
حولنا  العنوان واالتصال

غيرمرافقة جمعية ألسبختال المبكرة إن  ألسبختال جمعية من ُمقدَّم مجاني عرض عن عبارة
، وجزء من شبكة المساعدة المبكرة في (Alsbachtal gGmbHالهادفة للربح )

أوبرهاوزن.

حيث نساعد اآلباء في المشكالت والمخاوف المتعلقة بأطفالهم، ونفعل ذلك في أسرع وقت  
سنوات. ونريد أن 3إلى 0ممكن. وندعم اآلباء الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 

اآلباء-نضمن  مع جنب إلى نمو األطفال في صحة وعافية منذ نعومة أظافرهم. حيث -جنبًا
مشتركة.نناقش  حلواًل ونجد المعيشي، وضعك معًا

وإذا كنت بحاجة إلى دعم بسبب وضعك المعيشي، فسنرتب لك العرض المناسب. 

مهما كانت المخاوف واألسئلة التي تدور في ذهنك. استفد من العرض المجاني لمرافقة جمعية  
ألسبختال المبكرة. 

يمكنك التواصل معنا! 

مرافقة ألسبختال المبكرة 
Kolberger Str. 50

46149Oberhausen  
fb@vkm-alsbachtal.de  

https://www.alsbachtal.org
fb.me/frühebegleitungalsbachtal
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سنوات3إلى 0

وزارة الطفولة واألسرة والالجئين  
واالندماج بوالية نوردراين-فستفالن 
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أهاًل وسهاًل!  عرضنا  عرضنا 

في مرافقة ألسبختال المبكرة! أهاًل وسهاًل

يريد اآلباء جميعهم األفضل ألطفالهم. 
إال أن السعادة التي تغمرهم بوجود الطفل تكون مصحوبة أحيانًا بأسئلة ومخاوف. 

إذا لم يكن الحمل مخطًطا له، أو إذا كان الطفل دائم البكاء، أو في -على سبيل المثال-خاصةً
ة اكتشاف وجود تأخر في النمو، أو االنهيار البدني بسبب الحرمان من النوم، أو فقدان الدعم حال

من الشريك أو األسرة. 

ومن ثم قد يتسلل شعور سريع بالوحدة وانعدام الحيلة. 

نحن هنا لخدمتك! 

خدمة إرشادية في مستشفيات التوليد  شركاء حوار لجميع األسئلة المتعلقة  
واألمومة  باألطفال واألسرة واألبوة  

والتربية

مشورة تليفونية  مشورة فردية مناسبة بشأن  
في حي ِّك المتوفرة العروض

تقديم المشورة والمرافقة لألسر التي  
تواجه تأخًرا في النمو أو إعاقات  تقديم المساعدة في التغلب على  

صعوبات الحياة اليومية لجميع األسر  
التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 

سنوات 3و 0

تبادل الخبرات مع اآلباء واألمهات  
اآلخرين فعاليات المعلومات 

معلومات فعاليات 

؟ والدة
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