) ترالسه کوونکي باید

لپاره د تادیې هم مستحق دي (د کوچنیانو کالي،

( Sozialrathäuserد ټولنې او ټولنیزې خیر

بستره ،د کابینټ پوښاک ،د ماشومانو استعمال

ښیګړې دفترونه ته رجوع وکړي).

شوې ګاډۍ ،بدلیدونکی میز) .په فرینکفرټ fکې
د مرستې د پیسو اعظمي حد  550یورو
دی .که تاسې د مخکې نه د دوو کالو نه
کم ماشوم/ماشومه لرئ ،دغه مقدار بیا 275
یورو ته کمیږي .د “Bundesstiftung
( ”Mutter und Kindفدرالي مور او ماشوم
فاونډیشن) څخه هر ډول مرسته په دې کې نه
حسابیږي.
د دې لپاره غوښتنلیکونه د زیږیدنې څخه درې
میاشتې مخکې بشپړیدی شي.

Beratungsstelle für Frauen
(د ښځو لپاره د مرستې دفتر)
Alfred-Brehm-Platz 17, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 943 502 30 :فاکس069 943 502 35 :
اي میلbff.zefra@diakonischeswerk-frankfurt.de :
www.diakonischeswerk-frankfurt.de/zefra
Caritasverband Frankfurt e.V. Frauenberatung
(کاریتاس اسوسیون فرینکفرټ ویمن کنسلټنګ سنټر)
Affentorplatz 1, 60594 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 254 931 22 :فاکس069 254 931 50 :
اي میلfrauenberatung@caritas-frankfurt.de :
www.caritas-frankfurt.de
pro familia
Palmengartenstraße 14, 60325 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 907 447 44 :فاکس069 907 447 30 :
اي میلwww.profamilia.de ،frankfurt-main@profamilia.de :
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
(د کیتولیک ښځو له خوا ټولنیز خدمات)
Kriegkstraße 36, 60326 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 973 82 30 :اي میلmonikahaus@skf-frankfurt.de :
www.skf-frankfurt.de
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کومې پوښتنې لرئ؟
د کورنۍ د معلوماتو مرکزونه تاسې ته دا ویلی شي چې کوم چارواکي د کومو مسلو مسؤل دي،
د ایډاپشن څخه تر د کورنۍ د مرستې پورې .تاسې د هیسې ایالت په ټولو برخو کې د کورنۍ د معلومانو
مرکزونو ته په سیمه ییز نرخ  76 83 235 0180ته په زنګ وهلو الس رسی لرلی شئ .که کومې نورې
پوښتنې راپورته شي ،د فرینکفرټ د ماشومانو دفتر به ستاسې لپاره موجود وي.
Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
تلیفون ،069 212-39001 :اي میلinfo@frankfurter-kinderbuero.de :
 ،www.frankfurter-kinderbuero.deدفتري ساعتونه :دوشنبه–جمعه ،سهار  9.00بجې–مازیګر  5.00بجې
 :U4انډرګراونډ سټېشن Höhenstraße
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Adressenverzeichnis
د ادرسونو کتابچه
Agentur für Arbeit Frankfurt
Fischerfeldstraße 10 –12, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 0800 455 553 0
Aktion Moses: 069 973 8230
Amt für Wohnungswesen
Adickesallee 67–69, 60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-34742
Servicetelefon für Wohngeld: 069 212-47100
www.wohnungsamt.frankfurt.de
Amt für multikulturelle Angelegenheiten (Amka)
AmkA.Info – Information, Orientierung, Vermittlung
Mainzer Landstraße 293, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-41515, E-Mail: amka.info@stadt-frankfurt.de
www.amka.de, www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de
Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, die von
sexualisierter, digitaler und körperlicher Gewalt
bedroht oder betroffen sind
Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 709 494
E-Mail: info@frauennotruf-frankfurt.de
www.frauennotruf-frankfurt.de
Informationen für die Versorgung nach einer Vergewaltigung finden Sie unter: soforthilfe-nach-vergewaltigung.de
Arbeitskreis Jugendzahnpflege für Frankfurt
und den Main-Taunus-Kreis
Mainluststraße 17, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 232 414, E-Mail: info@akj-frankfurt.de

