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1*epp prTaippT  در حال بانوان بھیار و پرستار (کودک) اداره سالمت بِرِمن برای افرادی کھ یک پیشنھاد مشاوره از جانب
ھای مربوط بھ ھفتھ نقاھت پس از بخشتوانید ما را در باشد. شما میاند میتازه تبدیل بھ والدین شدهتبدیل بھ والدین ھستند و یا 
  .ھای پرخطر، در کلینیک بِرِمن میِت و کلینیک برِمن نُرد بیابید (مشاھده اطالعات تماس)بارداریزایمان یا بخش مربوط بھ 

 باشند.ھا محرمانھ، داوطلبانھ و رایگان میمشاوره

 

 دھیم:ما ارائھ میآنچھ   

 تولددر تمامی موضوعات پیرامون  مشاوره شخصی

 شیردھی •
 و جیغ کشیدن یدنخواب •
 مراقبت •
  رشد و حمایت •
 از حادثھ  جلوگیریخواب امن کودک/ •
 فرزند-والدین-رابطھ •

 ھامشاوره برای درخواست

 ثبت تولد نزد اداره ثبت احوال •
 ھزینھ معاشکمک •
 ھزینھ اوالدکمک •
 و غیره •

 ) ماما پس از تولد یا مامای خانوادهپشتیبانی در جستجوی یک ماما( 

 ھای      ھای خانواده، مطب، خانھھای مشاوره اولیھپایگاه، مانند: ھای نزدیک محل سکونتمشایعت در پیشنھادات و شبکھ 

 پزشکان اطفال و غیره.     

 سیناسیون کودکان.انگیزش بھ منظور مشارکت در معاینات تشخیص بموقع و واک 

  شیرخوار با توجھ بھ نیازھای مشاوره و پشتیبانی احتمالی.محیط دیگر رشد ارزیابی وضعیت خانواده و  

 الذکرھای راھنما) در مورد موضوعات فوقتحویل اطالعات مکتوب (بروشورھا و برگھ 

 

 اطالعات تکمیلی

این امکان را دارید تا قبل از تولد، گفتگویی را با بانوان مشاور داشتھ باشید. بھ عنوان افرادی کھ در حال تبدیل بھ والدین ھستید، 
بخش مربوط بھ  ای مانیمربوط بھ ھفتھ نقاھت پس از زا یھابخش توانید بھ صورت تلفنی یا حضوری دراین گفتگو را می

   بھ انجام رسانید. برِمن نُرد  کینیو کل تِ یبِرِمن م کینیپرخطر، در کل یھایباردار

شخصی را ارائھ و بھ شما گفتگوھایی ھای مربوط بھ ھفتھ نقاھت پس از زایمان آمده بانوان مشاور در روزھای کاری بھ بخش
توانید بھ صورت تلفنی (مشاھده اطالعات تماس) نیز با ما مرتبط گشتھ یا پرسنل کلینیک را برای سایر اطالعات دھند. شما میمی

 ر دھید. مخاطب قرا

ھای در صورت نیاز، بانوان مشاور شما را بھ منظور اولین آشنایی با پیشنھادات خارج از کلینیک ھمراھی نموده یا برای مشاوره
 تلفنی در دسترس شما ھستند. 

Tipp Tapp Pre  ی اقدامی برنامھتوسط„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“  جبران پس از کرونا"
  گردد.حمایت می “Frühe Hilfen„بنیاد فدرال از کودکان و جوانان"  یبرا



 

   ارتباط با بانوی مشاور در کلینیک بِرِمن میتِ 

Heike Linge-Wieser  

Kinderkrankenschwester 
     

Telefon/ Mobil: 0176 42364133 

Email: heike.linge-
wieser@gesundheitsamt.bremen.de

 

 نُرد بانوی مشاور در کلینیک بِرِمنارتباط با 

Seda Tuner 

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 

Telefon/ Mobil: 0176 42364135 

Email: seda.tuner@gesundheitsamt.bremen.de

 

 برای سئواالت، پیشنھادات/تحریکات و سایر مسائل

Jana Lachmuth 
Koordination Tipp Tapp pre 

Gesundheitsamt Bremen 
Horner Straße 60-70 
28203 Bremen 
 

 

Telefon/ Mobil: 0176 42364130 

Email: 
jana.lachmuth@gesundheitsamt.bremen.de

 

 

 

 

1* Pre ی بانوان مشاور پروژه باشد.بھ معنای "پیش" میTapp preTipp ی از مراجعات بھ منزل توسط پروژه پیشTappTipp ،
 دھند. بھ شما مشاوره میزایمان در بیمارستان بالفاصلھ پس از  قبل یا


