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أهالً ومرحبًا

هنا من أجلكم!

هنا من أجلكم!

مكتب األسرة لدينا مصمم ليناسب ذوي االحتياجات الخاصة ويراعي 
متطلبات األسرة. يمكنك إرضاع طفلك وإطعامه وتغيير حفاضه معنا 

 بكل ترحاب.
قامت جمعية قابالت والية شمال الراين وستفاليا بإطالق اسم "بلدية 

صديقة للرضاعة الطبيعية" على مدينة دورن.



هنا من أجلكم!

قامت منطقة دورن بتوسيع نطاق عرضها لألسر. أنشأت إدارة المنطقة 
مكتبًا لألسرة لتسهيل إرشادك داخل مبنى منطقة دورن. ويقع في الطابق 
األرضي من المبنى C، مع سهولة الوصول لذوي االحتياجات الخاصة. 

يتكون فريقنا هناك من موظفين/موظفات من إدارة المنطقة يعملون 
كمستشارين/مستشارات ومرشدين/مرشدات ووسطاء/وسيطات. 

يستلمون الطلبات المقدمة من الزوار، ويجرون االستشارات األولية، 
ويوصلونهم بمسؤولة/بمسؤول االتصال المناسب داخل الشركة إذا لزم 

األمر، ويدلونهم إلى مزيد من عروض الدعم عند الحاجة. بهذه الطريقة، 
يضمن فريق مكتب األسرة أن األسر يمكنها التعامل مع شؤونهم الخاصة 

في مبنى منطقة دورن بطريقة هادفة وموفرة للوقت. 

يؤكد مكتب األسرة على مراعاة األسر في منطقة دورن وهو عنصر مهم 
آخر في مبادرة "النشأة الجيدة في منطقة دورن".

فولفجانج سبيلثان
مدير منطقة دورن

مكتب األسرة هو عنصر 
آخر من عناصر مبادرتنا

"النشأة الجيدة 
في منطقة دورن"

مكتب األسرة موجود من أجلك إذا كنت ..."

أنت أو طفلك بحاجة إلى دعم في الحياة اليومية.  • 
•  بحاجة إلى معلومات ومشورة بشأن المساعدات المالية مثل اإلعانة 

المالية للوالدين أو سلفة نفقة المعيشة أو إعانات بموجب القانون 
االتحادي لدعم التعليم.

•  تبحث عن رعاية نهارية لألطفال أو لديك أسئلة حول دليل حضانة 
الرعاية اليومية لألطفال. يسر خدمة الترجمة في منطقة دورن تقديم 

المساعدة.
•  ترغب في االستفادة من المزايا العديدة لبطاقة األسرة في منطقة دورن.

•  ترغب في التقدم بطلب للحصول على االعتراف بإعاقة أو لديك أسئلة 
قانونية.

لديك أسئلة في مجال "الرعاية" أو تريد اتخاذ احتياطات للمستقبل.  •
تريد منح وقت للعمل التطوعي.   •

هل لديك أسئلة حول موضوع "التقدم في السن في منطقة دورن".  •

بالطبع، األطفال والشباب مرحب بهم في مكتب األسرة إذا كان لديهم 
أي مخاوف.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مهام مكتب األسرة على: 
www.kreis-dueren.de/familienbuero


