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متت كتابة املعلومات الخاصة بالنساء الحوامل وأولياء األمور والعائالت يف هذا 
الدليل بلغة بسيطة وسهلة الفهم.

هذا يعني أننا نستخدم جمل قصرية ونتجنب الكلامت الصعبة.
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 املقدمة
هناك العديد من األشياء التي يجب القيام بها أثناء الحمل وبعد اإلنجاب.

عىل سبيل املثال، يجب عىل الوالدين القيام ببعض التسجيالت عند السلطات من أجل 
الحصول عىل وثائق مهمة للطفل.

باإلضافة إىل ذلك، يجب التخطيط لفحوصات مختلفة لألم والطفل واتخاذ قرارات 
مهمة:

أين أريد أن أنجب طفيل؟
متى أريد العودة إىل العمل بعد الوالدة؟

من سيعتني بطفيل خالل هذا الوقت؟

من أجل التعايش بشكل أفضل عامًة وأيًضا من الجهة املالية، ميكنك االتصال بعدة 
جهات مختلفة.

من املهم أن تعرف من أين ميكنك الحصول عىل املساعدة.
لهذا السبب توجد نصائح وروابط وعناوين مفيدة يف كل فصل من هذا الكتيب.

هذا الكتيب هو دليل للنساء الحوامل وأولياء األمور والعائالت: حتى تكونوا جميًعا 
عىل استعداد ملواجهة التحديات الجديدة يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية.
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ملحوظات

1 الحمل  
أوالً يجب تحديد إذا كان هناك حمل أم ال.

ثم عليك أن تبحثي عن كل ما هو مهم بخصوص الحمل حتى تكوين مستعدة جيًدا 
لهذا الوقت والوالدة فيام بعد.

1 هل أنِت حامل؟22

إذا كان هناك تأخر يف الدورة الشهرية للمرأة، فقد تكون حامالً.
ميكن تحديد ما إذا كنت حامالً أم ال عن طريق اختبار الحمل أو الفحص من قبل 

طبيب أو طبيبة.
ميكنك الحصول عىل اختبار الحمل من محل املستحرضات التجميلية أو من الصيدلية.

إذا كانت نتيجة اختبار الحمل إيجابية أو تأخرت الدورة الشهرية:
حددي موعًدا عند الطبيب يف أرسع وقت ممكن.

سيقوم الطبيب بإجراء فحص طبي وتحديد ما إذا كان هناك حمل أم ال.

عادة ما يتم إجراء هذا الفحص من قبل طبيب أمراض النساء.
ميكن القيام بذلك الفحص أيًضا عند طبيب األرسة أو يف املستشفى أو يف مركز 

استشاري للحوامل.

إذا تم تأكيد الحمل من قبل الطبيب، يقوم بحساب تاريخ الوالدة.
يف بعض األحيان ال يتم تحديد تاريخ الوالدة حتى أثناء موعد فحص الحق.

سيقوم الطبيب بعد ذلك بتدوين تلك املعلومة يف دفرت األم والطفل ويعطيك تأكيًدا 
لتاريخ امليالد املتوقع.

ستحتاجني إىل هذا التأكيد، عىل سبيل املثال، لتقدميه يف مكان العمل أو عند التأمني 
الصحي.

نصائح مفيدة:
إذا كنت حامالً، فاسأيل رشكة التأمني الصحي الخاصة بك2

ا2 تحققي مام إذا كنت مؤمنة حالًي
توجد مراكز استشارية لكل إقليم فيدرايل ميكنك االتصال بها:

)ÖGK( صندوق التأمني الصحي النمساوي »
https://www.gesundheitskasse.at

)SVS( وكالة التأمني االجتامعي ألصحاب املهن الحرة »
https://www.svs.at

)BVAEB( وكالة التأمني للموظفني يف مجاالت الخدمة العامة والسكك الحديدية والتعدين »
https://www.bvaeb.at

ستجد هنا مقاطع فيديو توضيحية عن النظام الصحي بلغات مختلفة:
https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitswesen/gesundheitssystem‐videos 

كل شخص مؤمن عليه يف النمسا لديه بطاقة تأمني إلكرتونية2

باستخدام البطاقة اإللكرتونية، ميكن لألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يحتاجون 
إىل مساعدة طبية الذهاب إىل الطبيب أو املستشفى2

ا  األطباء املتعاقدون مع رشكات التأمني الصحي ميكنهم تقديم االستشارة والعالج مجانً
لألشخاص الذين لديهم بطاقة إلكرتونية2

ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات حول بطاقة التأمني اإللكرتونية 
هنا:

https://www.chipkarte.at

املساعدة الطبية متاحة أيًضا لألشخاص غري املؤمن عليهم:
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/armut/2/Seite.1694200.html 

يوجد أنواع مختلفة من األطباء يف النمسا2

األطباء العامون ميكن استشارتهم بخصوص جميع املشاكل الصحية وعالج األمراض2

األخصائيون الطبيون، مثل أطباء أمراض النساء، متخصصون يف مجاالت معينة من الطب2

فيام ييل نظرة عامة عىل األطباء يف األقاليم الفيدرالية املختلفة:
https://www.aerztekammer.at/arztsuche

ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات حول الحمل هنا:
« بوابة الصحة العامة يف النمسا

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/schwangerschaft/inhalt

نظرة عامة عىل الكتيبات والنامذج الخاصة بالحمل والوالدة واألطفال 
الرضع

https://www.gesundheit.gv.at/service/broschueren/schwangerschaft-infomaterial

اختبار الحمل

سيقوم الطبيب بإجراء فحص طبي 
وتحديد ما إذا كان هناك حمل أم 

ال.

https://www.gesundheitskasse.at
https://www.svs.at/
https://www.bvaeb.at 
https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitswesen/gesundheitssystem-videos
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/armut/2/Seite.1694200.html
https://www.aerztekammer.at/arztsuche
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/schwangerschaft/inhalt
https://www.gesundheit.gv.at/service/broschueren/schwangerschaft-infomaterial
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1 الحمل  
أوالً يجب تحديد إذا كان هناك حمل أم ال.

ثم عليك أن تبحثي عن كل ما هو مهم بخصوص الحمل حتى تكوين مستعدة جيًدا 
لهذا الوقت والوالدة فيام بعد.

1 هل أنِت حامل؟22

إذا كان هناك تأخر يف الدورة الشهرية للمرأة، فقد تكون حامالً.
ميكن تحديد ما إذا كنت حامالً أم ال عن طريق اختبار الحمل أو الفحص من قبل 

طبيب أو طبيبة.
ميكنك الحصول عىل اختبار الحمل من محل املستحرضات التجميلية أو من الصيدلية.

إذا كانت نتيجة اختبار الحمل إيجابية أو تأخرت الدورة الشهرية:
حددي موعًدا عند الطبيب يف أرسع وقت ممكن.

سيقوم الطبيب بإجراء فحص طبي وتحديد ما إذا كان هناك حمل أم ال.

عادة ما يتم إجراء هذا الفحص من قبل طبيب أمراض النساء.
ميكن القيام بذلك الفحص أيًضا عند طبيب األرسة أو يف املستشفى أو يف مركز 

استشاري للحوامل.

إذا تم تأكيد الحمل من قبل الطبيب، يقوم بحساب تاريخ الوالدة.
يف بعض األحيان ال يتم تحديد تاريخ الوالدة حتى أثناء موعد فحص الحق.

سيقوم الطبيب بعد ذلك بتدوين تلك املعلومة يف دفرت األم والطفل ويعطيك تأكيًدا 
لتاريخ امليالد املتوقع.

ستحتاجني إىل هذا التأكيد، عىل سبيل املثال، لتقدميه يف مكان العمل أو عند التأمني 
الصحي.

نصائح مفيدة:
إذا كنت حامالً، فاسأيل رشكة التأمني الصحي الخاصة بك2

ا2 تحققي مام إذا كنت مؤمنة حالًي
توجد مراكز استشارية لكل إقليم فيدرايل ميكنك االتصال بها:

)ÖGK( صندوق التأمني الصحي النمساوي »
https://www.gesundheitskasse.at

)SVS( وكالة التأمني االجتامعي ألصحاب املهن الحرة »
https://www.svs.at

)BVAEB( وكالة التأمني للموظفني يف مجاالت الخدمة العامة والسكك الحديدية والتعدين »
https://www.bvaeb.at

ستجد هنا مقاطع فيديو توضيحية عن النظام الصحي بلغات مختلفة:
https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitswesen/gesundheitssystem‐videos 

كل شخص مؤمن عليه يف النمسا لديه بطاقة تأمني إلكرتونية2

باستخدام البطاقة اإللكرتونية، ميكن لألشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يحتاجون 
إىل مساعدة طبية الذهاب إىل الطبيب أو املستشفى2

ا  األطباء املتعاقدون مع رشكات التأمني الصحي ميكنهم تقديم االستشارة والعالج مجانً
لألشخاص الذين لديهم بطاقة إلكرتونية2

ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات حول بطاقة التأمني اإللكرتونية 
هنا:

https://www.chipkarte.at

املساعدة الطبية متاحة أيًضا لألشخاص غري املؤمن عليهم:
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/armut/2/Seite.1694200.html 

يوجد أنواع مختلفة من األطباء يف النمسا2

األطباء العامون ميكن استشارتهم بخصوص جميع املشاكل الصحية وعالج األمراض2

األخصائيون الطبيون، مثل أطباء أمراض النساء، متخصصون يف مجاالت معينة من الطب2

فيام ييل نظرة عامة عىل األطباء يف األقاليم الفيدرالية املختلفة:
https://www.aerztekammer.at/arztsuche

ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات حول الحمل هنا:
« بوابة الصحة العامة يف النمسا

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/schwangerschaft/inhalt

نظرة عامة عىل الكتيبات والنامذج الخاصة بالحمل والوالدة واألطفال 
الرضع

https://www.gesundheit.gv.at/service/broschueren/schwangerschaft-infomaterial

https://www.gesundheitskasse.at
https://www.svs.at/
https://www.bvaeb.at 
https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitswesen/gesundheitssystem-videos
https://www.oesterreich.gv.at/themen/soziales/armut/2/Seite.1694200.html
https://www.aerztekammer.at/arztsuche
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/schwangerschaft/inhalt
https://www.gesundheit.gv.at/service/broschueren/schwangerschaft-infomaterial
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ملحوظات

1 ما هو دفرت األم والطفل؟32

دفرت األم والطفل لونه أصفر ويشبه كتاب صغري.
تحصل كل امرأة حامل يف النمسا عىل دفرت األم والطفل - حتى لو مل تكن تحمل 

الجنسية النمساوية.
يساعد دفرت األم والطفل يف الرعاية الصحية للنساء الحوامل واألطفال الرضع واألطفال 

الصغار حتى عيد ميالدهم الخامس.

توجد 5 فحوصات طبية أثناء الحمل:

يتم إجراء هذه الفحوصات من قبل طبيب أمراض النساء.
ميكن أيًضا إجراء الفحوصات من قبل طبيب األرسة أو يف املستشفى أو يف مركز 

االستشارة للحوامل.
يتم تسجيل جميع املعلومات والفحوصات الهامة يف دفرت األم والطفل.

بهذه الطريقة، ميكن أن يتم التعرف عىل األمراض وعالجها مبكرًا.

هام: هذه الفحوصات الخمسة رضورية للمرأة الحامل حتى ميكنها الحصول عىل بدل 
رعاية الطفل )انظر الفصل رقم 1...3(.

فقط إذا تم إجراء هذه الفحوصات يف الوقت املناسب وتم إرسال جميع اإلثباتات لذلك 
إىل رشكة التأمني الصحي ، ستحصل املرأة الحامل عىل بدل رعاية الطفل الكامل.

وإال سيتم تخفيضه. ميكن إرسال نُسخ من اإلثباتات املتواجدة يف دفرت األم والطفل.
ويجب أن تبقى الُنسخ األصلية يف دفرت األم والطفل.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن لألم إجراء فحصني للدم واختبار للسكر يف الدم أثناء الحمل.
يف بعض الحاالت يجب القيام بذلك.

ميكن للطبيب املسؤول تقييم رضورة ذلك والقيام بتوصية الفحص.
هناك أيًضا 3 فحوصات باملوجات فوق الصوتية ميكن إجراؤها:

بذلك ميكن رؤية الطفل يف بطن األم والتقاط صورة له.

يحق لكل امرأة حامل استشارة قابلة.
يف نطاق هذه االستشارة ميكنك الحصول عىل معلومات حول الحمل والوالدة ووقت ما 

بعد الوالدة.
وهذا ما يسمى بالنفاس.

توجد 5 فحوصات طبية أثناء 
الحمل.
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ملحوظات

بعد الوالدة يوجد إجاميل 10 فحوصات للطفل2

هام: يجب عليك تقديم إثبات لـ 4 فحوصات للطفل حتى الشهر الـ .1 من عمره 
للحصول عىل بدل رعاية الطفل.

فحوصات املوجات فوق الصوتية أثناء الحمل، واستشارة القابلة، وفحوصات الورك 
باملوجات فوق الصوتية والفحص السادس إىل التاسع للطفل كلها مستقلة عن بدل 

رعاية الطفل.
لذا فإن األمر مرتوك لآلباء ليقرروا إجراء هذه الفحوصات أم ال.

 ليس من الرضوري إجراء جميع فحوصات دفرت األم والطفل.
ولكن مع ذلك، نشري إىل أهمية جميع الفحوصات املوىص بها.

ميكن تحديد مشاكل صحية يف وقت مبكر عرب هذه الفحوصات.
ويجب عىل اآلباء مراعاة ذلك عند اتخاذ قرارهم.

دفرت األم والطفل والفحوصات التي يتضمنها مجانية.
لذلك، يجب أن يتم إجراءها من قبل األطباء الذين لديهم عقد مع رشكات التأمني 

الصحي.

ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات 
حول فحوصات دفرت األم والطفل هنا:

« بوابة الصحة العامة يف النمسا
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/ 

mutter‐kind‐pass/inhalt

« بوابة الصحة العامة يف النمسا
https://www.oesterreich.gv.at/ 

ميكنك الحصول عىل كل املعلومات التي تخض والدة الطفل تحت عنوان 
„األرسة والرشاكة“:

ميكنك هنا قراءة ما يتم إجراؤه بالضبط أثناء كل فحص واملواعيد التي يجب 
عليك االعتزام بها2

 بعد الوالدة يوجد إجاميل
 10 فحوصات للطفل2

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/mutter-kind-pass/inhalt
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/mutter-kind-pass/inhalt
https://www.oesterreich.gv.at/
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ملحوظات

1 كيف ميكنك االستعداد للحمل والوقت الذي يليه؟2.

ا قد تكون صعبة للغاية. يعترب الحمل فرتة خاصة جداً، وأحيانً
هناك طرق مختلفة للحصول عىل الدعم أثناء الحمل وبعد والدة الطفل.

كوين عىل اطالع حتى تتمكني من:

« أن تكوين مصحوبة بشكل صحيح
تساعد القابالت أثناء الحمل وعند الوالدة وبعد والدة الطفل.

ميكنك البحث عن قابلة يف منطقتك عرب اإلنرتنت.
ا ما يعمل طبيب النساء الخاص بك مع قابالت أيًضا وميكنه املساعدة يف البحث  غالبً

عن قابلة.
بني األسبوع الثامن عرش و األسبوع الثاين والعرشين من الحمل، ميكنك االستفادة من 

استشارة مجانية من قابلة مدتها ساعة واحدة عرب دفرت األم والطفل.

ميكن لكل امرأة حامل أن تقرر بنفسها متى بالضبط تطلب مساعدة قابلة.
ال توجد متطلبات قانونية أو مواعيد ُمعينة يجب االلتزام بها يف هذا األمر.

ومع ذلك، فمن املفيد أن تقومي بالبحث عن قابلة يف وقت مبكر من الحمل حتى 
ميكنك االستفادة من عرض املساعدة بالفعل.

يتم حجز قابالت التأمني الصحي خاصًة برسعة.
هؤالء القابالت يقدمن لك استشارة مجانية ألن لديهن عقًدا مع رشكة التأمني الصحي 

الخاصة بك.

من املهم مالحظة:
حسب نوع الوالدة، يغطي التأمني الصحي عدًدا مختلًفا من الزيارات املنزلية من قبل 

الطبيب قبل الوالدة وبعدها )انظر الفصل رقم ..3(.

« أن تكوين مستعدة جيداً 
ا ما يتم تقديم دورات بخصوص االستعداد للوالدة ومتارين الحمل يف املستشفيات،  غالبً

ومراكز اآلباء واألطفال ومن قبل القابالت.
هذه الدورات عادة ما ُمتعلقة بتكاليف مالية.

ميكن الحصول عىل معلومات حول الدورات املتاحة يف منطقتك:

« من القابالت
« يف املستشفيات

« يف مراكز اآلباء واألطفال 
« عرب اإلنرتنت »

تساعد القابالت أثناء الحمل وعند 
الوالدة وبعد والدة الطفل.

يعترب الحمل فرتة خاصة جداً، 
ا قد تكون صعبة للغاية. وأحيانً
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« أن تشعري بالعناية املناسبة

عندما يولد الطفل يجب إجراء بعض الفحوصات من قبل طبيب األطفال.
لذلك يجب أن تبديئ يف البحث عن طبيب أطفال مناسب أثناء فرتة الحمل.

يجب عىل اآلباء واألمهات الحوامل االستفسار عن عروض املساعدة والدعم املتاحة 
حتى يكونوا مستعدين جيًدا.

ميكنك أيًضا أن تسأيل الطبيب مبارشة عام يجب أخذه يف االعتبار.
ميكنك أيًضا االستفسار عن املرحلة القادمة عن طريق اإلنرتنت.

هنا ستجدي معلومات بخصوص االستعداد 
للوالدة وفرتة ما بعد الوالدة:

« نبذة عن رعاية القابالت
https://www.hebammen.at/wp‐content/uploads/2019/06/

HebammenberatungUeberblick_2019‐3.pdf

« البحث عن قابلة
https://www.hebammen.at/eltern/hebammensuche 

« معلومات عن دورات االستعداد للوالدة ومتارين الحمل
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/ 

geburtsvorbereitung/geburtsvorbereitungskurs 

« البحث عن املستشفى املناسبة
www.Kliniksuche.at 

عندما يولد الطفل يجب إجراء 
بعض الفحوصات من قبل طبيب 

األطفال.

https://www.hebammen.at/wp-content/uploads/2019/06/HebammenberatungUeberblick_2019-3.pdf
https://www.hebammen.at/wp-content/uploads/2019/06/HebammenberatungUeberblick_2019-3.pdf
https://www.hebammen.at/eltern/hebammensuche
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsvorbereitung/geburtsvorbereitungskurs
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsvorbereitung/geburtsvorbereitungskurs
https://kliniksuche.at/
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1 أين ميكنك العثور عىل عروض أخرى تتعلق بالحمل والطفولة املبكرة؟52

ا تواجه النساء الحوامل واآلباء واألرس أوقاتًا عصيبة ألسباب مختلفة. يوجد هنا  أحيانً
عروض مختلفة للدعم واملساعدة، عىل سبيل املثال:

« بوابة األرسة التابعة لرئاسة املستشارية االتحادية
يوجد يف هذا املوقع معلومات للعائالت باإلضافة إىل املساعدة واملشورة حول مواضيع 

مختلفة، عىل سبيل املثال االنفصال والطالق أو العنف يف األرسة، ومراكز االستشارة 
األرسية، وتعليم الوالدين، ودائرة رعاية األطفال والشباب. 

« دائرة رعاية األطفال والشباب
دائرة رعاية األطفال والشباب هي هيئة حكومية.

هذه الهيئة لديها فرع يف كل إقليم.
هي الهيئة املسؤولة عندما تكون هناك مشاكل يف األرسة، مثل العنف أو اإلهامل.

ا. ا أو عاطفيً عندئذ يكون الطفل يف حالة سيئة جسديً
تقدم دائرة رعاية األطفال والشباب املساعدة يف حامية الطفل.
إذا لزم األمر، ميكن أيضاً أن تتخذ هذه الهيئة إجراءات قانونية.

هناك العديد من العروض التي تقدمها دائرة رعاية األطفال والشباب، عىل سبيل 
املثال:

مراكز األرسة التابعة لدائرة رعاية األطفال والشباب
« االستشارة لآلباء واألمهات

« اإلرشاد النفيس
« رعاية األرسة املتنقلة يف املنزل

« العناية املكثفة لألرس

« املراكز الصحية واملراكز االستشارية
تقدم املراكز الصحية ومراكز االستشارة معلومات ونصائح ودعاًم للنساء والفتيات 
ا: عىل سبيل املثال يف األمور الطبية، أو النفسية، أو  ا ورسيً واآلباء والعائالت مجانيً

الصحية، أو القانونية. 

« مراكز الحامية من العنف وخط مساعدة املرأة ضد العنف
يوجد يف كل إقليم فيدرايل مساعدة ودعم مجاين ورسي لألشخاص املترضرين من 

العنف.

« مراكز اآلباء واألطفال
تقدم مراكز اآلباء واألطفال الدعم للحوامل واآلباء واألرس يف مواضيع مختلفة: عىل 

سبيل املثال الدورات أو النصائح أو املحارضات.
توجد مجموعات للرضاعة الطبيعية أو نوادي أطفال أو مقاهي لآلباء واألطفال.

عروض للدعم واملساعدة

معلومات، استشارة، رعاية
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هناك، ميكن لآلباء واألمهات التحدث إىل األمهات واآلباء اآلخرين حول الحياة اليومية 
مع الطفل.

أو ميكنهم الحصول عىل املشورة والدعم من أشخاص متخصصني.

« املساعدة املبكرة
هناك مساعدة مبكرة لتعزيز صحة النساء الحوامل واآلباء واألطفال.

هذه املساعدة متاحة بالدرجة األوىل لألشخاص الذين يواجهون أوقاتًا صعبة.
عرض دعم األرسة لآلباء واألرس التي لديهم أطفال من عمر 0 إىل 3 سنوات طوعي 

ومجاين.

عىل سبيل املثال، ميكن الحصول عىل:
« االستشارة الشخصية 

« املرافقة عند التعامل مع الجهات الرسمية
« التوجيه والدعم يف رعاية الطفل وإعالته وتربيته

روابط مفيدة:
بوابة األرسة التابعة لرئاسة املستشارية االتحادية:

Internet: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/familienportal
ا من أي مكان يف النمسا( عرب الهاتف: 0800240262 )مجانً

familienservice@bka2gv2at :الربيد اإللكرتوين

هنا ميكن الحصول عىل معلومات عن دائرة رعاية األطفال والشباب 
يف إقليمك الفيدرايل:

  MA 11 https://www.wien.gv.at/kontakte/ma11 ،مدينة فيينا »
 https://www.noe.gv.at/noe/Jugend/Kinder‐_und_Jugendhilfe.html النمسا السفىل »

 https://www.burgenland.at/themen/soziales/kinder‐und‐jugendhilfe بورغنالند »
 https://www.kinder‐jugendhilfe‐ooe.at النمسا العليا »

https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/75777334/DE شتايرمارك »
 https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/kinder‐und‐jugendliche/jugendaemter سالزبورغ »

 https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare‐und‐Leistungen/GS‐L69 كريننت »
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft‐soziales/kinder‐jugendhilfe تريول »

 https://vorarlberg.at/‐/kinder‐und‐jugendhilfe فورارلربغ »

ميكنك البحث عن مراكز صحة املرأة يف منطقتك هنا:
شبكة مراكز االستشارة النمساوية للنساء والفتيات

http://www.frauengesundheit.at 

ميكنك البحث عن مراكز االستشارة للنساء والفتيات يف منطقتك هنا:
شبكة مراكز االستشارة النمساوية للنساء والفتيات

www.netzwerk-frauenberatung.at
عرب الهاتف: 015953760 

ميكنك العثور عىل مراكز االستشارة لألرس واآلباء يف منطقتك هنا:
https://www.familienberatung.gv.at, www.eltern-bildung.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/familienportal
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma11/
https://www.noe.gv.at/noe/Jugend/Kinder-_und_Jugendhilfe.html
https://www.burgenland.at/themen/soziales/kinder-und-jugendhilfe/
https://www.kinder-jugendhilfe-ooe.at/
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/75777334/DE/
https://www.salzburg.gv.at/themen/soziales/kinder-und-jugendliche/jugendaemter
https://www.ktn.gv.at/Service/Formulare-und-Leistungen/GS-L69
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/kinder-jugendhilfe/
https://vorarlberg.at/-/kinder-und-jugendhilfe
http://www.frauengesundheit.at/
http://www.netzwerk-frauenberatung.at/
https://www.familienberatung.gv.at/
http://www.eltern-bildung.at
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1 متى وكيف يجب إبالغ صاحب العمل عن الحمل؟2.

إبالغ صاحب العمل واجب عىل كل موظفة.
هذا يعني: إذا كنتي حامالً، يجب عليك إبالغ صاحب العمل عن الحمل.

لذلك قومي بإبالغ صاحب العمل مبجرد أن تعريف أنك حامل.
قدمي لصاحب العمل التأكيد الطبي لتاريخ الوالدة.

هام: ميكنك تحديد التوقيت إلبالغ صاحب العمل بنفسك.
مع ذلك يرجى مالحظة أن اإلبالغ مهم أيًضا بالنسبة لك.

ألن من لحظة إبالغ صاحب العمل عن الحمل، يرسي قانون حامية األمومة عليك:
عىل سبيل املثال، مل يعد مسموًحا لك بالعمل لساعات إضافية.

ال يجوز لصاحب العمل فصلك عن العمل أثناء الحمل وحتى 4 أشهر بعد والدة 
الطفل.

ميكنك العثور عىل االستشارة والدعم 
النفيس هنا: 

)BÖP( النقابة املهنية لعلامء النفس النمساويني »
Internet: https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung 
01 )مساعدة هاتفية مجانية من االثنني إىل الخميس  504 عرب الهاتف: 8000

من الساعة 9 صباًحا حتى 1 ظهًرا(

helpline@psychologiehilft.at :الربيد اإللكرتوين

هذا هو رابط املنصة النمساوية لآلباء 
الوحيدين:

https://www.alleinerziehende.org

ميكنك العثور عىل مراكز الحامية من 
العنف يف إقليمك الفيدرايل هنا:

www.gewaltschutzzentrum.at
خط مساعدة املرأة ضد العنف:

Internet: www.frauenhelpline.at
ا( عرب الهاتف: 0800 222 555 )مجانً

ميكنك البحث عن مراكز اآلباء واألطفال يف 
منطقتك هنا:

https://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/ 
eltern‐kind‐zentren 

املساعدة املبكرة ـ الشبكة املحلية 
ملنطقتك: 

https://www.fruehehilfen.at/de/Regionale‐Netzwerke/ 
Fruehe‐Hilfen‐Netzwerke.htm 

ميكنك العثور عىل معلومات حول إبالغ 
صاحب العمل عن حملك هنا:

نقابة العامل

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/ 
Mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html 

إخبار صاحب العمل عن الحمل

https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung
https://www.gewaltschutzzentrum.at/
https://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/eltern-kind-zentren
https://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/eltern-kind-zentren
https://www.fruehehilfen.at/de/Regionale-Netzwerke/Fruehe-Hilfen-Netzwerke.htm
https://www.fruehehilfen.at/de/Regionale-Netzwerke/Fruehe-Hilfen-Netzwerke.htm
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html
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Mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html 

1  متى وكيف ميكنك تسجيل والدة الطفل؟2.

إذا كنتي حامالً، يجب عليك التسجيل يف قسم الوالدة باملستشفى أو يف أحد مراكز 
األمومة يف أقرب وقت ممكن.

يجب عليك أيًضا مناقشة إمكانية الوالدة يف املنزل مع طبيب أمراض النساء والقابلة 
يف مرحلة مبكرة.

يف كثري من األحيان ميكن للعائالت رؤية قسم الوالدة وجميع غرف الوالدة مسبًقا.
عند التسجيل، يجب السؤال عن األشياء التي يجب أن تأخذيها معك إىل املستشفى.

