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 آن از وپس حاملگی دوران برای ویژه خدمات

 مادران وپدر آبستن بانوان برای مشاوره

 )سال ۰ / ۲ (بین

 دهیم می پاسخ را شما های پرسش ما

 حاملگی به راجع

 نوزاد یک با زندگی باره در

 بچه وتکامل پیشرفت باره در

 خانوادگی مشکالت در شما به کمک

 کنیم حمایت را شما و کرده راهنمایی را عزیزان شما میتوانیم ما

 داریم همکاری ومسولین ها کلنیک و ها داکتر با ما

 ما باشید مشتاق شما اگر

 د دی باز شما از هم منزل در توانیم می

 کنیم

 است وخصوصی رایگان ها مشاوره

 باشیم می شما معتمد ما

 باشد می ها مادر پدر و ها خوانوده تمامی برای ما خدمات

 دارید وآینی دین چه و آیید می کجا از شما که نیست مهم ما برای

 م میکنی تهیه مترجیم شما برای ما نیستید آلمانی زبان به مسلت ر

 د بفرستی (Email ( ایمیل برای ویا گرفته تماس ما با میتوانید شما
 . فراوان بادرود
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Landratsamt Rastatt 
Psychologische Beratungsstelle / Frühe Hilfen 
Rastatt – Bühl – Gaggenau  
Tel. 07222 381-2258 
fruehehilfen@landkreis-rastatt.de 

www.landkreis-rastatt.de 

 Kontakt 

Landratsamt Rastatt 
Psychologische Beratungsstelle / Frühe Hilfen 
Rastatt – Bühl – Gaggenau  
Tel. 07222 381-2258 
fruehehilfen@landkreis-rastatt.de  

www.landkreis-rastatt.de 

 Kontakt 

Landratsamt Rastatt 
Psychologische Beratungsstelle / Frühe Hilfen 
Rastatt – Bühl – Gaggenau  
Tel. 07222 381-2258 
fruehehilfen@landkreis-rastatt.de  

www.landkreis-rastatt.de 
 