Babylotsen in Frankfurt: www.babylotse-frankfurt.de
Beratungsstelle für Frauen
Alfred-Brehm-Platz 17, 60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 943 502 30, Fax: 069 943 502 35
E-mail: bff.zefra@diakonischeswerk-frankfurt.de
www.diakonischeswerk-frankfurt.de/zefra
Beratung und Begegnung für Frauen
Caritasverband Frankfurt e.V.
Affentorplatz 1, 60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 254 931-22, Fax: 069 254 931-50
E-Mail: frauenberatung@caritas-frankfurt.de
Beratungs- und Interventionsstelle
Frauen helfen Frauen e. V.
Berger Straße 40–42, 60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 489 865 51, E-Mail: info@frauenhaus-ffm.de
www.frauen-helfen-frauen-ffm.de

Beratungs- und Interventionsstelle für Frauen
Beratungszentrum am Frauenhof
Schwanheimer Straße 7, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: 069 430 547-66, Fax: 069 430 547-67
Mobil: 0172 619 89 84
E-Mail: beratung@frauenhaus-frankfurt.de.
www.frauenhaus-frankfurt.de
BMFSJF Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
Telefon: 030 201 791 30
Bund freiberuflicher Hebammen Deutschland
Telefon: 069 795 349 71, E-Mail: geschaeftsstelle@bfhd.de
www.bfhd.de

Caritasverband Frankfurt e. V.
Frauenberatung
Affentorplatz 1, 60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 254 931 22, Fax: 069 254 931 50
E-Mail: frauenberatung@caritas-frankfurt.de
www.caritas-frankfurt.de

Deutscher Kinderschutzbund
Bezirksverband Frankfurt am Main e.V.
Comeniusstraße 37, 1. Stock, 60389 Frankfurt am Main
Telefon: 069 970 901 10
E-Mail: dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de
www.kinderschutzbund-frankfurt.de
Drogenreferat
Alte Mainzer Gasse 37, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-30124
E-Mail: drogenreferat@stadt-frankfurt.de
www.drogenreferat.stadt-frankfurt.de

Elterngeldstelle beim Amt für Versorgung
und Soziales
Walter-Möller-Platz 1, 60439 Frankfurt am Main
Telefon 069 15671, E-Mail: post@havs-fra.hessen.de
Evangelische Familienbildung
Darmstädter Landstraße 81, 60598 Frankfurt am Main
Telefon: 069 605 004-11 Kursinformationen/Anmeldebüro
Telefon: 069 605 004-40 Sekretariat
E-Mail: Anmeldung.familienbildung@frankfurt-evangelisch.de
E-Mail: info.familienbildung@frankfurt-evangelisch.de
www.familienbildung-ffm.de
Elterntelefon: 0800 111 0 550
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Evangelische Familienbildung Höchst
Leverkuser Straße 7, 65929 Frankfurt am Main
Telefon: 069 759 367 280
E-Mail: Familienzentrum.hoechst@frankfurt-evangelisch.de
www.familienbildung-ffm.de
Evangelisches Kinder- und Familienzentrum Goldstein
An der Schwarzbachmühle 18b, 60529 Frankfurt am Main
Telefon: 069 660 557 771 0, Fax: 069 660 557 771 9
E-Mail: kifaz.goldstein@diakonischeswerk-frankfurt.de

Frühförderstellen und die sozialpädiatrischen
Zentren finden Sie unter www.asffh.de

Gesundheitsamt
Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-33970
E-Mail: info.gesundheitsamt@stadt-frankfurt.de
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de