1 ما هي فرتة حامية األمومة؟82

ال يسمح للمرأة الحامل بالعمل ملدة 8 أسابيع قبل تاريخ الوالدة املتوقع وملدة 8 
أسابيع بعد الوالدة.

تُطبق إجازة حامية األمومة خالل هذا الوقت.
حامية األمومة تعني أيًضا: منع تام من العمل.

يف بعض األحيان تبدأ إجازة حامية األمومة يف وقت مبكر: عندما تكون صحة األم و / أو 
صحة الطفل يف خطر.

يجب تحديد ذلك وتأكيده من قبل طبيب متخصص.
وهذا يعني إذن: حظر التوظيف الفردي أو إجازة حامية األمومة املبكرة.

يف بعض األحيان تنتهي إجازة حامية األمومة يف وقت الحق أيضاً: يف حالة الوالدة 
القيرصية أو الوالدة املبكرة أو تعدد املواليد.

يف هذه الحاالت، يتم متديد إجازة حامية األمومة حتى .1 أسبوًعا بعد الوالدة.
حسب املوقف، قد يتم متديدها ملدة أطول من ذلك.

هذا أيًضا قرار يتم اتخاذه من قبل الطبيب املتخصص.

ميكنك العثور 
منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/2/Seite.080004.html 

H

التسجيل يف مستشفى أو مركز 
األمومة والوالدة

https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung
https://www.gewaltschutzzentrum.at/
https://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/eltern-kind-zentren
https://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/eltern-kind-zentren
https://www.fruehehilfen.at/de/Regionale-Netzwerke/Fruehe-Hilfen-Netzwerke.htm
https://www.fruehehilfen.at/de/Regionale-Netzwerke/Fruehe-Hilfen-Netzwerke.htm
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/Bekanntgabe_der_Schwangerschaft.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/2/Seite.080004.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/2/Seite.080004.html
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بعض األعامل ممنوعة من بداية الحمل وحتى .1 أسبوًعا بعد الوالدة، عىل سبيل 
املثال:

« رفع وحمل األشياء الثقيلة
« العمل مع املواد الخطرة مثل الزئبق

« الخدمة املقطوعية
هذا يعني أنه ال يتم دفع األجر وفًقا لساعات العمل، ولكن وفًقا لكمية العمل الذي 

يتم القيام به.
« العمل عىل خط التجميع برسعة عمل ُمقررة
« العمل الذي ميكن القيام به فقط وانت واقفة

جميع أحكام حامية األمومة واردة يف قانون حامية األمومة.

1 ما هي إعانة األمومة؟92

ا من رشكة التأمني الصحي  مبجرد أن تبدأ إجازة حامية األمومة، سوف تتلقي دعاًم ماليً
الخاصة بك.

ويسمى هذا الدعم بالبدل األسبوعي أو إعانة األمومة.
تحصل الحامل عىل إعانة األمومة 

« يف األسابيع الثامنية التي تسبق الوالدة،
« يف يوم الوالدة

« و يف األسابيع الثامنية األوىل بعد الوالدة.

خالل هذا الوقت لن تتلقي أي أموال من صاحب العمل الخاص بك.

ستقوم رشكة التأمني الصحي بالتحقق مام إذا كان يحق لك الحصول عىل إعانة األمومة 
أم ال.

تحصلني عىل إعانة األمومة إذا

« كنتي قد عملتي قبل الحمل
« كنتي قد حصلتي عىل إعانة بطالة أو مساعدة بطالة

« كنتي قد حصلتي عىل بدل رعاية الطفل لطفل آخر من قبل.

يجب التقدم بطلب للحصول عىل إعانة األمومة يف رشكة التأمني الصحي.
لذلك تحتاجني

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول فرتة حامية األمومة هنا:

نقابة العامل

https://www.arbeiter kammer.at/beratung/berufund 
familie/Mutterschutz/index.html 

مبجرد أن تبدأ إجازة حامية األمومة، 
ا من رشكة  سوف تتلقي دعاًم ماليً

التأمني الصحي الخاصة بك.

ال يسمح للمرأة الحامل بالعمل 
ملدة 8 أسابيع قبل تاريخ الوالدة 

املتوقع وملدة 8 أسابيع بعد الوالدة.

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/index.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/berufundfamilie/Mutterschutz/index.html
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« تأكيد تاريخ الوالدة املتوقع
« حساب ساري يف البنك مع رقم الحساب البنيك الدويل

« إما تأكيد الوظيفة واألجر
وهذا هو إقرار إلثبات عملك.

ا ما يرسل صاحب العمل هذا اإلقرار إىل رشكة التأمني الصحي مبارشًة. غالبً
ميكنك سؤال صاحب العمل عن هذا األمر.

« أو تأكيد أنك تتلقى إعانة بطالة أو مساعدة بطالة أو إعانة رعاية أطفال

إذا متت والدة الطفل قبل موعد الوالدة املتوقع، فستتم إضافة هذه األيام إىل إعانة 
األمومة بعد الوالدة.

بعد والدة الطفل يجب إبالغ رشكة التأمني الصحي عن الوالدة.
بعد ذلك ستستمرين يف الحصول عىل إعانة األمومة.

لذلك تحتاجني

« تأكيد الوالدة أو شهادة امليالد
يرسل مكتب األحوال الشخصية )Standesamt( تأكيد الوالدة إىل رشكة التأمني الصحي.

« يف حالة الوالدة يف املستشفى: تأكيد اإلقامة يف املستشفى
« يف حالة الوالدة املبكرة أو تعدد املواليد أو الوالدة القيرصية: تأكيد من املستشفى 

يثبت ذلك األمر

هام: قومي بنسخ كافة املستندات.
يجب إرسال الُنسخ إىل رشكة التأمني الصحي واالحتفاظ باملستندات األصلية يف املنزل.

ميكنك إرسال جميع املستندات إىل رشكة التأمني الصحي عن طريق الربيد أو الربيد 
اإللكرتوين.

ا. أو ميكنك إحضارهم شخصيً

يتوقف مقدار إعانة األمومة التي تحصلني عليها عىل

« مستوى دخلك يف األشهر الثالثة التي سبقت إجازة حامية األمومة.
« مقدار إعانة البطالة أو مساعدة البطالة التي حصلتي عليها.

« إذا كنتي قد حصلتي عىل إعانة رعاية أطفال لطفل آخر.
« إذا كنتي تعملني يف وظيفة هامشية وكنتي تتمتعني بالتأمني الذايت.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول إعانة األمومة هنا:

صندوق التأمني الصحي النمساوي 

https://www.gesundheitskasse.at

نقابة العامل 

https://www.arbeiterkammer.at/wochengeld

تأكيد الوظيفة أو الراتب

بعد والدة الطفل يجب إبالغ رشكة 
التأمني الصحي عن الوالدة.

https://www.gesundheitskasse.at/%20
https://www.arbeiterkammer.at/wochengeld
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2 الوالدة
ميكن أن تتم والدة الطفل يف العيادة الداخلية )stationär( أو الخارجية )ambulant( يف 

املستشفى أو يف املنزل.

22 ما هي الوالدة يف العيادة الداخلية؟1

يف حالة الوالدة يف العيادة الداخلية، ستلدين طفلك يف قسم الوالدة باملستشفى.
سيتم بعد ذلك االعتناء بك يف املستشفى لبضعة أيام وستحصلني عىل رعاية طبية 

أيضاً. 
هذا رضوري، عىل سبيل املثال، بعد الوالدة القيرصية.

بعد الوالدة، ميكنك االسرتخاء والتعرف عىل طفلك.

22 ما هي الوالدة يف العيادة الخارجية؟2

يف حالة الوالدة يف العيادة الخارجية، ستلدين طفلك يف قسم الوالدة باملستشفى.
إذا سارت الوالدة عىل ما يرام، ميكنك الذهاب إىل املنزل أنت وطفلك بعد ساعات قليلة.

يف املنزل ستتم رعايتك من قبل القابلة وطبيب األطفال.
رعاية املتابعة مجانية من اليوم التايل للخروج من املستشفى وحتى اليوم الخامس 

بعد الوالدة.

22 ما هي الوالدة يف املنزل؟3

يف حالة الوالدة يف املنزل، ستلدين طفلك يف منزلك.
إذا كنتي ترغبني يف الوالدة يف املنزل، يجب عليك التحدث حول هذا املوضوع مع 

طبيب أمراض النساء أو القابلة الخاصة بك.
سوف يلقون نظرة عىل دفرت األم والطفل ويقررون إذا كان من املمكن إجراء الوالدة يف 

املنزل.
إذا كان األمر ممكناً، يبدأ البحث عن قابلة )يف حالة عدم وجود قابلة من قبل(.

توفر القابلة الرعاية قبل الوالدة وأثناءها وبعدها.
ولكن التأمني الصحي ال يغطي جميع التكاليف.

ستحصلني فقط عىل جزء منها.
ويجب سؤال القابلة عن هذا األمر.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول عملية الوالدة هنا: 

بوابة الصحة العامة يف النمسا

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/ 
geburtsablauf/inhalt 

H

ميكن أن تتم والدة الطفل يف 
 )stationär( العيادة الداخلية
أو الخارجية )ambulant( يف 

املستشفى أو يف املنزل.

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsablauf/inhalt
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsablauf/inhalt
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22 ما هي الوالدة املجهولة؟.

يف النمسا، من املمكن للمرأة أن تلد طفاًل بشكل مجهول.
وهذا يعني أن ليس عىل املرأة الحامل ذكر اسم العائلة أو اللقب.

ميكن أن تتم الوالدة بشكل مجهول يف أي مستشفى.
هناك ستتلقى األم رعاية طبية وميكنها أيضاً االستفادة من االستشارة االجتامعية.

باإلضافة إىل ذلك ميكنها الحصول عىل الرعاية الطبية قبل وبعد الوالدة.

بعد الوالدة، يتم االعتناء بالطفل من قبل دائرة رعاية األطفال والشباب ويتم البحث 
له عن آباء بالتبني.

ميكن لألم الرتاجع عن قرار عرض الطفل للتبني ملدة ستة أشهر بعد الوالدة.
إذا مل يتم الرتاجع وترغب األم أن تظل مجهولة الهوية، تصبح إجراءات التبني نهائية.

ميكن أيضاً تسليم الطفل بشكل مجهول بعد الوالدة.
لهذا الغرض يوجد يف العديد من املستشفيات „صندوق إيداع الطفل“ أو ما يسمى بـ 

„عش طفل“.
ميكنك وضع الطفل هناك وسيتم االعتناء به بعد ذلك.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول الوالدة يف املنزل هنا:

بوابة الصحة العامة يف النمسا

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/ 
geburtsablauf/hausgeburt

ميكنك العثور عىل معلومات عن الوالدة 
املجهولة هنا:

منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/2/Seite.080020.htm 

بوابة الصحة العامة يف النمسا

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/ 
geburtsvorbereitung/anonyme‐geburt‐babyklappe

ميكن أن تتم الوالدة بشكل مجهول 
يف أي مستشفى.

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsablauf/hausgeburt
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsablauf/hausgeburt
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/2/Seite.080020.htm
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/2/Seite.080020.htm
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsvorbereitung/anonyme-geburt-babyklappe
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/geburt/geburtsvorbereitung/anonyme-geburt-babyklappe


18

ملحوظات

3 بعد الوالدة
حان الوقت بعد الوالدة للتأقلم عىل الوضع الجديد.

باإلضافة إىل ذلك، هناك بعض الخطوات املهمة التي يجب القيام بها.

32 ما هي فرتة النفاس؟1

بعد والدة الطفل يبدأ ما يسمى بفرتة النفاس.
يف هذه األسابيع الستة إىل الثامنية بعد الوالدة، ميكنك التعايف من جهود الحمل 

والوالدة والتعرف عىل طفلك.
يف األسابيع القليلة األوىل بعد الوالدة ميكن لكل أم الحصول عىل الرعاية املجانية من 

قبل قابلة. 

32 كيف ميكنك الحصول عىل املساعدة أثناء فرتة النفاس؟2

بعد الوالدة يف املستشفى، ميكن لكل امرأة املطالبة بزيارة منزلية يومية من قابلة: من 
اليوم التايل لخروجها من املستشفى حتى اليوم الخامس بعد الوالدة.

هذا يعني: ستحصلني عىل مساعدة مجانية من قابلة يف املنزل ملدة خمسة أيام بعد 
الوالدة.

من أجل االستفادة من هذا العرض، يجب أن تجدي قابلة لديها عقد مع رشكة التأمني 
الصحي الخاصة بك.

إذا كانت لديك شكاوى بعد ذلك، فستغطي رشكة التأمني الصحي تكاليف الزيارات 
املنزلية اإلضافية.

هذا هو الوضع، عىل سبيل املثال، عندما يكون هناك مشاكل تخص الرضاعة الطبيعية.
يتم تحمل تكاليف . زيارات منزلية إضافية بحد أقىص من قبل رشكة التأمني ملدة 8 

أسابيع بعد الوالدة.

نصيحة:  
يُنصح بالبحث عن قابلة يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية.

ميكنها أن تدعمك يف بداية الحمل وحتى بعد الوالدة.
أفضل طريقة لرعايتك بعد الوالدة هي أن يكون لديك قابلة تثقني بها.

ا ما تكون هذه هي نفس القابلة التي رافقتك أثناء الحمل. غالبً

روابط مفيدة:
معلومات عن فرتة النفاس 

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/baby/ 
wochenbett 

البحث عن القابالت

https://www.hebammen.at/eltern/hebammensuche

يف األسابيع القليلة األوىل بعد الوالدة 
ميكن لكل أم الحصول عىل الرعاية 

املجانية من قبل قابلة. 

https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/baby/wochenbett
https://www.gesundheit.gv.at/leben/eltern/baby/wochenbett
https://www.hebammen.at/eltern/hebammensuche/
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32 ما هي اإلجراءات الرسمية )Behördenwege( التي يجب القيام بها 3
بعد الوالدة؟

بعد الوالدة، عليك القيام ببعض اإلجراءات الرسمية حتى تتمكني من الحصول عىل 
مستندات مهمة تخص طفلك.

هذه اإلجراءات مهمة أيضاً من أجل الحصول عىل الدعم االجتامعي واملايل.

