
 
 

 تحمل تكالیف وسائل منع الحمل

 عاًما الحصول على وسائل منع الحمل الموصوفة طبیًا. وحتى ھذا السن تتم تغطیة تلك التكالیف بواسطة التأمین الصحي. 22یحق للمرأة حتى إتمام 

 على النساء تحمل تكالیف وسائل منع الحمل بأنفسھن. عاًما یتعین 22أما بعد سن 

 لمواطنات ھامبورج بتحمل مواردونظًرا ألن التكالیف یمكن أن تكون مرتفعة جًدا، فإن مصلحة العمل والشؤون االجتماعیة واألسرة واالندماج تتیح 
 في إطار أحد المشروعات. مالیة محدودة

 .pro familia Hamburg e.Vو  .Familienplanungszentrum e.V عیات المسجلةیتم طلب التكالیف وتحملھا عن طریق الجم 

 متى یكون تحمل التكالیف ممكنًا؟ 
 یمكن تحمل التكالیف نیابة عن مواطنات ھامبورج الالتي یتعرضن ألزمة اقتصادیة أو اجتماعیة.

 (لیس الواقي الذكري) إذا كان ینطبق علیِك ما یلي: یمكنك التقدم للحصول على تحمل التكالیف لوسائل منع الحمل الموصوفة طبیًا

 لدیِك مقر سكن في ھامبورج. -
 عاًما أو أكثر و   22تبلغِ من العمر  -

 تتلقي إحدى الخدمات التالیة:

 ،“)4 ھارتس(„أو إعانة اجتماعیة وفقًا للجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعیة  IIبدل بطالة  -
 تأمین أساسي للمعیشة / مساعدة في مصاریف الحیاة وفقًا للجزء الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعیة،  -
 ،)AsylbLG(خدمات مقدمة بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء   -
 ،)BAföG(خدمات مقدمة بموجب قانون إعانة التدریب الوظیفي  -
 إعانة اإلسكان، -
 عالوة األطفال -
 المھني.إعانة التدریب  -

من الجزء الثاني عشر من قانون الشؤون  85باإلضافة إلى ذلك، یكون تحمل التكالیف ممكنًا إذا كان دخلك أقل من حد الدخل بموجب الفقرة 
 االجتماعیة. یمكنك الحصول على المزید من المعلومات حول ھذا األمر من مراكز االستشارة.

شارة على شھادة تحمل التكالیف للصیدلیة أو لعیادة طبیب النساء. ال تحتاجین بعد ذلك لدفع تكالیف عند استیفاء الشروط ستحصلین من مركز االست
 وسائل منع الحمل.

 ما ھي الوثائق المطلوبة؟

 وصفة طبیة وربما التكلفة التقدیریة (على سبیل المثال، في حالة تركیب اللوالب) من طبیب/ة النساء الخاصة بك، -
 االجتماعیة المعتمدة أعاله أوإخطار حدیث بالخدمات  -
 من الجزء الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعیة 85إثبات الدخل وعقد اإلیجار لصاحبات الدخل المنخفض وفقًا للفقرة   -

 كیف تتم إجراءات تحمل التكالیف؟
 دیر تكلفة.حدد موعًدا مع طبیب/ة أمراض النساء الخاصة بكي للحصول على وصفة طبیة أو إذا لزم األمر تق .1
 حدد موعًدا مع أحد المركزین االستشاریین واحضر معك المستندات المذكورة أعاله. تنبیھ: أوقات االنتظار محتملة. .2
 بعد فحص الوثائق ستتلقى موافقة من المراكز االستشاریة لتحمل التكالیف. .3
 الصیدلیة واحصلي على وسیلة منع الحمل. بعد الموافقة على تحمل التكالیف اذھبي إلى طبیب/ة النساء الخاصة بكي أو إلى .4
سیرسل طبیب/ة النساء الخاصة بكي أو الصیدلیة الخاصة بكي الموافقة على تحمل التكالیف مرفقة بالفاتورة مباشرة إلى مركز االستشارة.  .5

 ال تحتاج إلى الدفع مقدًما.
 بكي.یسدد مركز االستشارة الفاتورة إلى طبیبتك / طبیبك أو الصیدلیة الخاصة  .6
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 والطلبالمعلومات  
 یمكنك الوصول إلى مراكز االستشارة باتباع ما یلي:

Familienplanungszentrum e.V. 

Bei der Johanniskirche 20 
 22767 Hamburg 

 www.familienplanungszentrum.de 
 040/  439 28 22ھاتف:  
 

 أوقات العمل عبر الھاتف لتحدید المواعید: 
 االثنین، األربعاء، الخمیس، الجمعة    

 الثالثاء، الخمیس                               
من الساعة العاشرة صباًحا 
 حتى الساعة الواحدة ظھًرا
من الساعة الرابعة مساًء 

 حتى الساعة السادسة مساءً 

pro familia Landesverband Hamburg e.V. 

Seewartenstraße 10, Haus 1 
20459 Hamburg 

hamburg.de-www.profamilia 
 040/  309 974 910ھاتف: 

 أوقات العمل عبر الھاتف لتحدید المواعید:
 االثنین، الثالثاء، الخمیس    

 األربعاء                                       
 الجمعة                                          

من الساعة العاشرة صباًحا 
 حتى الساعة الثانیة ظھًرا

من الساعة الثانیة ظھًرا حتى 
 الساعة الرابعة مساءً 

من الساعة العاشرة صباًحا 
حتى الساعة الثانیة عشر 

 ظھًرا
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