
 

 

L A N D K R E I S   R A S T A T T  

FF aa cc hh dd ii ee nn ss tt   FF rr üü hh ee   HH ii ll ff ee nn   
(( AA rr aa bb ii ss cc hh ))     

لمساعدة  ل لمتخصصة  ا لمساعدة لخدمة  ل لمتخصصة  ا لخدمة 

كرة مب ل ةا كر مب ل ا   

 

FF aa cc hh dd ii ee nn ss tt   FF rr üü hh ee   HH ii ll ff ee nn     
(( AA rr aa bb ii ss cc hh ))     

لمساعدة  ل لمتخصصة  ا لمساعدة لخدمة  ل لمتخصصة  ا لخدمة 

كرة مب ل ةا كر مب ل ا   

 

FF aa cc hh dd ii ee nn ss tt   FF rr üü hh ee   HH ii ll ff ee nn     
(( AA rr aa bb ii ss cc hh ))     

لمساعدة لخدمة لخدمة  ل لمتخصصة  لمساعدة ا ل لمتخصصة  ا

كرة مب ل ةا كر مب ل ا   
 

 مع واألمهات واآلباء الحوامل للنساء النصيحة تقديم
سنوات ثالث الى واحد يوم عمر من األطفال  

: أسئلتك على نجيب نحن  

  الحمل حول اسئلتك -
  رضيع طفل مع العيش اسلوب عن نجيب -

 - اذا كانت لديك إسئلة حول نمو طفلك
األسرة في المشاكل حل في نساهم -  
المطلوبة المساعدة تجد اين اخبارك نستطيع -  

 المشورة ومراكز والعيادات  واالطباء القابالت مع نعمل
.األخرى  

.بذلك رغبتكم عند المنزل إلى الحضور ويمكننا  

 علينا يجب انه ،اي سرية وهي مجانية االستشارات
. االستشارات هذة عن أحدا نخبر إال  

 والعائالت، واألمهات اآلباء لجميع موجودة االستشارة
 دين اي عن أو إليه ينتمون الذي البلد عن النظر بغض

.لديهم  

 ،فلدينا جيد بشكل األلمانية تتحدث ال اذاكنت
. لذلك ومترجمات مترجمين  

 مكالمتكم إلى نتطلع.لنا الكتابة او بنا باتصالتكم نرحب
.اإللكتروني البريد على رسالتكم او  
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