
 

 دانی تێچووەکانی ڕێگرتن لھ دووگیانی
ساڵی، ژنان مافی ئھوەیان ھھیھ کھ چارسھری ڕێگرتن لھ دووگیانی وەرگرن لھو ڕێگانھوە کھ دیاری کراون. ھھتا  ۲۲ھھتا تھمھنی 

 ئھم تھمھنھ، بیمھی تھندروستی تێچووی ڕێگرتن لھ دووگیانی دەدات.
 ساڵی، ژنان دەبێ خۆیان تێچووی ڕێگرتن لھ دووگیانی بدەن. ۲۲دوای تھمھنی 

یھکجار زۆر بن، وەزارەتی کار، کاروباری کۆمھ�یھتی، خێزان و یھکخستن لھ چوارچێوەی پڕۆژەیھک  چونکھ لھوانھ یھ تێچووەکان
 .کھمھ دا تێچووەکان دەگرێتھ ئھستۆ بۆ ئھو کھسانھ لھ ھامبوورگ کھ توانایی ماڵییان

 Familienplanungszentrum( ناوەندی پالندانانی خێزانیپڕۆسھی داواکردن و لھئھستۆگرتنی تێچووەکنا لھڕێگھی  
e.V.( ڕێکخراوی و pro familia Hamburg e.V. .ئھنجام دەدرێت 

 چ کاتێک دەکرێت تێچووەکانم بۆ بدەن؟ 
 دانی تێچوو بۆ ئھو ژنھ ھامبوورگیانھ مومکینھ کھ لھ ڕووی ئابووری یان کۆمھ�یھتیھوە لھ دۆخێکی دژوار دا ن.

 دەرمانانھی بھرگری بکھیت کھ نووسراون بۆت (غھیری کاندۆم)، ئھگھر تۆ:تۆ دەتوانیت داوای تێچووی پزیشکیی ئھو 

 شوێنی ژیانت لھ ھامبوورگھ. -
 ساڵ یان زیاتر و   ۲۲ئھگھر تھمھنت  -

 یھکێک لھم خزمھتانھی خوارەوە وەردەگریت:

 ,SGB II ("Hartz 4")یان یارمھتیی کۆمھ�یھتی بھپێی  IIیارمھتیی بێکاری  -
 ،SGB XIIئاسایشی بنھڕەتی/پاڵپشتی بۆ ژیان بھپێی   -
 ،)AsylbLG(یارمھتیی دارایی لھ چوارچێوەی یارمھتیی پھنابھران   -
 Berufsausbildungsförderungsgesetzیارمھتیی دارایی لھ چوارچێوەی یاسای یارمھتیی ڕاھێنانی پیشھیی،  -

(BAföG)، 
 یارمھتیی نیشتھجێبوون، -
 یارمھتیی منداڵ یان -
 پشتی ڕاھێنانی پیشھیی.پاڵ -

 SGB 85§ جیا لھمھ ھھروەھا دەکرێت تێچووەکان بگیردرێنھ ئھستۆ ئھگھر داھاتی تۆ کھمتر بێت لھ سنووری داھات بھپێی بھپێی 
XII.دەتوانیت لھ ناوەندەکانی ڕاوژێکاری لھمبارەوە زانیاری وەربگریت . 

پێدانھوەی تێچووی دەرمان یان کاری الی پزیشکی ژنانت پێ دەداتھوە. ئھگھر تۆ مھرجھکانت ھھبێت، ناوەندی ڕاوێژکاری گھواھیھکی 
 ئیتر پێویست ناکات خۆت تێچووی ڕێگرتن لھ دووگیانی بدەیت.

 چ بھڵگھ و دۆکۆمێنتێک پێویستھ؟
 ڕەچھتھ و ئھگھر دەکرێت بھراوردی تێچوو (بۆ نموونھ بۆ ئا.یوو.دی) لھالیھن پزیشکی ژنانی تۆوە، -
 داراییھ پھسھندکراوەکانی سھرەوە یان نامھی نوێی یارمھتیھ -
 SGB XII 85§ بھڵگھی کھمبوونی داھات و گرێبھستی کرێنشینی بۆ ژنانی کھمداھات بھپێی   -

 شێوازی دانی تێچووەکھ چۆنھ؟
 وادەیھکی چاوپێکھوتن لھگھڵ پزیشکی ژنانی خۆت بگرە بۆ وەرگرتنی ڕەچھتھ و، ئھگھر دەکرێت، بھراوردی تێچووەکان.  .1
چاوپێکھوتن لھگھڵ یھکێک لھ دوو ناوەندی ڕاوێژکاری وەربگرە و بھڵگھکانی سھرەوە لھگھڵ خۆت بھێنھ.  وادەیھکی .2

 ئاگاداری: ڕەنگھ ماوەی چاوەڕوانی ھھبێت.
 دوای لێکدانھوەی بھڵگھکان ناوەندی ڕاوێژکاری پھسھندنامھت پێ دەدات بۆ دانی تێچووەکان. .3
ی پزیشکی ژنان یان دەرمانخانھ و دەرمان و ئامرازەکانی ڕێگرتن لھ دوای پھسھندی تێچووەکان، تۆ دەچیتھوە بۆ ال .4

 دووگیانی وەردەگریت.
پزیشکی ژنانی تۆ یان دەرمانخانھ پھسھندنامھی لھئھستۆگرتنی تێچووەکان لھگھڵ پسوولھ ڕاستھوخۆ دەنێرێت بۆ ناوەندی  .5

 ڕاوێژکاری. پێویست ناکات لھ پێشھوە بچیت.
 پارەی پسوولھکھ دەداتھ پزیشکی ژنان یان دەرمانخانھ.ناوەندی ڕاوێژکاری ڕاستھوخۆ  .6
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 زانیاری و داواکردن 

 دەتوانیت لھم ڕێگانھی خوارەوە پھیوەندی بھ ناوەندەکانی ڕاوێژکاریھوە بکھیت:

Familienplanungszentrum e.V. 
Bei der Johanniskirche 20 

 22767 Hamburg 
www.familienplanungszentrum.de  

 ٤۳۹۲۸۲۲/۰٤۰تھلھفۆن:  
 

 کاتھکانی تھلھفۆنکردن بۆ گرتنی وادەی چاوپێکھوتن: 
 دووشھمھ، چوارشھمھ، پێنجشھمھ، ھھینی    

 سێشھمھ، پێنجھشھمھ                               
 ۱۳تا  ۱۰کاتژمێر 
 ۱۸تا  ۱٦کاتژمێر 

pro familia Landesverband Hamburg e.V. 
Seewartenstraße 10, Haus 1 

20459 Hamburg 
hamburg.de-www.profamilia 

 ۳۰۹۹۷٤۹۱۰/۰٤۰تھلھفۆن: 

 کاتھکانی تھلھفۆنکردن بۆ گرتنی وادەی چاوپێکھوتن:
 دووشھمھ، سێشھمھ، پھنجشھمھ    

 چوارشھمھ                                       
 ھھینی                                          

 ۱٤تا  ۱۰کاتژمێر 
 ۱٦تا  ۱٤کاتژمێر 
 ۱۲تا  ۱۰کاتژمێر 
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