
مكتب نقديم معلومات وخدمات استشارية

 لألرسة ولآلباء والشباب واألطفال

 واألمهات الحوامل و األمهات اللوا� 

لهن أطفال لغاية عمر ٣ سنوات 

Eltern  
infodienst

DER

الحصول عىل معلومات جيدة يف البداية 

سيساعد عىل بداية حياة جديدة ناجحة 



www.landkreis-aurich.de 

Eltern  
infodienst

DER

صندوق الربيد :
Fischteichweg 7-13

 Aurich 26603

أعزائنا األباء الذين ينتظرون مولود 

و الذين لديهم مولود جديد

نرحب بكم من القلب و بذريتكم و أطفالكم .

 ان ادارة منطقة اوريش ترحب بكم كعائلة صديقة .

لقد حان الوقت ل� تبدأ تجربة االبوة .

إن بداية حياة جديدة مع طفل ( مولود جديد ) هو بالنسبة لكم بداية مرحلة 

جديدة من الحياة 

بداية الحياة مع الطفل هو بالنسبة لك  بداية ملرحلة جديدة كاملة من الحياة .

ر�ا استطاع قلبان بعد انتظار و قلق طويل� من الفوز يف نهاية املطاف 

بطفل تحمله أيديهم و تضمه اىل صدورهم بحنان و فرحة تغمرهم .

و من الناحية االخرى ر�ا يشعرون قليال بعدم االرتياح عند التفك§

يف املسؤولية التي يحملونها عىل عاتقهم تجاه املولود الجديد .

من الطبيعي جداً ان يكون املرء قلقا وعنده الكث§ من األسئلة .

و لكن يستطيع املرء مع قليل من التحدي و التعلم ان يكتسب خربة 

اكº من أجل أطفاله .

و لدعمكم و مساعدتكم يف تربية االوالد  يوجد مكتب يف منطقة مدينة اوريش 

 خاص لنقديم املعلومات لألرسة و الشباب و خاصة ألرس األطفال الحديثي الوالدة .

باالضافة اىل ذلك يرغب مكتب تقديم املعلومات بتقديم هدية 

 ترحيب عالية الجودة اىل األباء وذلك من خالل الحصول عىل موعد من

 مكتب املعلومات يف مدينة اوريش ومن املمكن ايضا احضار الهدية 

اىل املنزل من خالل العامل� يف املكتب ( املعلومات مبينة يف االسفل ) 

يسعدنا ان نقدم لكم معلومات هامة .
عىل سبيل املثال :

- الحمل .
- التنمية .
- الصحة . 
- التغذية .

- تعليم .
- تعزيز التعلم يف مرحلة الطفولة املبكرة .

- عروض للرعاية .
- مËرسة األنشطة يف أوقات الفراغ . 

- فرص املساعدة املالية و األجتËعية . 
- التواصل مع الوكاالت املتخصصة .

العروض و املعلومات املقدمة للوالدين طوعية ومجانية عىل حد سواء 

لقد قمنا بتحض» بعض األشياء التالية لك و لطفلك:
- هدية ترحيب .

- هدية مالية .

- ملف معلومات .

- عدة نصائح حول االوالد .

- أوقات للمناقشات التفصيلية 

أوقات الدوام 
كل يوم ثالثاء من 9 صباحا و حتى 11 

الحصول عىل موعد من خالل االÒيل التايل

املوظفون املسؤولون
جابرييال فينرت-لوك±

مسئولة تربوية 

هاتف : 04941,165290

خليوي : 015117113658                                                                                                   
gwinter@landkreis-aurich.de

السيدة ايليزابيث اينينغا 

دبلوم أخصائية إجتËعية 

هاتف: 04941,165280

خليوي: 01633075118 
eenninga@landkreis-aurich.de

تجدوننا يف العنوان التايل:
املشفى العام يف مدينة اوريش الغرفة رقم ( 31 )

( من جهة اليم� للعيادة الخارجية لألطفال )

العنوان :
Wallinghausener Straße 8-12,26603 Aurich

تانيا هي½يشس

بكالريوس العمل االجتËعي 

هاتف : 04941,165291

خليوي : 015117113613                                                                                                   
thinrichs@landkreis-aurich.de

ماجدالينا فون هولس± 

دبلوم تربوي اجتËعي 

هاتف: 04941,165282

خليوي: 01633075117 
mvanhuelsen@landkreis-aurich.de

ستجدونا أيًضا بهذا العنوان:

7 شارع إيرلينفيج، 26603 – أوريش