Evangelisches Kinder- und Familienzentrum Innenstadt
Bleichstraße 44, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 292 384
E-Mail: kifaz.innenstadt@diakonischeswerk-frankfurt.de

Giftnotruf: 06131 19240

FamilienGesundheitsZentrum
Neuhofstraße 32 H, 60318 Frankfurt am Main
Günthersburgallee 14 H, 60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 591 700, Fax: 069 593 129
E-Mail: info@fgzn.de

Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
Bockenheimer Landstraße 21, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 971 72-818, E-Mail: service@hwk-rhein-main.de
www.hwk-rhein-main.de

Familien-Markt
Röntgenstraße 10, 60388 Frankfurt am Main
Telefon: 069 247 514 9-6550
Familienzentrum Monikahaus
Kriegkstraße 36, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 973 82 30
E-Mail: monikahaus@skf-frankfurt.de
www.skf-frankfurt.de
FiM – Frauenrecht ist Menschenrecht e. V.
Varrentrappstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 970 979 70
E-Mail: info@fim-beratungszentrum.de
www.fim-frauenrecht.de
Frankfurter Kinderbüro
Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-39001
E-Mail: info@frankfurter-kinderbuero.de
www.frankfurter-kinderbuero.de
Öffnungszeiten: Mo.– Fr., 9.00 –17.00 Uhr
U4: Haltestelle Höhenstraße
Frankfurter Kinder- und Jugendschutztelefon
0800 20 10 111 (gebührenfrei)
Mo.– Fr., 8.00 –23.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage 10.00–23.00 Uhr
Frankfurt University of Applied Sciences
Familienbüro
Nibelungenplatz 1, Gebäude 6 / 2.OG
60318 Frankfurt am Main
Telefon: 069 153 328 66
E-Mail: familienbuero@abt-sb.fra-uas.de

Goethe-Universität
www.uni-frankfurt.de/39392181/familie

Hessisches Amt für Versorgung und Soziales
Walter-Möller-Platz 1, 60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 15671

IB Kinder- und Familienzentrum Griesheim
Platanenstraße 11, 65933 Frankfurt am Main
Telefon: 069 219 389 7-13/-17, Fax: 069 219 389 711
E-Mail: kifaz-griesheim-frankfurt@ib.de
www.ib-kitas.de/angebote/standort/210624
IHK Frankfurt am Main
Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069 2197 1207 oder 1508
E-Mail: info@frankfurt-main.ihk.de, www.frankfurt-main.ihk.de
Infobörse Kindertagesbetreuung
Seehofstraße 41, 60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-36564
E-Mail: infoboerse.kitas@stadt-frankfurt.de
www.frankfurt.de/kinderbetreuung
Informationszentrum für Männerfragen e. V.
Sandweg 49, 60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 495 04 46
E-Mail: infozentrum@maennerfragen.de
www.maennerfragen.de
Internationales Familienzentrum e.V. (IFZ)
Interkulturelle Familienbildung
Ostendstraße 70, 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 943 444-0
E-Mail: gusti-gebhardt-haus@ifz-ev.de
www.ifz-e.de

Frauennotruf: 069 709 494
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Jobcenter Frankfurt
Telefon: 069 217-13493, www.arbeitsagentur.de
Jugendjobcenter
Hainer Weg 44, 60599 Frankfurt am Main
Telefon: 069 217-13493, E-Mail: jobcenter-frankfurt-ammain.jugendjobcenter@jobcenter-ge.de

