يسرني أن أقبل بموجب هذا عرض زيارتكم لي.

المساعدات المبكرة

مرحبا بك في الحياة

أود القدوم إليكم بعد تحديد موعد معكم لغرض الحصول على
معلومات واستالم الهدية الترحيبية.
أود إن أمكن أن تكون الزيارة الترحيبية باللغة التالية:
االسم
العنوان
الهاتف  /عنوان البريد اإللكتروني
التاريخ  /التوقيع
سيسرنا أن نتصل بكم لغرض االتفاق معكم على موعد إن أبلغتمونا
رغبتكم وإهتمامكم بذلك.

يقوم مكتب "( "Frühe Hilfen Speyerالمساعدات المبكرة شباير)
عند الطلب بتقديم خدمات استشارية وتوفير عروض دعم ومساعدة
لآلباء واألمهات الذين يترقبون والدة طفل شأنهم شأن اآلباء واألمهات
الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم حتى سنة واحدة.
نظرة عامة على المساعدات المبكرة:
* زيارة ترحيبية لكافة اآلباء واألمهات في شباير

موعد الوضع/والدة الطفل:

* تقديم الدعم للعائالت في المنازل الخاصة من طرف قابالت

تتوفر أمامكم اإلمكانيات التالية:

* مشورة فردية لآلباء واألمهات بشأن كافة المسائل المتعلقة بالعيش
المشترك مع األطفال في السنة األولى من أعمارهم

 -إرسال البطاقة إلينا بالبريد

* دورات لآلباء واألمهات

ـ االتصال بنا هاتفيا
 أو إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني  -مع ذكر رقم هاتفكم إنإمكن.
تجدون بيانات االتصال بنا في المقطع الداخلي من البطاقة.

* توفير مساعدات عملية على الحياة اليومية
* تقديم الدعم للنساء الالتي تعانين من أمراض نفسية بشأن كل ما
يتعلق بالوالدة

تحية ترحيب للمواليد الجدد في مدينة شباير
المساعدات المبكرة

مرحبا بك في الحياة!

الزيارة الترحيبية بعبارات موجزة

األم العزيزة ،األب العزيز،

هدية
كيس نوم عالي الجودة للرضيع

نحن نشاطركم سعادتكم بوالدة طفلكم ونقدم لكم أطيب التهاني في هذه
المناسبة!
نقدم لكم خالل الفترة الزمنية التي تلي والدة طفلكم إمكانية أن نأتي
إليكم في زيارة ترحيبية بالطفل.
سنحضر معنا في هذه الزيارة معلومات قد تفيدكم في السنوات األولى
من عمر طفلكم ،كما سنجلب معنا هدية لكم.
سيسرنا أيضا أن نقدم لكم النصائح واإلرشادات إن كنتم ترغبون
بذلك .كما أننا نساعدكم ،إن كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات ،في
العثور على جهات االتصال المالئمة.
ستجرى هذه الزيارات من قبل عاملين شرفيين.
الزيارة الترحيبية عبارة عن عرض اختياري ومجاني مقدم من مكتب
المساعدات المبكرة " "Frühe Hilfenفي مدينة شباير.
مع أطيب التحيات
طاقمكم في مكتب المساعدات المبكرة شباير

إضبارة
تحتوي على نظرة عامة على العروض المقدمة للعائالت في شباير

يرجى هنا كتابة إخطاراتكم إن وجدت

Antwort
Frühe Hilfen Speyer
Q+H Quartiersmensa plus St. Hedwig
Heinrich-Heine-Straße 8

معلومات شخصية
حول أسئلتكم المتعلقة مثال بما يلي:
* أين أحصل على المخصصات المالية الخاصة باألطفال والوالدين والسكن؟
* كيف يمكنني االتصال بآباء وأمهات آخرين؟
* ما هي إمكانيات الرعاية المتوفرة لطفلي؟
* أين أحصل على المزيد من الدعم؟
طلب الزيارة
باستخدام البطاقة البريدية الموجودة على الناحية اليمنى ،عبر الهاتف أو البريد
اإللكتروني
لالتصال
المساعدات المبكرة
شباير
Frühe Hilfen Speyer
)Q+H (Quartiersmensa plus St. Hedwig
Heinrich-Heine-Straße 8
Speyer 677346
بيترا ناجل
هاتف 21 :ـ  29 667ـ 0 62 32
البريد اإللكترونيfruehehilfen@stadt-speyer.de :
www.speyer.de/Leben in Speyer/Fruehe Hilfen

67346 Speyer