32321 إعالن الوالدة

إعالن الوالدة يعني أنه يتم اإلبالغ عن والدة الطفل إىل السلطة )Behörde( املُختصة.
.)Standesamt( يف هذه الحالة، السلطة املُختصة هي مكتب األحوال الشخصية

يتم اإلبالغ عن والدة الطفل إىل مكتب األحوال الشخصية من قبل املستشفى.
املستشفى لديها مهلة أسبوع للقيام بذلك.

ليس عىل اآلباء القيام بأي يشء آخر فيام يخص هذا األمر.
إذا قد متت والدة الطفل يف املنزل، فيجب عىل شخص كان حارضاً أثناء الوالدة القيام 

بهذه الخطوة:

« الطبيب أو الطبيبة
« القابلة

بعد تلقي اآلباء إعالن الوالدة يجب تسليمه يف مكتب األحوال الشخصية.
بعد ذلك، ميكن ملكتب األحوال الشخصية إصدار شهادة امليالد بشكل رسمي.

323222 شهادة امليالد

تنص شهادة امليالد عىل ما ييل:

« اسم وجنس الطفل
« اسامء األم واألب

« وقت ومكان الوالدة

ا من مكتب األحوال الشخصية التابع  ميكن لآلباء الحصول عىل شهادة امليالد مجانً
للبلدية أو املنطقة التي ولد فيها الطفل.

ميكنك تقديم طلب للحصول عىل شهادة امليالد مبارشة يف مكتب األحوال الشخصية أو 
عرب اإلنرتنت.

عرب اإلنرتنت، يتم هذا عن طريق نقطة رقمية للطفل.
تقدم بعض املستشفيات خدمة خاصة: ميكنك تلقي شهادة امليالد عىل الفور يف 

املستشفى نفسها.

 

بعد الوالدة، عليك القيام ببعض 
اإلجراءات الرسمية حتى تتمكني من 
الحصول عىل مستندات مهمة تخص 

طفلك.
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يجب تقديم املستندات التالية خالل مدة أقصاها أسبوع واحد بعد الوالدة حتى 
تتمكني من الحصول عىل شهادة ميالد الطفل:

« ترصيح خطي باالسم األول الذي تم اختياره للمولود
هذا يعني أنه يجب عليك كتابة االسم األول للطفل.
وقد تكون متت كتابة االسم يف إعالن الوالدة من قبل.

« إذا كان الوالدين متزوجان: شهادة زواج الوالدين
« إذا مل يكن الوالدين متزوجان: شهادة ميالد األم وشهادة الزواج السابقة لألم، إن 

وجدت
« دليل عىل فسخ أو بطالن الزواج أو االقرتان املدين

« إثبات جنسية الوالدان
« إثبات محل اإلقامة الرئييس للوالدين إذا كانا يعيشان يف الخارج

« تأكيد الوالدة يف حالة عدم وجود إعالن والدة بعد

32323 التأمني الصحي

الطفل مؤمن عليه مع والديه.
إذا كان الطفل مريًضا، فسيتم فحصه من قبل الطبيب وتلقي العالج الطبي.

من أجل ذلك، يحتاج الطبيب إىل بطاقة التأمني اإللكرتونية للطفل.
يحصل كل طفل عىل بطاقة تأمني إلكرتونية مع رقم الضامن االجتامعي الخاص به عن 

طريق الربيد.

يقوم مكتب األحوال الشخصية بإبالغ رشكة التأمني عن والدة الطفل.
ليس عىل اآلباء اإلبالغ عن أي يشء بخصوص هذا األمر.

ميكن أيًضا العثور عىل معلومات عامة عن بطاقة التأمني اإللكرتونية يف الفصل 1.1.

.3232 تسجيل محل اإلقامة

يوجد يف النمسا ما يسمى بالتسجيل اإللزامي.
يجب عىل اآلباء اإلعالن عن مكان إقامة الطفل يف غضون 3 أيام من خروجه من 

املستشفى.

روابط مفيدة:
معلومات ورابط النقطة الرقمية للطفل

https://www.oesterreich.gv.at/landingpages/geburt.html 

معلومات حول إعادة إصدار شهادة امليالد أو شهادة امليالد الدولية

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/1/Seite.085100.html 

يحصل كل طفل عىل بطاقة تأمني 
إلكرتونية مع رقم الضامن االجتامعي 

الخاص به عن طريق الربيد.

https://www.oesterreich.gv.at/landingpages/geburt.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/Seite.085100.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/Seite.085100.html
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كيفية تسجيل محل اإلقامة: 

 )Standesamt( يف مكتب األحوال الشخصية »
)Gemeindeamt( يف مكتب البلدية »

)Magistrat( عند مجلس البلدية »
« عرب نقطة الطفل الرقمية عىل اإلنرتنت

يجب عليك ملء منوذج لتسجيل محل اإلقامة.
بعد ذلك، سيتم تلقي وثيقة تسجيل إقامة الطفل.

نصيحة:  
 ميكنك تقديم طلب إعالن الوالدة وتسجيل اإلقامة مًعا يف الوقت نفسه2
للقيام بذلك، يجب إمالء منوذج وثيقة تسجيل اإلقامة قبل الخروج من 

املستشفى2

يتم إرسال املستندات إىل مكتب األحوال الشخصية2

بعد ذلك، ميكنك استالم شهادة امليالد ووثيقة تسجيل اإلقامة هناك بعد 
الخروج من املستشفى2

يُنصح بالسؤال عن هذا األمر يف املستشفى أو مكتب األحوال الشخصية 
املختص2

روابط مفيدة:
منوذج وثيقة تسجيل اإلقامة

https://www.oesterreich.gv.at/dam/jcr:38f0c638-c65a-4d06-
98fe-ac4171607a3a/meldezettel.pdf

معلومات عن تسجيل محل إقامة املولود

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/1/Seite.080200.html

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/Seite.080200.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/Seite.080200.html
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32325 إثبات الجنسية

ينص إثبات الجنسية النمساوية عىل أن صاحب هذا اإلثبات منساوي.
عندما يولد طفل يف النمسا، من املهم معرفة جنسية األم واألب.

الطفل يحصل عىل الجنسية النمساوية،
« إذا كانت األم تحمل الجنسية النمساوية،

« إذا كان الوالدين متزوجان واألب فقط هو من يحمل الجنسية النمساوية،
« إذا كان الوالدين غري متزوجان واألب فقط هو من يحمل الجنسية النمساوية.

يف هذه الحالة، يجب عىل األب االعرتاف باألبوة، أو يجب أن يتم إثبات األبوة من قبل 
املحكمة.

يجب أن يتم ذلك يف غضون 8 أسابيع من الوالدة.

الطفل ال يحصل عىل الجنسية النمساوية،
« إذا مل يحمل أحد الوالدين الجنسية النمساوية.

يف هذه الحالة، يحصل الطفل عىل الجنسية التي يحملها األم و / أو األب.
هذا يتوقف عىل قواعد الجنسية يف املوطن األصيل للوالدين.

لذلك، يجب عىل الوالدين الذهاب إىل السفارة املعنية.

ميكن لألفراد الذين ال يحملون الجنسية النمساوية التقدم بطلب للحصول عىل 
الجنسية النمساوية إذا كانوا يقيمون بشكل قانوين ومستمر يف النمسا.

للقيام بذلك، يجب استيفاء رشوط ُمعينة..

ميكنك الحصول عىل إثبات الجنسية النمساوية للطفل من مكتب األحوال الشخصية 
أو من خالل نقطة الطفل الرقمية عرب اإلنرتنت. 

ا حتى عيد ميالد الطفل الثاين. ميكنك تقديم طلب للحصول عىل إثبات الجنسية مجانً
لهذا تحتاج املستندات التالية:

« شهادة ميالد الطفل
« وثيقة تسجيل إقامة الطفل

« بطاقة هوية )Lichtbildausweis( رسمية للوالدين

ميكنك العثور عىل معلومات حول كيفية 
الحصول عىل الجنسية النمساوية هنا:

منح الجنسية النمساوية

https://www.bmeia.gv.at/reise-services/leben-im-ausland/
staats-und-unionsbuergerschaft/erwerb

عندما يولد طفل يف النمسا، من املهم 
معرفة جنسية األم واألب.

https://www.bmeia.gv.at/reise-services/leben-im-ausland/staats-und-unionsbuergerschaft/erwerb/
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/leben-im-ausland/staats-und-unionsbuergerschaft/erwerb/
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هام: عىل حسب املوقف، قد يكون هناك احتياج إىل مستندات إضافية.

إذا كان الوالدين متزوجان:
« وثيقة الزواج

« إثبات الجنسية النمساوية

إذا كان الوالدين مطلقان اآلن.
ولكن قد ولد الطفل عندما كان الوالدين ال يزاالن متزوجان:

« إثبات جنسية الطرف الذي لديه حق الحضانة
« إن وجدت: شهادة الطالق

« إن وجدت: شهادة وفاة الزوج / الزوجة

إذا كان الوالدين غري متزوجان، فهناك إمكانيتني:
1. األم تحمل الجنسية منساوية

« شهادة ميالد األم
« إثبات الجنسية النمساوية لألم 

2. األب يحمل الجنسية منساوية
« شهادة ميالد األب

« إثبات الجنسية النمساوية لألب
« االعرتاف باألبوة

ويجب حدوث ذلك يف غضون 8 أسابيع من الوالدة.

روابط مفيدة:
رشوط الحصول عىل الجنسية النمساوية

https://www.bmeia.gv.at/reise‐aufenthalt/leben‐im‐ausland/
staats‐und‐unionsbuergerschaft/erwerb

معلومات عن السفارات والبحث عن املمثالت االجنبية

https://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-
oesterreichischen-vertretungen/ 

معلومات عن ازدواج الجنسية 

https://www.bmeia.gv.at/reise‐aufenthalt/leben‐im‐ausland/
staats‐und‐unionsbuergerschaft/doppelstaatsbuergerschaft 

مزيد من املعلومات حول الجنسية 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/ 
staatsbuergerschaft/Seite.260200.html 

عىل حسب املوقف، قد يكون هناك 
احتياج إىل مستندات إضافية.

https://www.bmeia.gv.at/reise-services/leben-im-ausland/staats-und-unionsbuergerschaft/erwerb/
https://www.bmeia.gv.at/reise-services/leben-im-ausland/staats-und-unionsbuergerschaft/erwerb/
https://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-oesterreichischen-vertretungen/
https://www.bmeia.gv.at/botschaften-konsulate/suche-nach-oesterreichischen-vertretungen/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/staats-und-unionsbuergerschaft/doppelstaatsbuergerschaft/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/staats-und-unionsbuergerschaft/doppelstaatsbuergerschaft/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/staatsbuergerschaft/Seite.260200.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/staatsbuergerschaft/Seite.260200.html
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 .3232 االعرتاف باألبوة

ميكن لألب البيولوجي االعرتاف باألبوة يف الحاالت التالية:
« إذا كان الوالدين غري متزوجان.

« إذا مل يكن زوج األم هو نفس والد الطفل.

ويسمى هذا باالعرتاف الطوعي باألبوة.
وهذا يعني أن شهادة ميالد الطفل تحتوي عىل اسم األب البيولوجي.

ميكن لألب االعرتاف باألبوة قبل الوالدة أو بعدها.
لهذا يجب عليه أن يقوم شخصياً بالتوقيع عىل مستند:

« يف مكتب األحوال الشخصية
« يف دائرة رعاية األطفال والشباب

« لدى كاتب عدل أو
« أمام املحكمة املركزية

يتم إبالغ األم باالعرتاف باألبوة.
ميكن لألم االستئناف أمام املحكمة يف غضون عامني بعد ذلك.

هذا يعني أنه يجب عليها اإلعالن أمام املحكمة إذا كانت ال تريد هذا االعرتاف.

يف بعض الحاالت، يتم إثبات األبوة من قبل املحكمة، عىل سبيل املثال

« يف حالة شك الرجل يف أنه والد الطفل وإرادته إثبات ذلك،
« يف حالة عدم اعرتاف األب املُفرتض باألبوة طوعاً.

لهذا، يجب تقديم طلب عند املحكمة.

االعرتاف باألبوة هو الرشط األسايس لتمكني الطفل من تلقي النفقة أو الورث من األب 
فيام بعد.

روابط مفيدة:
االعرتاف الطوعي باألبوة

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082400.html 

إثبات األبوة من قبل املحكمة 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082402.html 

االستئناف ضد إثبات األبوة

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082403.html 

ميكن لألب االعرتاف باألبوة قبل الوالدة 
أو بعدها.

ميكن لألب االعرتاف باألبوة قبل الوالدة 
أو بعدها.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082400.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082400.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082402.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082402.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082403.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/1/1/Seite.082403.html
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MUTTER
KIND
PASS

H

فحص طبي

تحديد موعد 
الوالدة

اإلبالغ عن الحمل، تأكيد 
الوظيفة والراتب

البحث عن متشفى 
مناسبة للوالدة

االستعداد للوالدة
العمل

5 فحوصات للمرأة 
الحامل

هل انت حامل؟
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PASS

قابلة

إجازة حامية األمومة

يف املستشفى أو يف املنزل

طبيب األطفال

فحوصات الطفل فرتة النفاس، قابلة للرعاية بعد الوالدة

يتم إرسال بطاقة التأمني
 اإللكرتونية للطفل إىل املنزل

الوالدة!

الرعاية قبل 
وبعد الوالدة

8 أسابيع قبل 
الوالدة
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يف املنزل

مكتب األحوال 
الشخصية

مجلس البلدية

السفارة جنسية غري 
منساوية

تقديم طلب للحصول عىل إعانة 
األمومة، بدل رعاية الطفل

فرتة النفاس، قابلة للرعاية بعد الوالدة

يتم إرسال بطاقة التأمني
 اإللكرتونية للطفل إىل املنزل

شهادة امليالد
تسجيل محل اإلقامة

إثبات الجنسية
االعرتاف باألبوة، الحضانة
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العمل

اإلبالغ عن إجازة اآلباء
مكافأة وقت األرسة لألب، إجازة 

اآلباء، إجازة اآلباء الجزئية

إعانة األرسة
مكافأة وقت األرسة

الدعم واملساعدات األخرى

مكتب الرضائب

حضانة االطفال
روضة األطفال

التسجيل
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.3232 تحديد الحاضن الرشعي للطفل

الحضانة هي مسؤولية الوالدين عن الطفل.
هذا يعني أن حتى عيد ميالد الطفل الثامن عرش، الوالدان مسؤوالن عن

« تربية الطفل،
« رعاية الطفل،

« التمثيل القانوين الخاص بالطفل،
« إدارة أموال الطفل،

إذا كان الوالدين متزوجان، فلديهام الحضانة املُشرتكة.
إذا مل يكونا متزوجان، فلألم حق الحضانة املنفردة.