Katholische Familienbildung Frankfurt
Tituscorso 2b, 60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 133 077 900
E-Mail: fbs-frankfurt@bistumlimburg.de
www.fbs-frankfurt.de
Kinderärztlicher Notdienst in der Uniklinik
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 32 Eingang C
60596 Frankfurt am Main, Telefon: 069 630-17170
Notaufnahme Telefon: 069 630-15249
Kindergeld bei der Familienkasse
in der Agentur für Arbeit Frankfurt
Fischerfeldstraße 10–12, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 0800 455 553 0, Fax: 069 217-12430
E-Mail: familienkasse-hessen@arbeitsagentur.de
www.familienkasse.de
Kindernotfallambulanz in der Kinderklinik
am Klinikum Frankfurt Höchst
Gotenstraße 6–8, 65929 Frankfurt am Main
Telefon: 069 310 633 22
Kinder- und Familienzentrum Eckenheim
Sigmund-Freud-Straße 119, 60435 Frankfurt am Main
Telefon: 069 954 150 60
E-Mail: kifaz.eckenheim@stadt-frankfurt.de
Kinder- und Familienzentrum Fechenheim
Familienbildung im Kinder- und Familienzentrum Fechenheim
Am Hennsee 21, 60386 Frankfurt am Main
Telefon: 069 426 940 79, Fax: 42 69 45 70
E-Mail: familienbildung-kifaz@fgzn.de, www.fgzn.de/kifaz
Kinder- und Familienzentrum Monikahaus
Kriegkstraße 32–36, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 973 823 0, Fax: 069 973 823 55
E-Mail: monikahaus@skf-frankfurt.de
Kinder- und Familienzentrum Morgenstern
Platenstraße 77, 60431 Frankfurt am Main
Telefon: 069 560 202 58, Fax: 069 560 202 69
E-Mail: kifaz.morgenstern@caritas-frankfurt.de
www.caritas-frankfurt.de
Kinder- und Familienzentrum Nordwest
Thomas-Mann-Straße 6b, 60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 957 761 96, Fax: 069 576 086 17
E-Mail: kifaz-nordwest@bvz-frankfurt.de
www.kifaz-nordwest.de
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Kinder- und Familienzentrum Ostend
Ostendstraße 70–72, 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 403 547 11, Fax: 069 403 547 12
E-Mail: kifaz-ostend@ifz-ev.de, www.ifz-ev.de
Kinder- und Familienzentrum Riederwald
Raiffeisenstraße 70, 60386 Frankfurt am Main
Telefon: 069 421 066, E-Mail: kifaz-riederwald@gmx.de
www.kifaz-riederwald.de
Kleider am Alleehaus, Königsteinerstraße 130
65929 Frankfurt am Main, Telefon: 069 300 646 92
Kleiderladen Griesheim
Alte Falterstraße 16, 65933 Frankfurt am Main
Telefon: 069 353 506 16
Kleiderladen Sachsenhausen
Elisabethenstraße 15–17, 60594 Frankfurt am Main
Telefon: 0173 248 918 8

Landesverband Hessischer Hebammen
www.hebammen-hessen.de
Telefon: 0561 316 064 4, E-Mail: info@hebammen-hessen.de

Mainova Notruf: 213 881 10
MUKIVA Kinder- und Familienzentrum e. V.
Rendeler Straße 48, 60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 447 460, E-Mail: info@mukiva.de
www.mukiva.de

Nachbarschaftszentrum Ginnheim e. V.
Ginnheimer Hohl 14, HH, 60431 Frankfurt am Main
Telefon: 069 530 566 79, E-Mail: info@nbz-ginnheim.de
www.nbz-ginnheim.de
Selbsthilfe und Nachbarschaftszentrum Ostend e.V.
Waldschmidtstraße 39, 60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 439 645, Fax: 069 436 972
E-Mail: info@nbz-ostend.de, www.nbz-ostend.de
Notmütterdienst – Familien- und Seniorenhilfe
Sophienstraße 28, 60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 951 03 30, www.notmuetterdienst.de

