
  في سياق تنظيم األسرة يمكن تحمل تكاليف وسائل منع الحمل
الموصوفة طبيًا للسيدات والرجال محدودي الدخل.

  تحمل تكاليف
  وسائل منع الحمل للسيدات

  والرجال من مقاطعة
غارميش-بارتنكيرشن

صندوق وسائل

منع الحمل



 األشخاص الذين يزيد عمرهم على 22 سنة، يجب أن
 يشتروا وسائل منع الحمل على نفقتهم الخاصة. حيث ال تتحمل

 شركات التأمين الصحيّ تكاليفها. ولكن من يتلقى معونات
حكومية لتأمين سبل معيشته ال يمكنه في الغالب تحمل نفقات

وسائل منع الحمل الموصوفة طبيًا.

  تدعم مقاطعة غارميش-بارتنكيرشن هؤالء األشخاص من خالل
تحمل التكاليف بشكل طوعي.

 ›   كل سيدة ينبغي أن تقرر بنفسها 
  متى ترغب في الحمل

  وكذلك عدد األطفال الذين ترغب في
إنجابهم.

 ›   عنصري التوافق والسالمة 
  ينبغي أن يكونا في المقدمة عند

اختيار طريقة منع الحمل
وليس عنصر التكاليف.

 ›   من خالل توفير الدعم المالي لمنع الحمل 
  يمكن تجنب حاالت الحمل غير المرغوب فيها

أو غير المخطط لها.

تحمل تكاليف

األهداف المنشودة:

وسائل منع الحمل
  هل لديكِ استفسارات حول مشروع

صندوق وسائل منع الحمل"؟"

 ›

 ›

 ›



من الذي يمكنه

تقديم طلب؟

  يمكن للسيدات والرجال التقدم بطلب لتحمل
التكاليف إذا كانوا:

 حتى في حالة محدودي الدخل وفي حاالت فردية مبررة تتحقق
 مراكز تقديم المشورة المتعاونة مما إذا كان يمكن للمرأة/الرجل

  االستفادة من العرض. وفي هذا اإلطار يستند حد الدخل إلى "مؤسسة
"الوالية إلعانة األم والطفل.

يمثل صندوق وسائل منع الحمل إعانة إضافية طوعية من مقاطعة
غارميش-بارتنكيرشن، ولكنها ال تعد استحقاقًا قانونيًا. 

 › ال يقل عمرهم عن 22 عامًا 

 › يقيمون في مقاطعة غارميش-بارتنكيرشن

 ›  حصلوا على استشارة لدى مراكز 
االستشارات المتعاونة

 ›   وحصلوا على إحدى معونات الدعم المالي 
التالية:

II معونة البطالة 

 › المعونة االجتماعية 

 › عالوة األطفال 

 › BAföG إعانات بموجب القانون االتحادي لدعم التعليم 

 › إعانة التدريب المهني 

 › إعانة السكن 

 ›    اإلعانات بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء 
تحمل التكاليف بدءًا من عمر 18 سنة

 ›

 › 

 ›

 ›
 

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›



أين وكيف يمكنك

تقديم الطلب؟

يُرجى إحضار الوثائق التالية معك:

 يتعين إدراج تكاليف الرعاية الالحقة في التقدير األولي للتكاليف.
 بعد إجراء عملية التحقق من قبل مركز االستشارات سوف تحصل على

  شهادة خاصة بتحمل التكاليف، والتي يمكنك تقديمها في العيادة أو
الصيدلية.

  وعندئذ تقوم العيادة أو الصيدلية بتسوية الحساب مع إدارة
المقاطعة مباشرة.

  في أحد مراكز االستشارات المذكورة على الجانب
يمكنك تحديد موعد استشارة والتقدم بطلب لتحمل تكاليف وسيلة منع

الحمل الموصوفة طبيًا. 

ُيرجى تحديد موعد استشارة!
 ›

 › 

 ›

 ›
 

 ›   إفادات الحصول على اإلعانة أو إثباتات الدخل 
لألشهر الثالثة الماضية.

 › بطاقة الهوية/جواز السفر أو تأكيد التسجيل. 

 ›   تقدير أولي للتكاليف للوالب المحتوية على النحاس 
السالسل والكرات، الغرسات الهرمونية أو.

 ›   تقدير أولي للتكاليف إلجراء التعقيم
لدى الرجل أو المرآة.

 ›  أو وصفة طبية لحبوب منع الحمل، أو لصقات منع 
  الحمل، أو الحلقات المهبلية، أو الغرسات الهرمونية

أو الحقنة التي تؤخذ كل ثالثة شهور.
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 ›

 ›

 ›

 ›
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 ›

 ›

 ›

 ›

 ›



  مركز االستشارات الُمعترف به حكوميًا
  لشؤون الحمل في مكتب الصحة

بمقاطعة غارميش-بارتنكيرشن
Partnachstraße 26  

82467 Garmisch-Partenkirchen

هاتف: 751-500 08821
 -تليفاكس: 751-8406 08821 

Schwanger-in-gap@LRA-GAP.de  :بريد إلكتروني

SkF – مركز االستشارات  لشؤون الحمل
  لشؤون الحمل

Hauptstraße 78 
82467 Garmisch-Partenkirchen

هاتف: 96672-40 08821
تليفاكس: 96672-49 08821

schwangerschaftsberatung@skf-garmisch.de :بريد إلكتروني 

  مركز االستشارات
  الُمعترف به حكوميًا

  لشؤون الحمل التابع لجمعية
DONUM VITAE in Bayern e.V.  

Ludwigstraße 59 
82467 Garmisch-Partenkirchen 

هاتف: 9431330 08821 
تليفاكس: 9431335 08821

garmisch@donum-vitae-bayern.de :بريد إلكتروني

 

 مراكز استشارات الحمل في
مقاطعة غارميش-بارتنكيرشن



 األشخاص الذين يزيد عمرهم على 22 سنة، يجب أن
 يشتروا وسائل منع الحمل على نفقتهم الخاصة. حيث ال تتحمل

 شركات التأمين الصحيّ تكاليفها. ولكن من يتلقى معونات
حكومية لتأمين سبل معيشته ال يمكنه في الغالب تحمل نفقات

وسائل منع الحمل الموصوفة طبيًا.

  تدعم مقاطعة غارميش-بارتنكيرشن هؤالء األشخاص من خالل
تحمل التكاليف بشكل طوعي.

 ›   كل سيدة ينبغي أن تقرر بنفسها 
  متى ترغب في الحمل

  وكذلك عدد األطفال الذين ترغب في
إنجابهم.

 ›   عنصري التوافق والسالمة 
  ينبغي أن يكونا في المقدمة عند

اختيار طريقة منع الحمل
وليس عنصر التكاليف.

 ›   من خالل توفير الدعم المالي لمنع الحمل 
  يمكن تجنب حاالت الحمل غير المرغوب فيها

أو غير المخطط لها.

تحمل تكاليف

األهداف المنشودة:

وسائل منع الحمل
  هل لديكِ استفسارات حول مشروع

صندوق وسائل منع الحمل"؟"
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 ›