روابط مفيدة:
تيب الحضانة وحقوق الطفل بلغات مختلفة كُ

https://www.justiz.gv.at/home/service/familienrecht/ 
obsorge‐und‐kinderrechte~ec.de.html 

حضانة األبوين

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/obsorge/Seite.234004.html 

الحضانة املنفردة ألحد الوالدين

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/obsorge/Seite.234001.htmld 

ُمرافق/ ة كشخص موثوق به للطفل

https://www.justiz.gv.at/home/service/familienrecht/ 
kinderbeistand~25c.de.html 

حق االتصال، سابقاً: حق الزيارة

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/obsorge/Seite.234006.html 

مشاركة والتزامات زوج األم أو زوجة األب

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/obsorge/Seite.234003.html

مساعدة محكمة األرسة

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/obsorge/Seite.234002.html 

النزاع حول حضانة الطفل العابر للحدود

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/obsorge/Grenz%C3%BCberschreitende‐ 

Obsorgestreitigkeiten‐in‐der‐EU.html 

الحضانة هي مسؤولية الوالدين 
عن الطفل.

https://www.justiz.gv.at/home/service/familienrecht/obsorge-und-kinderrechte~ec.de.html
https://www.justiz.gv.at/home/service/familienrecht/obsorge-und-kinderrechte~ec.de.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234004.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234004.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234001.htmld
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234001.htmld
https://www.justiz.gv.at/home/service/familienrecht/kinderbeistand.25c.de.html;jsessionid=BED48BFC419E30A77BB25A17C2A91CFF.s2
https://www.justiz.gv.at/home/service/familienrecht/kinderbeistand.25c.de.html;jsessionid=BED48BFC419E30A77BB25A17C2A91CFF.s2
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234006.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234006.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234003.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234003.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234002.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Seite.234002.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Grenz%C3%BCberschreitende-Obsorgestreitigkeiten-in-der-EU.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Grenz%C3%BCberschreitende-Obsorgestreitigkeiten-in-der-EU.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/obsorge/Grenz%C3%BCberschreitende-Obsorgestreitigkeiten-in-der-EU.html
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ولكن ميكن للوالدين غري املتزوجان التقدم بطلب للحصول عىل الحضانة املُشرتكة يف 
مكتب األحوال الشخصية. 

يف حالة طالق الوالدين أو توقفهام عن العيش مًعا، تظل الحضانة مع كالهام.
يجب عىل الوالدين االتفاق أمام املحكمة عىل املنزل الذي يعيش فيه الطفل بشكل 

أسايس.

ولكن ميكن لألب أو األم أيًضا التقدم بطلب للحصول عىل الحضانة املنفردة.
أو ميكنهم طلب تقييد حضانة أحد الوالدين عىل مسائل معينة فقط.

يتم اتخاذ قرار الحضانة من قبل املحكمة،
« يف حالة ترك أحد الوالدين املنزل أو طالق الوالدين وعدم وصولهام إىل اتفاق خالل 

فرتة زمنية معينة،
« يف حالة تقدم أحد الوالدين بطلب للحضانة املنفردة.

32328 جواز السفر

إذا أرادت األرسة السفر إىل الخارج، يحتاج الطفل إىل جواز سفر خاص به.

ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل جواز سفر للطفل من سلطة )Behörde( معينة: 
.)Bezirkshauptmannschaft( عىل سبيل املثال، من مكتب اإلدارة املحلية

.)Magistrat( يف فيينا ميكنك القيام بذلك عند املجلس البلدي
Gemein- )يف بعض األقاليم الفيدرالية، ميكنك التقدم بهذا الطلب يف مكتب البلدية 

de( أيًضا.
يُنصح االستفسار عن هذا األمر يف البلدية الخاصة مبنطقة سكنك.

 يجب أن يكون الطفل حارضًا عند التقدم بطلب للحصول عىل جواز السفر.

ويجب أخذ املستندات التالية معك:
« بطاقة هوية )Lichtbildausweis( ألحد الوالدين

« شهادة ميالد الطفل
« إثبات جنسية الطفل

« صورة شخصية للطفل
ومن الرضوري مراعاة حجم الصورة:

صورة جواز سفر بورتريه مقاسها .3 × .4 ملم
يجب أال تكون الصورة أقدم من ستة أشهر.

« شهادة ميالد ووثيقة زواج الوالدين
« إثبات الحضانة

جواز السفر األول لطفلك تحت سن العامني مجاين.
سيتم إرسال جواز السفر إليك يف غضون أسبوع.

جواز السفر ساري فقط لبضع سنوات ثم يجب تجديده.

جواز السفر األول لطفلك تحت سن 
العامني مجاين.
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32 كيف ميكن ترتيب رعاية الطفل؟.

بعد الوالدة، يجب أن يتعرف األب واألم عىل الطفل يف هدوء.
هذا هو الغرض من فرتة إجازة اآلباء.

مبجرد وجود رغبة يف العودة إىل العمل، ميكنك أخذ إجازة اآلباء الجزئية. 
هل حان وقت ذهاب طفلك إىل روضة األطفال؟

إذاً يجب البدء بالبحث عن مكان مناسب يف الوقت املناسب.

32.21 إجازة اآلباء

بعد والدة الطفل، يحق لألب واألم أخذ إجازة خاصة بالوالدين.
وهذا هو سبب تسميتها بإجازة اآلباء.

ألخذ هذه اإلجازة، يجب أن يكون أحد الوالدين موظًفا لدى رشكة.

خالل إجازة اآلباء، ال يذهب أحد الوالدين إىل العمل، ولكنه يعتني بالطفل.
بدالً من الراتب أو األجور يتم الحصول عىل بدل رعاية الطفل )انظر الفصل 1...3(.

من ميكنه أخذ إجازة اآلباء؟
ميكن لآلباء واألمهات أخذ إجازة اآلباء.

ولكنها ليست متاحة ألصحاب املهن الحرة والطالب وربات البيوت وأرباب املنازل.
ميكن تبديل إجازة اآلباء مرتني بني األم واألب.

وهذا يعني أنه من املمكن أخد 3 فرتات من إجازة اآلباء باإلجامل.
عىل سبيل املثال، ميكن تقسيمها كام ييل:

الفرتة األوىل من إجازة اآلباء: األم، الفرتة الثانية من إجازة اآلباء: األب، الفرتة الثالثة من 
إجازة اآلباء: األم 

هام: يرجى مالحظة أنه ال ميكن لألم واألب أخذ إجازة اآلباء لرعاية الطفل يف نفس 
الوقت.

إنه غري مسموح إلجازات األم واألب بالتداخل يف بعضها البعض إال لفرتة قصرية أثناء 
التبديل، هذا يعني أنه يُسمح لهم بإجازة آباء مشرتكة ملدة شهر واحد عىل األكرث.

ولكن ميكن هذا عند التبديل األول فقط، ويف هذه الحالة يتم تقليل إجازة اآلباء إىل 
3. شهرًا.

ميكنك العثور عىل معلومات حول جواز 
السفر لألطفال هنا: 

منصة عىل مستوى النمسا 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_ 
und_recht/reisepass/Seite.020450.html

بعد والدة الطفل، يحق لألب واألم أخذ 
إجازة خاصة بالوالدين.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020450.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/reisepass/Seite.020450.html
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كم من الوقت ميكنك أخذ إجازة اآلباء؟
لديك الحق يف إجازة اآلباء حتى يوم واحد قبل عيد ميالد الطفل الثاين عىل األكرث.

هذا يعني أنه ال ميكن فصلك عن العمل ملدة 4. شهرًا عىل األكرث.
ا عىل إجازة آباء أطول مع صاحب العمل. ميكنك االتفاق كتابيً

تبدأ إجازة اآلباء بعد إجازة حامية األمومة، أي بعد 8 أسابيع من والدة الطفل.
بالنسبة لألم، ميكن أن تبدأ إجازة اآلباء أيًضا بعد عطلة أو بعد إجازة مرضية مبارشًة.

يجب أن تستمر إجازة اآلباء ملدة شهرين عىل األقل.

كيف وأين يجب أن تعلن عن إجازة اآلباء؟
يجب أن يتم االتفاق عىل إجازة اآلباء من قبل األم أو األب أو كال الوالدين مع صاحب 

العمل املعني.
يجب أن تكون هذه االتفاقية مكتوبة وأن تكون صياغتها مفهومة.

ميكن القيام بذلك، عىل سبيل املثال، من خالل خطاب ُمسجل.
ميكن تتبُع ذلك الخطاب وميكن معرفة وقت إرساله ووقت وصوله.

باإلضافة إىل ذلك، هناك مواعيد نهائية لإلبالغ عىل حسب املواقف املختلفة:

الفرتة األوىل من إجازة اآلباء: تأخذ األم إجازة آباء بعد إجازة حامية األمومة مبارشة. 
يجب عليك إبالغ صاحب العمل بإجازة اآلباء أثناء فرتة إجازة حامية األمومة.

هذا ممكن حتى 8 أسابيع بعد والدة طفلك.

الفرتة األوىل من إجازة اآلباء: األب هو من يأخذ إجازة آباء بعد إجازة حامية األمومة 
مبارشة. 

يجب عليك إبالغ صاحب العمل بإجازة اآلباء يف موعد أقصاه 8 أسابيع بعد الوالدة.

الفرتتني الثانية والثالثة من إجازة اآلباء: يتناوب األب واألم يف أخذ إجازة اآلباء.
يجب عليك إبالغ صاحب العمل بكل فرتة من إجازة اآلباء قبل ثالثة أشهر من بدئها.

ا. يجب أن يقدم لك صاحب العمل تأكيًدا كتابيً
ينص هذا التأكيد عىل موعد بدء ومدة إجازة اآلباء.

يجب أن يتم التوقيع عىل التأكيد من قبل صاحب العمل واألم أو األب.
بهذه الطريقة، ميكن لآلباء إثبات عدم أخذهم إجازة اآلباء يف نفس الوقت )انظر أعاله 

– إال ملدة شهر واحد(

هل ميكن متديد إجازة اآلباء؟
ميكن أيًضا متديد إجازة اآلباء.

يجب عىل األم أو األب إبالغ صاحب العمل بذلك أثناء إجازة اآلباء وقبل 3 أشهر من 
نهايتها عىل األقل.

يجب أيًضا إبالغ صاحب العمل باملدة التي سيتم إضافتها إىل إجازة اآلباء. )انظر أعاله - 
حتى اليوم السابق لعيد ميالد الطفل الثاين عىل األكرث(.

تبدأ إجازة اآلباء بعد إجازة حامية 
األمومة، أي بعد 8 أسابيع من والدة 

الطفل.
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Können Sie während der Karenz arbeiten gehen?
Während der Karenz kann der Elternteil in Karenz geringfügig 
 arbeiten. Das geht nur dann, wenn der Verdienst pro Monat die 
 Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt. 

32.22 إجازة اآلباء الجزئية

لآلباء واألمهات الحق يف إجازة اآلباء الجزئية.
هذا يعني أنه ميكن، عىل سبيل املثال، العودة إىل العمل بساعات أقل بعد فرتة إجازة 

اآلباء األساسية.
ميكن أيضاً لآلباء الذين مل يأخذوا إجازة آباء الحصول عىل إجازة اآلباء الجزئية.

ما الذي يجب مراعاته عند أخذ إجازة اآلباء الجزئية؟

املتطلبات والرشوط
« لألب واألم الحق يف إجازة اآلباء الجزئية يف الحاالت اآلتية:

يجب أن يعيش األب أو األم مع الطفل يف نفس املنزل أو أن يكون لديهم حق 
الحضانة.

يجب أن يكون األب أو األم قد عمل/ت بشكل مستمر يف الرشكة ملدة 3 سنوات.
الرشكة لديها أكرث من 0. موظف.

خالف ذلك، يتم تطبيق قواعد مختلفة.
« ميكن لألم واألب أيًضا أخذ إجازة آباء جزئية يف نفس الوقت.

ولكن، ال يجوز لكال الوالدين أخذ هذه اإلجازة إال مرة واحدة فقط لكل طفل.
« إذا كان أحد الوالدين يف إجازة آباء للطفل، فال ميكن للطرف اآلخر أخذ إجازة آباء

 جزئية لنفس الطفل.

ميكنك العصور عىل مزيد من املعلومات 
املفيدة حول إجازة اآلباء هنا:

منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_
pension/elternkarenz_und_elternteilzeit.html 

التوظيف الهاميش أثناء إجازة اآلباء

https://www.usp.gv.at/mitarbeiter/arten‐von‐ 
beschaeftigung/geringfuegig‐beschaeftigte.html

يف ظل ظروف معينة، يحق لآلباء 
واألمهات الحصول عىل إجازة اآلباء 

الجزئية.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/elternkarenz_und_elternteilzeit.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/elternkarenz_und_elternteilzeit.html
https://www.usp.gv.at/mitarbeiter/arten-von-beschaeftigung/geringfuegig-beschaeftigte.html
https://www.usp.gv.at/mitarbeiter/arten-von-beschaeftigung/geringfuegig-beschaeftigte.html


34

ملحوظات

الحقوق والواجبات بني األم / األب وصاحب العمل:

« يجب االتفاق عىل إجازة اآلباء الجزئية مع صاحب العمل: موعد بدايتها، مدتها، عدد 
ساعات العمل يف األسبوع، أوقات العمل

« يجب تخفيض ساعات العمل بنسبة 0. باملائة عىل األقل.
عىل سبيل املثال، إذا كنت تعمل 40 ساعة يف األسبوع، فهذا يعني تقليل ساعات 

العمل مبقدار 8 ساعات.
وإذا مل يتم تغري يف عدد الساعات، يجب تغيري أوقات العمل نفسها.