pro familia
Palmengartenstraße 14, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: 069 907 447 44, Fax: 069 907 447 30
E-Mail: frankfurt-main@profamilia.de, www.profamilia.de
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Schreiambulanz des SPZ/Clementine Kinderhospital
Theobald-Christ-Straße 10, 60316 Frankfurt am Main
Telefon: 069 943 409 539, E-Mail: spz@vae-ev.de
www.spz-frankfurt.de
Selbsthilfekontaktstelle
Sonnemannstraße 3, 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 559 444, Fax: 069 559 380
E-Mail: service@selbsthilfe-frankfurt.net
www.selbsthilfe-frankfurt.net
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche
0800 111 03 33
SOS Kinder- und Familienzentrum Sossenheim
Alt Sossenheim 9, 65936 Frankfurt am Main
Telefon: 069 370 043 0-0, Fax: 069 3700 430-29
E-Mail: kd-frankfurt@sos-kinderdorf.de
www.sos-kinderdorf-frankfurt.de
Sozialdienst katholischer Frauen e. V.
Kriegkstraße 32–36, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 973 82 30
E-Mail: monikahaus@skf-frankfurt.de, www.skf-frankfurt.de

Für Niederursel, Heddernheim, Ginnheim,
Kalbach-Riedberg, Bonames, Frankfurter Berg,
Berkersheim, Harheim, Nieder-Erlenbach,
Nieder-Eschbach und Praunheim
Sozialrathaus Nord, Jugend- und Sozialamt
Emil-von-Behring-Straße 14, 60439 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212 32274, E-Mail: srh-nord@stadt-frankfurt.de
Für Sachsenhausen-Süd, Sachsenhausen-Nord,
Oberrad, Niederrad, Goldstein und Schwanheim
Sozialrathaus Sachsenhausen, Paradiesgasse 8
60594 Frankfurt am Main, Telefon: 069 212-33811
E-Mail: srh-sachsenhausen@stadt-frankfurt.de
Studentenwerk Frankfurt
Telefon: 0180 178 83 36

Team Bildung und Teilhabe
Telefon: 069 212-33133
E-Mail: Bildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.de
Anträge und Informationen im Internet unter
www.frankfurt.de und www.jobcenter-ge.de

SOZIALRATHÄUSER
Für Fechenheim, Riederwald, Seckbach und
Bergen-Enkheim
Sozialrathaus Ost, Voltenseestraße 2
60388 Frankfurt am Main, Telefon: 069 212-41211
E-Mail: srh-ost@stadt-frankfurt.de
Für Alt- und Innenstadt, Bornheim, Nordend, Ostend
Sozialrathaus Ost, Dienstort Bornheim
Eulengasse 64, 60385 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-30547, E-Mail: srh-ost@stadt-frankfurt.de
Für Bockenheim, Rödelheim, Hausen, Praunheim
und Westend-Süd
Sozialrathaus Bockenheim, Rödelheimer Straße 45
60487 Frankfurt am Main, Telefon: 069 212-74304
E-Mail: srh-bockenheim@stadt-frankfurt.de
Für Dornbusch, Westend-Nord, Nordend-West,
Eschersheim, Eckenheim und Preungesheim
Sozialrathaus Dornbusch, Am Grünhof 10
60320 Frankfurt am Main, Telefon: 069 212-70735
E-Mail: srh-dornbusch@stadt-frankfurt.de

VbFF – Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V.
Walter-Kolb-Straße 1–7, 60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 795 09 90, E-Mail: info@vbff-ffm.de
www.vbff-ffm.de
Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V.
Adalbertstraße 15–17, 60486 Frankfurt am Main
Telefon: 069 979 818 84, E-Mail: info@vamv-frankfurt.de
www.vamv-frankfurt.de
Verband binationaler Familien und
Partnerschaften, iaf e. V.
Ludolfusstraße 2–4, 60487 Frankfurt am Main
Telefon: 069 713 75 60
E-Mail: frankfurt@verband-binationaler.de
www.frankfurt.verband-binationaler.de

Walter-Kolb-Stiftung e.V.
Braubachstraße 30-32, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: 069 212-40900, Fax: 069 212-40901
E-Mail: info@walter-kolb-stiftung.de

