
 در راستای تنظیم خانواده ممکن است هزینه های وسایل
  پیشگیری از بارداری تجویز شده توسط پزشک برای زنان و مردان

با درآمد اندک تقبل شود.

  تقبل هزینه
 وسایل پیشگیری از بارداری برای زنان و

  مردان از محل
صندوق وسایل پیشگیری از بارداری

 بخش-

Garmisch- 
Partenkirchen



 افرادی که سن آن ها بیشتر از 22 سال است، باید هزینه وسایل
 پیشگیری از بارداری را خودشان پرداخت کنند. صندوق های بیمه

 خدمات درمانی این هزینه ها را تقبل نمی کنند. البته کسی که برای
  تامین معیشت خود یارانه های دولتی دریافت می کند، اغلب نمی تواند

وسایل پیشگیری از بارداری تجویز شده توسط پزشک را تهیه کند.

از این افراد (Garmisch-Partenkirchen) بخش گارمیش-پارتنکیرشن
تقبل هزینه داوطلبانه پشتیبانی می کند. 

 ›   هر زنی باید با میل و اراده خود 
 تصمیم بگیرد که تمایل دارد چه زمانی باردار

  شود و چند فرزند
داشته باشد.

 ›   سازگاری و ایمنی 
 باید در انتخاب یک روش پیشگیری از بارداری

در صدر
اهمیت قرار داشته باشد و نه هزینه آن.

 ›   با اعطای کمک مالی 
  برای پیشگیری از بارداری

 امکان جلوگیری از بارداری های ناخواسته یا
  برنامه ریزی نشده

فراهم می شود.

 ›

 ›

 ›

تقبل هزینه

       هدف:

 برای وسایل پیشگیری از
بارداری



چه کسی می تواند

درخواستی ارائه کند؟

  زنان و مردان در صورتی می توانند تقبل هزینه را
درخواست کنند که آن ها:

 همچنین در صورت درآمد اندک و در مورد استثنایی موجه مراکز مشاوره
  طرف همکاری بررسی می کنند که آیا آن زن یا مرد می تواند از این خدمات

 (Landesstiftung Hilfe für Mutter und «بنیاد ایالتی کمک به مادر و کودک» 
 (Kind مبنا قرار می گیرد.

  صندوق وسایل پیشگیری از بارداری یارانه تکمیلی و داوطلبانه بخش
بخش Garmisch-Partenkirchen است که هیچ گونه استحقاق قانونی برای

دریافت آن وجود ندارد.

 › حداقل 22 سال سن داشته باشند، 

 ›   سکونت Garmisch-Partenkirchen در بخش
داشته باشند،

 ›   از مشاوره در مراکز مشاوره طرف همکاری بهره 
گرفته باشند،

 › و یکی از این کمک های مالی را دریافت کنند 
 › II حقوق بیکاری 

 › کمک هزینه رفاه اجتماعی 

 › کمک هزینه کودکان 

 ›  کمک هزینه پرداخت شده بر اساس قانون حمایت از آموزش فدرال 
(BAföG)

 › کمک هزینه کارآموزی 

 › کمک هزینه مسکن 

 ›   - یارانه های بر اساس قانون یارانه پناهجویان 
تقبل هزینه از 18 سالگی به باال

 ›

 ›
 

 ›

 › 
 ›

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›



کجا و چگونه می توانید

درخواست خود را ارائه کنید؟

مدارک زیر را همراه خود بیاورید:

 هزینه های مراقبت پس از عمل باید در برآورد هزینه درج شده
  باشند. پس از بررسی توسط مرکز مشاوره

  یک گواهی برای تقبل هزینه دریافت می کنید
 که آن را در مطب یا داروخانه ارائه می کنید.

  مطب یا داروخانه متعاقبا به طور مستقیم با بخشداری تسویه
حساب می کند.

 شما می توانید در یکی از مراکز. مشاوره که در قسمت مجاور ذکر شده
  است

  وقت مشاوره بگیرید و تقبل هزینه برای یک وسیله پیشگیری از بارداری
تجویز شده را درخواست کنید.

وقت مشاوره بگیرید!

 ›   پاسخ های درخواست یارانه یا مدارک درآمد سه 
ماه گذشته،

 ›   کارت شناسایی/گذرنامه یا تاییدیه ثبت محل 
اقامت،

 ›   برآورد هزینه مارپیچ های حاوی مس، زنجیرها و 
گوی، ایمپلنت هورمونی یا

 ›   برآورد هزینه عقیم سازی
در مورد مرد و زن

 ›  یا نسخه برای قرص ضدبارداری، چسب هورمونی، 
  حلقه هورمونی، ایمپلنت هورمونی یا آمپول سه

ماهه.

 ›

 ›

 ›

 ›

 ›



  مرکز مشاوره مورد تایید دولت
  در امور بارداری در

 Garmisch-Partenkirchen اداره بهداشت  
Partnachstraße 26  

82467 Garmisch-Partenkirchen

تلفن: 751-500 08821
تلفکس: 751-8406 08821

Schwanger-in-gap@LRA-GAP.de :ایمیل 

SkF - مرکز مشاوره در  
  امور بارداری

Hauptstraße 78 
82467 Garmisch-Partenkirchen

تلفن: 96672-40 08821
تلفکس: 96672-49 08821

schwangerschaftsberatung@skf-garmisch.de :ایمیل  

  مرکز مشاوره
  مورد تایید دولت در

  امور بارداری وابسته به
DONUM VITAE انجمن ثبت شده  

در بایرن
Ludwigstraße 59  

82467 Garmisch-Partenkirchen 

تلفن: 9431330 08821
تلفکس: 9431335 08821

garmisch@donum-vitae-bayern.de :ایمیل 

  مراکز مشاوره بارداری در بخش
Garmisch-Partenkirchen



 افرادی که سن آن ها بیشتر از 22 سال است، باید هزینه وسایل
 پیشگیری از بارداری را خودشان پرداخت کنند. صندوق های بیمه

 خدمات درمانی این هزینه ها را تقبل نمی کنند. البته کسی که برای
  تامین معیشت خود یارانه های دولتی دریافت می کند، اغلب نمی تواند

وسایل پیشگیری از بارداری تجویز شده توسط پزشک را تهیه کند.

از این افراد (Garmisch-Partenkirchen) بخش گارمیش-پارتنکیرشن
تقبل هزینه داوطلبانه پشتیبانی می کند. 

 ›   هر زنی باید با میل و اراده خود 
 تصمیم بگیرد که تمایل دارد چه زمانی باردار

  شود و چند فرزند
داشته باشد.

 ›   سازگاری و ایمنی 
 باید در انتخاب یک روش پیشگیری از بارداری

در صدر
اهمیت قرار داشته باشد و نه هزینه آن.

 ›   با اعطای کمک مالی 
  برای پیشگیری از بارداری

 امکان جلوگیری از بارداری های ناخواسته یا
  برنامه ریزی نشده

فراهم می شود.

 ›

 ›

 ›

تقبل هزینه

       هدف:

 برای وسایل پیشگیری از
بارداری