هذا يعني، عىل سبيل املثال، بدء العمل بعد ساعة من املعتاد كل يوم.
« يجب أن يتجاوز عدد ساعات العمل .1 ساعة يف األسبوع.

« يجب أن يوافق صاحب العمل عىل عمل الوالدين بدوام جزيئ أي عىل إجازة اآلباء 
الجزئية.

ميكن لصاحب العمل املوافقة عىل عدد مختلف من ساعات العمل بشكل طوعي: 
عىل سبيل املثال 10 ساعات يف األسبوع.

« إذا قد عمل األب أو األم بدوام جزيئ قبل والدة الطفل، فيجب تقليل ساعات العمل 
األسبوعية إضافياً أثناء إجازة اآلباء الجزئية.

« يحق لآلباء واألمهات الحاصلني عىل إجازة اآلباء الجزئية العودة للعمل بنفس عدد 
الساعات األسبوعية بعد انتهاء إجازة اآلباء الجزئية.

إذا سبق لك العمل ملدة 40 ساعة يف األسبوع، فال يزال لديك الحق يف هذا العدد من 
الساعات بعد إجازة اآلباء الجزئية.

« ألصحاب العمل ولألمهات واآلباء جميعاً الحقوق التالية:
ميكن لكل منهم املطالبة بإنهاء إجازة اآلباء الجزئية أو بتغيريها مرة واحدة.

يجب أن يتم ذلك كتابًة ويف موعد ال يتجاوز 3 أشهر قبل املوعد املُحدد لنهاية إجازة 
اآلباء الجزئية.

إذا استمرت إجازة اآلباء الجزئية ملدة تقل عن 3 أشهر، فعندئٍذ يجب املطالبة 
بالتغيري عىل األقل شهرين قبل املوعد املُحدد لنهاية إجازة اآلباء الجزئية.

البداية واملدة

« بالنسبة لألمهات، ال ميكن أن تبدأ إجازة اآلباء الجزئية إال بعد إجازة حامية األمومة.
« يجب أن تستمر إجازة اآلباء الجزئية ملدة شهرين عىل األقل.
« ميكنك أخذ إجازة آباء جزئية حتى عيد ميالد طفلك السابع.

يف بعض الحاالت ميكن أخذها بعد ذلك - عىل سبيل املثال إذا كان الطفل ال ميكنه 
الذهاب إىل املدرسة إال يف وقت الحق.

« ميكن أن تنتهي إجازة اآلباء الجزئية يف وقت مبكر بالنسبة لألب أو األم إذا تم أخذ 
إجازة آباء لطفل آخر يف نفس الوقت.

باإلضافة إىل ذلك، يجب اإلبالغ عن مواقف ُمعينة: 
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« عند أخذ إجازة اآلباء الجزئية بعد إجازة حامية األمومة مبارشة:
– اإلبالغ من ِقبل األم أثناء إجازة حامية األمومة

– اإلبالغ من ِقبل األب بعد مثانية أسابيع من والدة الطفل عىل األكرث

« عند بداية إجازة اآلباء الجزئية يف وقت الحق:
– اإلبالغ يف موعد ال يتجاوز 3 أشهر قبل املوعد املطلوب لبداية إجازة اآلباء الجزئية 

« يف حالة إجازة آباء جزئية تقل مدتها عن 3 أشهر:
– إذا أخذ أحد الوالدين إجازة آباء جزئية ملدة تقل عن 3 أشهر بعد إجازة حامية 

األمومة مبارشة:
يف هذه الحالة، يجب عىل الطرف اآلخر اإلبالغ عن إجازة اآلباء الجزئية خالل فرتة 

إجازة حامية األمومة.

هام: يجب عليك اإلبالغ عن إجازة اآلباء الجزئية كتابياً: يجب أن يُذكر تاريخ البدء 
واملدة وعدد ساعات العمل األسبوعية وأوقات العمل. 

روابط مفيدة:
منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/
elternkarenz_und_elternteilzeit/Seite.3590004.html 

معلومات حول إجازة اآلباء الجزئية 

https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsrecht/Karenz‐und‐
Teilzeit/Elternteilzeit.html

تقويم للوالدين من نقابة العمل

https://elternkalender.arbeiterkammer.at/?mtm_campaign= 
Elka&mtm_kwd=Own&mtm_source=Koophelp&mtm_ 

medium=CC&mtm_content=V1 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/elternkarenz_und_elternteilzeit/Seite.3590004.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/arbeit_und_pension/elternkarenz_und_elternteilzeit/Seite.3590004.html
https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Elternteilzeit.html
https://www.bma.gv.at/Themen/Arbeitsrecht/Karenz-und-Teilzeit/Elternteilzeit.html
https://elternkalender.arbeiterkammer.at/?mtm_campaign=Elka&mtm_kwd=Own&mtm_source=Koophelp&mtm_medium=CC&mtm_content=V1
https://elternkalender.arbeiterkammer.at/?mtm_campaign=Elka&mtm_kwd=Own&mtm_source=Koophelp&mtm_medium=CC&mtm_content=V1
https://elternkalender.arbeiterkammer.at/?mtm_campaign=Elka&mtm_kwd=Own&mtm_source=Koophelp&mtm_medium=CC&mtm_content=V1
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32.23 الحضانة وروضة األطفال

تتم رعاية األطفال حتى سن 3 سنوات يف الحضانة.
بدايًة من سن العامني ونصف أو ثالث سنوات، ميكن لألطفال االلتحاق بالروضة.

متى وكيف ميكنك تسجيل طفلك؟
إذا كنت تريدين أن تتم رعاية طفلك يف حضانة أو روضة أطفال:

يجب عليك تسجيل الطفل يف أقرب وقت ممكن.

ميكنك تسجيل طفلك يف رياض األطفال العامة منذ والدته.
تنتهي فرتة التسجيل عادة قبل بضعة أشهر من بداية رعاية الطفل يف الحضانة أو 

الروضة.
فرتة التسجيل الرئيسية هي الفرتة ما بني شهر نوفمرب وشهر ديسمرب.

إذا قمت بتسجيل طفلك للعام القادم خالل هذه الفرتة، فلديك فرصة جيدة للعثور 
عىل مكان مناسب.

ملحوظة: يف رياض األطفال الخاصة ميكنك تسجيل الطفل قبل والدته.
لكن هناك رسوم تسجيل يجب دفعها.

أين ميكنك تسجيل طفلك:
)Gemeindeamt( يف مكتب البلدية »

)Magistrat( عند املجلس البلدي »
« يف املؤسسات الخاصة

« يف روضة األطفال مبارشة

تختلف املستندات الرضورية للتسجيل عىل حسب مؤسسة رعاية األطفال.
وكذلك تختلف عملية التسجيل ذاتها.

ا،  عىل حسب املؤسسة، ميكن القيام بالتسجيل عن طريق منوذج، أو بدونه، أو شخصيً
ا. ا، أو إلكرتونيً أو كتابيً

 )Behörde( يُنصح باالستفسار حول هذا األمر يف املؤسسة املعنية أو عند السلطة
املختصة مبارشة. 

ما هي التكاليف املتوقعة؟
التسجيل من أجل الحصول عىل مكان يف حضانة أو روضة مجاين.

ا، يتم عادة ما دفع مساهمة شهرية من قبل الوالدين. مبجرد أن يجد الطفل مكانً
يختلف مبلغ هذه املساهمة حسب البلدية أو مجلس البلدية أو مؤسسة رعاية 

األطفال املعنية. 
يف ظل ظروف معينة ميكنك دفع مبلغ أقل.

التكاليف مختلفة يف كل إقليم.
يُنصح باالستفسار حول هذا األمر عند السلطة أو الجهة املسؤولة.

ميكنك تسجيل طفلك يف رياض األطفال 
العامة منذ والدته.

KINDERGARTEN



37

ملحوظات

توجد سنة روضة مجانية يف جميع أنحاء النمسا:
ا  يف العام األخري قبل االلتحاق باملدرسة، ميكن لطفلك الذهاب إىل رياض األطفال مجانً
بدوام نصف يومي. هذا يعادل 0. ساعة يف األسبوع. يجب دفع تكاليف وجبة الغداء.

ما هي التزاماتك؟
يجب عىل األطفال الذين بلغوا سن الخمس سنوات بحلول 31 أغسطس االلتحاق 

بروضة األطفال من سبتمرب إىل يونيو بدوام نصف يومي.
هذا األمر إلزامي يف النمسا.

باستثناء العطل املدرسية.
باإلضافة إىل ذلك، يُسمح بعطلة مدتها . أسابيع عىل األكرث خالل هذه الفرتة.

32 ما هي املساعدات املالية املتاحة؟5

32521 بدل رعاية الطفل 

يحق لكل شخص مسجل يف النمسا الحصول عىل بدل رعاية الطفل بعد والدة طفله.
وينطبق هذا أيًضا عىل األشخاص الذين ال يعملون أو ليس لديهم تأمني إجباري.

 الطرف الذي يعتني بالطفل بشكل أسايس )األم أو األب( ويأخذ إجازة اآلباء )انظر 
الفصل 4.4.1( هو من يتلقى بدل رعاية الطفل.

ولكن يجب عىل هذا الطرف أيًضا الوفاء مبتطلبات إضافية:

« يحق للطرف املعني الحصول عىل إعانة األرسة )Familienbeihilfe( للطفل ويتم 
الحصول عليها بالفعل.

« يعيش الطرف املعني )األم أو األب( مع الطفل يف نفس منزل.
كالهام مسجالن بنفس السكن الرئييس.

« الطرف املعني والطفل يعيشان يف النمسا.
« الطرف املعني والطفل مقيامن يف النمسا بشكل رشعي.

« قد تم إجراء جميع الفحوصات الالزمة لدفرت األم والطفل.
يبلغ عدد هذه الفحوصات . أثناء الحمل و . فحوصات للطفل بعد الوالدة.

.)Zuverdienstgrenze( قد تم االلتزام بالحد األقىص للدخل اإلضايف »
« إذا كان األب واألم ال يعيشان مًعا، يجب أن يكون الطرف املعني لديه حق الحاضنة 

للطفل ويجب أن يحصل عىل إعانة األرسة. )للمزيد من املعلومات حول الحضانة 
انظر الفصل ..3.3(

ميكنك العثور عىل معلومات حول رعاية 
األطفال هنا:

منصة عىل مستوي النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/kinderbetreuung.html 

يجب عىل األطفال الذين بلغوا سن 
الخمس سنوات بحلول 31 أغسطس 

االلتحاق بروضة األطفال من سبتمرب إىل 
يونيو بدوام نصف يومي.

KINDERGARTEN

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/kinderbetreuung.html
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هناك نوعان من بدل رعاية الطفل:

21 بدل رعاية الطفل اإلجاميل

يف هذه الحالة، لديك حساب يسمى بحساب بدل رعاية الطفل.
يوجد يف هذا الحساب مبلغ إجاميل لكامل فرتة إجازة اآلباء.

من يحصل عليه؟
ميكن للجميع الحصول عىل بدل رعاية الطفل اإلجاميل: مبا يف ذلك النساء والرجال 

الذين ال يعملون أو ليس لديهم تأمني إجباري أو مل يكن لديهم وظيفة أو تأمني 
إجباري سابقاً.

وهؤالء هم، عىل سبيل املثال، ربات املنزل وأرباب البيوت والطالب أو األشخاص الذين 
 .)geringfügig( يعملون يف وظيفة هامشية

ما هو مقدار املبلغ الذي يتم الحصول عليه؟
يتوقف املبلغ الذي يُدفع كل اليوم عىل مدة إجازة اآلباء.

يف عام ..0. يتم دفع املبلغ التايل: يف أقرص نسخة من إجازة اآلباء يبلغ مقدار بدل 
رعاية الطفل 33,88 يورو يف اليوم.

يف أطول نسخة من إجازة اآلباء يبلغ مقدار بدل رعاية الطفل 3.,14 يورو يف اليوم.

كم من الوقت ميكنك الحصول عىل بدل رعاية الطفل اإلجاميل؟
ميكنك الحصول عىل بدل رعاية الطفل اإلجاميل ملدة تبلغ بني .36 و8.1 يوم بعد والدة 

الطفل.
إذا أخذ كال الوالدين إجازة آباء، فيمكن أن تصل هذه الفرتة إىل 1063 يوًما.

ماذا لو كنت بحاجة إىل مزيد من املساعدة املالية؟
ميكن للعائالت ذات الدخل املنخفض جًدا التقدم بطلب للحصول عىل إعانات إضافية.

يف ما يسمى بالحاالت الصعبة، ميكن أيضاً متديد فرتة دفع بدل رعاية الطفل.

22  بدل رعاية الطفل املرتبط بالدخل 
يف هذه الحالة، يتوقف مقدار مبلغ بدل رعاية الطفل عىل دخلك.

من يحصل عليه؟
ميكن الحصول عىل بدل رعاية الطفل املتعلق بالدخل لألشخاص التالية فقط: 

األشخاص الذين عملوا يف النمسا يف الفرتة التي سبقت والدة الطفل. بـ .18 يوم.
باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يكون لديهم تأمني صحي وتأمني تقاعد من خالل عملهم.
خالل هذه الفرتة التي تبلغ .18 يوًما، يجب أيًضا أال يكونوا قد تلقوا أي إعانات عن 

طريق تأمني البطالة.
هذا يعني، عىل سبيل املثال، الحصول عىل إعانة بطالة أو إعانة حاالت الطوارئ أو بدل 

تعليم إضايف.
ميكن الحصول عىل اسرتاحة من العمل ملدة أسبوعني خالل هذه الفرتة.

هذا يعني أنه مسموح بعدم العمل ملدة تصل إىل 14 يوًما خالل هذه الفرتة.
إذا مرضت أو أخذت إجازة أثناء فرتة عملك، فهذا ال يعترب انقطاًعا يف فرتة العمل.

هناك نوعان من بدل رعاية 
الطفل.
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ما هو مقدار املبلغ الذي يتم الحصول عليه؟
يتوقف املبلغ الذي يتم دفعه لك عىل مستوى الراتب )Verdienst( قبل إجازة اآلباء.