Für Griesheim, Gallusviertel, Gutleutviertel
und Bahnhofsviertel
Sozialrathaus Gallus, Rebstöcker Straße 8
60326 Frankfurt am Main, Telefon: 069 212-38189
E-Mail: srh-gallus@stadt-frankfurt.de

World Shop Frankfurt
Mainzer Landstraße 349 (im Hinterhof), 60326 Frankfurt
Telefon: 069 951097240, E-Mail: worldshop@gffb.de

Für Zeilsheim, Unterliederbach, Sossenheim, Nied,
Höchst und Sindlingen
Sozialrathaus Höchst, Palleskestraße 14
65929 Frankfurt am Main, Telefon: 069 212-45527
E-Mail: srh-hoechst@stadt-frankfurt.de

Zentrum Familie – Haus der Volksarbeit e. V.
Eschenheimer Anlage 21, 60318 Frankfurt am Main
Telefon: 069 15010
E-Mail: kontakt@hdv-ffm.de, www.hdv-ffm.de
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د احتمالي خطر په
وضعیت کې
که تاسې چیرې د جدي مشکل سره مخ شئ  ،نو دلته

ماشومې ډیره زیاته ژړا کوي .دلته هغه شمیرې

ځینې مهمې تلیفوني شمیرې ورکړل شوې دي .د مثال

ورکړل شوې دي چې تاسې پرې وړ کسانو ته الس

په توګه ،که ستاسې د  10میاشتو ماشوم/ماشومې د

رسی لرلی شئ او هغوی به ستاسې په اړونده ستونزه

ډیټرجنټ بوتل څکلی دی ،یا یې اسپرین ګولۍ خوړلي

کې له تاسې سره مرسته وکړي.

دي ،ستاسې ملګری تاسې ته ګواښ درکوي ،تاسې په
غیر ارادي توګه امیندواره شوي یئ یا ستاسې ماشوم/



پولیس110 :
اطفائیه112 :
د زهرو عاجل هاټ الین06131 19240 :
عاجل طبي مرسته112 :
د پوهنتون په روغتون کې د ماشومانو عاجل خدمات :
069 630-17170
د پوهنتون په درملنه کې عاجل استقبالیه
عاجل خدمات069 630-15249 :
په پیډیاټرک کې د ماشومانو عاجل خدمات
کلینیک069 310 633 22 :
په  SPZکې د ژړا څانګه069 943 409 539 :
د فرینکفرټ ماشومانو او ځوانانو د خوندیتوب هاټ الین0800 20 10 111 :
د ښځو عاجل هاټ الین069 709 494 :
069 973 823 0 :*Aktion Moses
د مشکل ماشومانو او ځوانان هاټ الین0800 111 03 33 :
د والدېنو هاټ الین0800 111 0 550 :
د ماشومانو دفتر069-212 39001 :
مینووا عاجل هاټ الین069 213-88110 :
“( “)Aktion Moses (Moses Initiativeموسس نوښت) د هغه امیندوارو ښځو لپاره د مرستې خدمت وړاندې
*
کوي چې د ژوند د سخت عاجل حالت سره مخ یي ،هغوی ته د خبرو او مرستې لپاره کس وړاندې کوي.

51

FRANKFURTER KINDERBÜRO
Schleiermacherstraße 7
60316 Frankfurt am Main
069 212-39001 :تلیفون
069 430 247 :فاکس
kinderbuero@stadt-frankfurt.de :اي میل
www.frankfurter-kinderbuero.de
 بجې5.00  بجې– مازیګر9.00  دوشنبهجمعه سهار:دفتري ساعتونه
Höhenstraße  انډرګراونډ سټېشن:U4

قانوني خبرتیا

:خپروونکی
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Schleiermacherstraße 7
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069 212-39001 :تلیفون
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