يف عام ..0. يتم دفع املبلغ التايل: ستتلقى يف اليوم ما بني 33,88 يورو عىل األقل و66 
يورو عىل األكرث.

كم من الوقت ميكنك الحصول عىل بدل رعاية الطفل املرتبط بالدخل؟
ميكن الحصول عىل بدل رعاية الطفل املرتبط بالدخل حتى اليوم الـ .36 بعد والدة 

طفلك.
إذا أخذ كال الوالدين إجازة آباء، فيمكن أن تصل هذه الفرتة إىل 4.6 يوًما.

ماذا يجب عليك مراعاته أيًضا مع كال النوعني من بدل رعاية الطفل؟ 
مع كال النوعني، ميكن لآلباء واألمهات أن يكسبوا مبلًغا صغريًا عن طريق وظائف 

هامشية )geringfügig( أثناء فرتة إجازة اآلباء.
يجب التقدم بطلب للحصول عىل بدل رعاية الطفل يف التوقيت التايل:

« ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل بدل رعاية الطفل عند هيئة الضامن االجتامعي 
الخاصة بك يف يوم الوالدة عىل أقرب تقدير.

« ميكن ألولياء أمور األطفال الذين تم تبنيهم أو تويل حاضنتهم التقدم بطلب 
للحصول عىل بدل رعاية الطفل فقط اعتبارًا من اليوم الذي يتم فيه تبني الطفل أو 

تويل رعايته رسمياً.

هام: ميكنك الحصول عىل بدل رعاية الطفل بأثر رجعي ملدة تصل إىل .18 يوًما فقط.
لذلك يجب عليك تقديم الطلب بعد الوالدة أو بعد تويل الرعاية مبارشًة.

هذه هي الطريقة الوحيدة التي ميكنك من خاللها الحصول عىل كامل مبلغ بدل 
رعاية الطفل الذي يحق لك الحصول عليه.

سوف تتلقى املزيد من املساعدة املالية يف هذه الحالة:

هناك أيًضا ما يسمى مبكافأة الرشاكة.
يحصل األب واألم عىل مكافأة الرشاكة إذا كانا قد قسموا أوقات رعاية الطفل بشكل 

ا، عىل سبيل املثال بنسبة 0.:0. إىل 60:40. متساٍو تقريبً
باإلضافة إىل ذلك، يجب أن يكون الوالدين قد تلقيا بدل رعاية الطفل ملدة 1.4 يوًما 

عىل األقل.
ميكن الحصول عىل 1000 يورو أخرى كمكافأة باإلضافة إىل بدل رعاية الطفل.

هذا يعادل 00. يورو لكال الوالدين.

ميكنك تقديم الطلب للحصول عىل مكافأة الرشاكة مع طلب بدل رعاية الطفل يف 
نفس الوقت.

يجب عىل كال الوالدين تقديم طلب خاص بهام يف هيئة الضامن االجتامعي الخاصة 
بهام. هذه هي الجهة املسؤولة عن دفع بدل رعاية الطفل. ميكنك أيًضا تقديم طلب 

يف وقت الحق. ولكن يجب القيام بذلك يف غضون فرتة زمنية معينة.
يُنصح بالسؤال حول هذا األمر عند هيئة الضامن االجتامعي الخاصة بك.

 

مع كال النوعني، ميكن لآلباء واألمهات 
أن يكسبوا مبلًغا صغريًا عن طريق 
وظائف هامشية أثناء فرتة إجازة 

اآلباء.
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32522  إعانة األرسة

إعانة األرسة هي دعم مايل للوالدين.
ميكنك رشاء املالبس والحفاضات وغذاء الرضيع وما إىل ذلك بهذا املبلغ املايل.

يحصل الوالدان عىل إعانة األرسة لكل طفل.
يحصل الوالدان عىل إعانة األرسة يف كل األحوال: بغض النظر عام إذا كانوا يعمالن أو 

عاطالن عن العمل أو لديهام دخل عايل.
يجب أن يكون مركز حياة األرسة يف النمسا.

إذا كان الوالدين يعيشان مع الطفل يف منزل واحد، فإن األم هي من تحصل عىل إعانة 
األرسة عادة ما.

ولكن ميكن لألم أيًضا االستغناء عنها، ويف هذه الحالة يحصل األب عىل إعانة األرسة.
إذا كان الوالدين ال يعيشان يف نفس املنزل، فإن الطرف الذي يعيش معه الطفل هو 

من يتلقى إعانة األرسة.
 

روابط مفيدة:
ميكنك العثور عىل معلومات حول بدل رعاية الطفل عن طريق بوابة األرسة 

التابعة لرئاسة املستشارية االتحادية وعرب رقم خدمة بدل رعاية الطفل

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/ 
kinderbetreuungsgeld.html

عرب الهاتف: 014 40. 0800، من االثنني إىل الخميس من الساعة 9 صباًحا حتى 
الساعة 3 عرصاً

آلة حاسبة لبدل رعاية الطفل عىل اإلنرتنت

http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj/KBG‐Rechner/ 
index.html#willkommen 

رشوط الحق يف الحصول عىل بدل رعاية الطفل 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/3/1/Seite.080620.html 

نوعان من بدل رعاية الطفل

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid= 
10007.867463&portal=oegkportal

معلومات عن كيفية تقديم الطلب

https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?conten-
tid=10007.820905&portal=svportal

مكافأة الرشاكة

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/3/2/Seite.080631.html 

إعانة األرسة هي دعم مايل للوالدين.

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/kinderbetreuungsgeld.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/kinderbetreuungsgeld.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/3/1/Seite.080620.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/3/1/Seite.080620.html
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867463&portal=oegkportal
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.867463&portal=oegkportal
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/3/2/Seite.080631.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/3/2/Seite.080631.html
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ما هو مقدار املبلغ الذي يتم الحصول عليه؟
مقدار إعانة األرسة يتوقف عىل عدد األطفال وأعامرهم.

ا لكل طفل منذ والدته. يف عام ..0. يتم دفع 114 يورو شهريً

 

كيف ميكنك التقدم بطلب للحصول عىل إعانة األرسة؟
عندما يولد الطفل، ال يجب عليك تقديم طلب خاص للحصول عىل إعانة األرسة.

سيتحقق مكتب الرضائب من جميع املتطلبات ويبلغك بحق الحصول عىل اإلعانة.
يتم تحويل إعانة األرسة إىل الحساب البنيك الخاص بالوالدين.

إذا كانت املعلومات غري كاملة، فسيُطلب منك بيانات إضافية.

مالحظة: بالنسبة لألطفال الذين ولدوا قبل 1 مايو 019.، يجب تقديم طلب للحصول 
عىل إعانة األرسة.

للقيام بذلك، يجب عليك ملء منوذج.
ميكن أيًضا تقديم الطلب يف أي وقت الحق.

ولكن عندئٍذ يتم الحصول عىل إعانة األرسة آلخر . سنوات فقط من تاريخ تقديم 
الطلب.

يحق لك الحصول عىل إعانة األرسة لكل طفل دون سن 18 عاًما.
يف ظل ظروف معينة، ميكنك الحصول عىل إعانة األرسة حتى عيد ميالد الطفل الرابع 

والعرشين. يف حاالت استثنائية، هذا ممكن أيًضا حتى عيد امليالد الخامس والعرشين. 
يتم الحصول عىل املزيد من إعانة األرسة لألطفال ذوي اإلعاقة - ولكن فقط إذا كانت 

درجة اإلعاقة بنسبة 0. باملائة أو أكرث.

ميكنك معرفة مقدار إعانة األرسة التي 
سيتم الحصول عليها هنا:

منصة عىل مستوي النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/2/Seite.080714.html

اآللة الحاسبة إلعانة األرسة عىل صفحة رئاسة املستشارية االتحادية

http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at

اآللة الحاسبة إلعانة األرسة عىل صفحة وكالة العامل

https://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at
ملحوظة: مقدار مبلغ إعانة األرسة يتوقف عىل عمر الطفل.

باإلضافة إىل ذلك، يتلقى الوالدان املزيد من إعانة األرسة إذا كان لديهام عدة 
أطفال.

إذا كان يتم الحصول عىل إعانة األرسة لثالثة أطفال أو أكرث، فيمكن التقدم 
بطلب للحصول عىل مبلغ إضايف:

املتطلبات األساسية للمبلغ اإلضايف لعدة أطفال

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/2/Seite.080713.html

مقدار إعانة األرسة يتوقف عىل 
عدد األطفال وأعامرهم.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/2/Seite.080714.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/2/Seite.080714.html
http://familienbeihilfenrechner.bmfj.gv.at/
https://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at/
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/2/Seite.080713.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/2/Seite.080713.html
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32523 مكافأة وقت األرسة لألب

ميكن لألب قضاء بعض الوقت مع أرسته بعد الوالدة مبارشة.
وهذا يعني أن األب ال يعمل ملدة أقصاها شهر واحد بعد الوالدة من أجل البقاء مع 

األرسة )األم والطفل(.
خالل هذا الوقت، يتلقى األب ما يسمى مبكافأة وقت األرسة بدالً من الراتب

.)Verdienst(

ميكن أن يستمر وقت األرسة ملدة 8. أو 9. أو 30 أو 31 يوًما.
ويسمى ذلك أيضاً بشهر األرسة.

ميكنك الحصول عىل مكافأة وقت األرسة لعدد األيام املحددة لوقت األرسة فقط.

ما هو مقدار املبلغ الذي يتم الحصول عليه؟

يبلغ مقدار مكافأة وقت األرسة 60,.. يورو يف اليوم.
هذا يعادل 00. يورو باإلجامل عىل أكرث تقدير.

إذا أخذ األب إجازة آباء الحًقا وتلقى بدل رعاية الطفل: يتم تخفيض بدل رعاية الطفل 
مبقدار مكافأة وقت األرسة.

هذا يعني أنك ستحصل عىل بدل رعاية أطفال منخفض.
مدة الدفع ال تتغري.

روابط مفيدة:
معلومات عامة عن إعانة األرسة

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/ 
familienbeihilfe.html 

أو

https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_ 
finanzen/sonstige_beihilfen_und_foerderungen/4/1.html 

إعانة األرسة لألطفال الذين لديهم إقامة دامئة يف االتحاد األورويب أو املنطقة 
االقتصادية األوروبية أو سويرسا

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/ 
familienbeihilfe/familienbeihilfenbetraege‐fuer‐Kinder‐mit‐

staendigem‐aufenthalt‐in‐eu‐ewr‐ch.html 

إعانة األرسة املرتفعة لألطفال ذوي اإلعاقة

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/ 
familienbeihilfe/erhoehte‐familienbeihilfe.html

أو

https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_ 
behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.  

1220330.html 

ميكن لألب قضاء بعض الوقت مع 
أرسته بعد الوالدة مبارشة.

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/sonstige_beihilfen_und_foerderungen/4/1.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/steuern_und_finanzen/sonstige_beihilfen_und_foerderungen/4/1.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/familienbeihilfenbetraege-fuer-Kinder-mit-staendigem-aufenthalt-in-eu-ewr-ch.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/familienbeihilfenbetraege-fuer-Kinder-mit-staendigem-aufenthalt-in-eu-ewr-ch.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/familienbeihilfenbetraege-fuer-Kinder-mit-staendigem-aufenthalt-in-eu-ewr-ch.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/erhoehte-familienbeihilfe.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/familie/familienbeihilfe/erhoehte-familienbeihilfe.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220330.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220330.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/menschen_mit_behinderungen/kindheit_und_behinderung/1/Seite.1220330.html
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ميكن لألب التقدم بطلب للحصول عىل مكافأة وقت األرسة وفًقا للرشوط التالية:

« يحصل الوالدان عىل إعانة األرسة للطفل.
« يقع مركز حياة الوالدين والطفل يف النمسا.

« يعيش كال الوالدين والطفل يف نفس املنزل ولديهم نفس محل اإلقامة الرئييس.
« يطالب األب بوقت األرسة.

« لقد عمل األب يف رشكة بشكل مستمر يف آخر .18 يوًما.
خالل هذا الوقت، يجب أيًضا أال يكون األب قد تلقى أي مزايا من تأمني البطالة.
هذا يعني عىل سبيل املثال، إعانة بطالة أو إعانة حاالت الطوارئ أو بدل تعليم 

إضايف.
ميكن الحصول عىل اسرتاحة من العمل ملدة أسبوعني خالل هذه الفرتة.

هذا يعني أنه مسموح بعدم العمل ملدة تصل إىل 14 يوًما خالل هذه الفرتة.
إذا مرضت أو تم أخذ إجازة أثناء فرتة العمل، فهذا ال يعترب انقطاع.

 .)rechtmäßig( لغري النمساويني: يجب أن تقيم يف النمسا بشكل قانوين »

كيف تتقدم بطلب للحصول عىل هذه املساعدة املالية؟
كيف تتقدم بطلب للحصول عىل هذه املساعدة املالية؟

يجب عىل األب التقدم بطلب للحصول عىل مكافأة وقت األرسة.
للقيام بذلك، يجب عليك ملء منوذج الطلب.

بعد ذلك، ميكنك تقديم الطلب عند رشكة التأمني الصحي الخاصة بك.
يجب أن يُذكر يف منوذج الطلب أيًضا عدد األيام التي تريد قضائها مع أرستك.

ميكنك تحديد ما بني 8. و 31 يوًما لذلك.
ال ميكن تغيري هذا االختيار يف وقت الحق.

متى تحصل عىل مكافأة وقت األرسة؟
يف حالة الوالدة يف املستشفى، تبدأ مكافأة وقت األرسة يف أقرب وقت عند خروج األم 
والطفل من املستشفى. إذا كان الطفل سيتم حجزه يف املستشفى مبفرده أو يحتاج 
إىل البقاء يف املستشفى ألسباب طبية، فيجب عليك االتصال برشكة التأمني الصحي 

)Krankenversicherung( الخاصة بك.

يجب عىل األب التقدم بطلب 
للحصول عىل مكافأة وقت األرسة.

روابط مفيدة:
معلومات عن مكافأة وقت األرسة

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/Seite.080623.html 

معلومات من هيئة الضامن االجتامعي النمساوية

https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?content 
id=10008.638296&version=1632292686 

منوذج طلب مكافأة وقت األرسة

https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?content 
id=10008.638293&version=1632292686 

ب مكافأة وقت األرسة عرب اإلنرتنت

www.meinesv.at أو www.finanzonline.at 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/Seite.080623.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/Seite.080623.html
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.638296&version=1632292686
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.638296&version=1632292686
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.638293&version=1632292686
https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.638293&version=1632292686
https://www.meinesv.at/cdscontent/?contentid=10007.771188&portal=esvportal
https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/
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.3252 املساعدات املالية األخرى والدعم لألرس

3252.21 إعفاء رضيبي للمعيل الوحيد أو ويل األمر الوحيد

يساعد اإلعفاء الرضيبي الخاص باملعيل الوحيد أو ويل األمر الوحيد العائالت يف 
الحاالت التالية:

« يعمل أحد الوالدين فقط.
هذا ما يسمى باملعيل الوحيد.

« يقوم أحد الوالدين فقط برتبية الطفل.
هذا ما يسمى بويل األمر الوحيد.

الحصول عىل اإلعفاء الرضيبي يحق للمعيل الوحيد الذي،

« ملزم بدفع الرضائب ولديه طفل واحد عىل األقل،
« متزوج منذ أكرث من 6 أشهر أو يعيش يف رشاكة مسجلة أو ما يسمى بحياة مشرتكة،

« ال يسكن بشكل منفصل عن الزوج أو الزوجة أو رشيك الحياة.
« دخل الزوجة أو الزوج أو رشيك الحياة يقل عن 6.000 يورو يف السنة.

« يتم هنا أخذ إجاميل الدخل يف االعتبار.
وهذا يعني، عىل سبيل املثال، أن إعانة األمومة تحتسب من ضمن هذا املبلغ.

ال يتضمن هذا املبلغ الدخل املعفى من الرضائب مثل إعانة البطالة.

،الحصول عىل اإلعفاء الرضيبي يحق لويل األمر الوحيد الذي
« ملزم بدفع الرضائب ولديه طفل واحد عىل األقل،

« ال يعيش مع الزوجة أو الزوج أو رشيك الحياة ملدة تزيد عن 6 أشهر يف السنة،
« قد حصل عىل „اإلعفاء الرضيبي للطفل“ ألطفاله ملدة تزيد عن 6 أشهر يف السنة 

)انظر الفصل ..4...3(.

ما هو مقدار املبلغ الذي يتم الحصول عليه؟
ا: يبلغ اإلعفاء الرضيبي للمعيل الوحيد أو ويل األمر الوحيد سنويً

« مع طفل واحد: 494 يورو
« مع طفلني: 669 يورو

« مع ثالثة أطفال: 889 يورو
« ويتم الحصول عىل 0.. يورو إضافية لكل طفل إضايف.

املساعدات املالية األخرى والدعم 
لألرس
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3252.22 اإلعفاء الرضيبي للطفل
اإلعفاء الرضيبي للطفل هو اعتامد رضيبي لألطفال.

نتيجة لذلك، يدفع الوالدين رضائب أقل.
إذا كنت تتلقى إعانة األرسة، فيحق لك الحصول عىل اإلعفاء الرضيبي لألطفال.

سيتم دفع هذا املبلغ لك مع إعانة األرسة.
ليس من الرضوري تقديم طلب خاص لهذا الغرض.

ال يهم مقدار الدخل أو مقدار الرضيبة التي يتم دفعها: اإلعفاء الرضيبي للطفل يبلغ 
8,40. يورو لكل طفل شهرياً.

 

3252.23 اإلعفاء من رضيبة النفقة

إذا كنت تدفع نفقة )Unterhalt( لطفلك الذي ال يعيش يف نفس املنزل: فيحق لك 
الحصول عىل إعفاء من رضيبة النفقة.

هذا ينطبق عىل كل شهر تدفع فيه النفقة.
ولكن هذا ممكن فقط إذا كنت تدفع الرضائب وال تحصل عىل إعانة أرسة للطفل.

Arbeitnehmerver- )ميكن ذكر اإلعفاء من رضيبة النفقة يف تقييم رضيبة املوظفني 
 .)Einkommensteuererklärung( أو يف إقرار رضيبة الدخل )anlagung

 يعادل مبلغ اإلعفاء من رضيبة النفقة شهرياً:
« للطفل األول: 0.,9. يورو
« للطفل الثاين: 43,80 يورو

« للطفل الثالث وكل طفل إضايف: 8,40. يورو

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول اإلعفاء الرضيبي للمعيل الوحيد أو 

ويل األمر الوحيد هنا: 
منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html# 

Alleinverdiener

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول اإلعفاء الرضيبي للطفل هنا:

منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html

إذا كنت تتلقى إعانة األرسة، فيحق 
لك الحصول عىل اإلعفاء الرضيبي 

لألطفال.

FINANZAMT

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html
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.3252.2 االئتامن الرضيبي للطفل

ميكنك فقط التقدم بطلب للحصول االئتامن الرضيبي للطفل لعام 018..
.)Familenbonus Plus( منذ عام 019.، يوجد فقط ما يسمى مبنحة األرسة

)Familienbonus Plus( 3252.25 منحة األرسة

منحة األرسة هي عبارة عن خصم رضيبي يبلغ 00..1 يورو لكل طفل سنوياً.
ميكنك الحصول عىل هذا الخصم حتى يبلغ الطفل 18 عاًما.

ا إذا  بعد عيد ميالد الطفل الثامن عرش، يتم تخفيض منحة األرسة إىل 00. يورو سنويً
كان قد يتم الحصول عىل إعانة األرسة لهذا الطفل.

من املمكن أن يتم دفع منحة األرسة من قبل صاحب العمل.
.)Verdienst( يف هذه الحالة، ستتلقى املبلغ مع الدخل

.)Arbeitnehmerveranlagung( أو ميكنك ذكر هذا املبلغ يف تقييم رضيبة املوظفني
تنطبق ميزة منحة األرسة عىل األطفال الذين يعيشون يف النمسا.

يتم زيادة أو تخفيض مبلغ منحة األرسة لألطفال املقيمني يف االتحاد األورويب )EU( أو 
املنطقة االقتصادية األوروبية )EWR‐Raum( أو يف سويرسا.

يختلف مقدار املبلغ من بلد إىل آخر.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول اإلعفاء من رضيبة النفقة هنا:

منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول منحة األرسة هنا:

بوابة األرسة

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/familienportal 

منصة عىل مستوى النمسا 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/6/ Seite.080720.html

منحة األرسة هي عبارة عن خصم 
رضيبي يبلغ 00..1 يورو لكل طفل 

سنوياً.

FINANZAMT

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/familienportal
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080720.html
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.3252.2 املساعدة والدعم يف األقاليم الفيدرالية

تقدم بعض األقاليم والبلديات منح إضافية ومساعدات مالية للعائالت.
عىل سبيل املثال: تقدم مدينة فيينا وبعض األقاليم الفيدرالية األخرى ما يسمى 

مبعونة األرسة اإلضافية. 
بهذه الطريقة يتم دعم األرس ذات الدخل املنخفض.

يوجد أيًضا ما يسمى بدفرت األرسة.
هذا عرض خاص من األقاليم الفيدرالية ويقدم لألرس خصومات عىل بعض األنشطة 

الرتفيهية.
ميكن أن يحمل دفرت األرسة أسامء مختلفة يف األقاليم الفيدرالية املختلفة.

وتختلف املتطلبات للحصول عىل دفرت األرسة يف كل إقليم فيدرايل.

تقدم بعض منظامت اإلغاثة أيًضا دعاًم لألرس ورعاية لألطفال أثناء فرتة الوالدة يف 
املستشفى ويف األسابيع القليلة األوىل بعد العودة إىل املنزل.

هذه املنظامت هي، عىل سبيل املثال، فريق عمليات مساعدة األرسة يف كاريتاس 
أو منظمة فولكس هيلفة النمساوية )Volkshilfe( أو منظمة الرعاية االجتامعية 

.)Hilfswerk( النمساوية
ا من قبل األقاليم الفيدرالية  ا أو جزئيً يف بعض األحيان تتم تغطية التكاليف كليً

والبلديات.

ميكنك العثور عىل معلومات حول العروض 
املقدمة من األقاليم الفيدرالية هنا:

معونة األرسة اإلضافية وطلب دفرت األرسة

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080750.html

ميكنك العثور عىل معلومات حول عروض 
الدعم املقدمة من منظامت اإلغاثة 

املختلفة هنا:
كاريتاس ملساعدة األرسة

https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/kinder-familie

)Volkshilfe Österreich( منظمة فولكس هيلفة النمساوية

https://www.volkshilfe.at

)Hilfswerk Österreich( منظمة الرعاية االجتامعية النمساوية

https://www.hilfswerk.at/oesterreich/kinderbetreuungs 
kompass 

تقدم بعض األقاليم والبلديات منح 
إضافية ومساعدات مالية للعائالت.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080750.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ partnerschaft/geburt/3/2/6/Seite.080750.html
https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/kinder-familie
https://www.volkshilfe.at/
https://www.hilfswerk.at/oesterreich/kinderbetreuungskompass
https://www.hilfswerk.at/oesterreich/kinderbetreuungskompass
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32525 نفقة الطفل

إذا كان الطفل ال يعيش مع أحد الوالدين أو كال الوالدين يف نفس املنزل: يحق للطفل 
.)Unterhalt( عندئٍذ ما يسمى بالنفقة

وهذا ما يسمى أيًضا إعالة الطفل.
ميكن للوالدين تحديد املبلغ فيام بينهم.

أو يتم تحديده من قبل محكمة.
يجب رصف النفقة )Unterhalt( عىل الطفل فقط.

يجب عىل الطرف الذي ال يعيش مع الطفل يف نفس املنزل أن يدفع النفقة
 )Unterhalt( للطرف اآلخر.

بدأً من سن الـ 18، ميكن للطفل أن يطلب الحصول عىل النفقة )Unterhalt( مبارشة.
ثم يتم تحويل املبلغ إىل الطفل.

يف كل حال، يجب أن يعود املبلغ إىل الطفل.
لذلك، ال ميكن ألحد الوالدين التخيل عن النفقة )Unterhalt( ببساطة.

مقدار النفقة يتوقف عىل الوالدين.
و يتوقف بشكل أخص عىل الرثوة والدخل ودرجة التعليم والقدرة عىل العمل ووضع 

سوق العمل.
يتم أيضاً النظر إىل ما يحتاجه الطفل.

يؤخذ يف االعتبار العمر واملرافق واملهارات وفرص التنمية للطفل.
ميكن تخفيض املبلغ: إذا كان الطرف الذي ال يعيش مع الطفل يف نفس املنزل يعتني 

بالطفل يف كثري من األحيان.

ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات 
حول نفقة الطفل هنا:

منصة عىل مستوى النمسا

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_ 
partnerschaft/alleinerziehung/5/1.html

يجب رصف النفقة عىل الطفل 
فقط.

https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/alleinerziehung/5/1.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/familie_und_partnerschaft/alleinerziehung/5/1.html


الدعم األرسي يساعد:-

الحياة مع الطفل تجلب الكثري من الفرح و لكنها احيانا ميكن ان تكون مربكة جدا

الدعم األرسي يساعد يف االجابة عىل الكثري من االسئلة عىل سبيل  املثال:-

« عند حدوث تغريات غري متوقعة اثناء الحمل
« عندما يكون الدعم من الرشيك او العائلة بسيط و قليل

« عندما يحتاج الطفل اىل عناية اكرث من ما تستطيع  تقدميه له 
« اذا مل يعد املال كافيا

«  عندما يعاين احد افراد االرسة من املشاكل النفسية
« عندما تصبح الحياة اليومية مع االرسة صعبة

اعرث عىل املساعدة الصحيحة

الدعم األرسي يقدم الدعم لك و لعائلتك  للحصول عىل املساعدة الصحيحة مجانا

من املشورة الشخصية و تقديم الدعم يف القنوات الرسمية اىل تقديم الدعم فيام يختص  

بالتوجيه ، ورعاية وتعليم طفلك

معا لتقوية االرسة

جاء االتصال بنا
www.fruehehilfen.at

الدعم األرسي
لآلباء واألمهات الحوامل واألرس التي لديها أطفال بني عمر 3-0 سنوات
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الضامن
تم تقديم املحتوى السابق بدون ضامن.

ال يتم إعطاء أي ضامن أو تحمل مسؤولية فيام يتعلق بصحة املعلومات والخدمات 
املذكورة أو حاليتها واكتاملها وتوافرها.

عىل وجه الخصوص، ال ميكن أن تستند أي مطالبات قانونية عىل استخدام املعلومات 
والخدمات التي تم الحصول عليها خالل هذا الكتيب.

تم تعيني املراجع )الروابط( للمعلومات املُقدمة من أطراف ثالثة من قبل رشكة الصحة 
النمساوية )GÖG( مبا يتوافق مع واجب الرعاية.

ومع ذلك، نظرًا لديناميكيات مواقع اإلنرتنت، ال ميكن التحقق من كل املحتويات 
املرتابطة باستمرار.

ال تقع دقة هذه املعلومات واكتاملها وحاليتها أو التوافر الفعيل للمحتوى ملرتابط 
وخلوه من الربامج الضارة ضمن مجال تأثري رشكة الصحة النمساوية )GÖG(، ونتيجًة 

لذلك يتم استبعاد أي ضامن أو مسؤولية يف هذا الصدد.

تم النرش من قبل: رشكة الصحة النمساوية )GÖG(، املركز الوطني للمساعدة املبكرة. 
تم اإلعداد من قبل املركز الوطني للمساعدة املبكرة مبشاركة األمهات ومقدمي الرعاية 
األرسية من داخل برنامج املساعدة املبكرة. نيابة عن الوزارة االتحادية للصحة والرعاية 

والشؤون االجتامعية وحامية املستهلك، تم التمويل عن طريق األموال الوقائية من 
قبل وكالة الصحة االتحادية. فيينا ..0.

الرسومات: كاترين بفليغر
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