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الصحية النشر� اصدا� بدٍء

الصحية النشر� �صياغة تشكيل في للمچشا�كة امها� الى بحاجة

الصحية النشر� من اال� االصدا� لايردلايرك بين االن اهنت

�الحركة بالتغذلايرة تتعلق التي خاصة الصحة موضو$ حو المچعلوما) لك تقدم فهي

�صياغتها تشكيلها في �االمها) النساٍء مشا�كة المچستقبل في سيتم �التي الصحية �الوقالايرة

لايرعني هذا

شا�$ في الصحة مكتب في هنوفمچبر الثاهني تشرلايرن شهر في سيتم

السيد� لد; التسجبل اهتمچام لدلايرهن اللواتي النساٍء من لايررجى

هاتف

الساعة
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هنساٍء الى المچستقبل في بحاجة هنحن

هذ& محتو( �صياغة تصمچيم في للمچساهمچة �امها�

خاصة �اهتمچاما� بمچواضيع بمچشا�كتهم النشر�

اال� اللقاٍء

.

.0341/52908322

Konradstraße 64

.Daufratshoferمن ا�بعاٍء لايروم كل العمچل مواعيد

۱٤

:

الساعة الى الظهر مساٍَء۱٨بعد

Ausgabe 1
10/2009

مشر�/
هنفسه

عند الصحة الند�ا� سلسلة
الكبر

) AGNES لايرقدم) السكنية االحياٍء في الجوا� مشا�كة طرلايرق عن الصحي الدعم )تفعيل
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االلكتر�هني البرلايرد

المچسؤ�� الشخص

�قم ترام
�قم باص

السيد�

اللايربزغ مدلايرنة في �الثقافة �االقتصاد للتكنولوجبا العالى المچعهد من جدلايرد مشر�$ هو
Wافتتا مع السكنية االحياٍء في الجوا� مشا�كة خال من الصحة �تعزلايرز تفعيل �لايرعني

شا�$ في الصحة مكتب
٢٠٠۹

السن كبا� اتصا مركز لايركون ان لايرجب
�هند�ا) بأهنشطة المچشا�كة لايرود�ن ا� استشا�ا) الى بحاجة �` الصحة بمچوضو$ خاصة معلوما)

تشرلايرن شهر بدالايرة من هنقوم سوف اخرلايرن اشخاص مع عالقا) ا� اتصاال) اقامة لايررلايرد�ن �` صحية
هنوفمچبر الثاهني

�متابعة تطو� مع لايرتم سوف iلك على عال�� السن لكبا� السكن امو� في �االستشا�� االجتمچاعية
ضمچن المچسنيين لالشخاص خاصة �المچرافقة الترفيه توفير السن كبا� زلايرا�� خدما) في الوساطة

ا� في لايرتم المچختلفة الصحة مواضيع لايرخص بمچا المچعلوما) تقدلايرم `جل من السكنية المچعيشية البيئة
الساعة من شهر كل من خمچيس لايروم

االسئلة Wطر المچحاضرا) مواضيع الى باالستمچا$ الفرصة لك Wلايرتا حيث الصحة مكتب في
ا� القصص قراٍء� مثل االهنشطة ببعض القيام `لايرضَا السن لكبا� لايرمچكن المچجمچوعا) ضمچن اآل�اٍء �تباد

في التا�لايرخ د��س في المچشا�كة �` االطفا �لايرا{ د�� ا� الحضاهنة د�� في االطفا مع اللعب
البرلايرد~ العنوان هنفسك �سجل بنا إتصل االمر لايرهمچك هل العصر على كشاهد�ن المچدا�س

Carmen Kluge

(

:

AGNES
HTWK)

Konradstraße 64

AGNES

2009

Gesundheitsladen
AGNES

04315 Leipzig

سبتمچبر) `لايرلو شهر منذ المچشر�$ إطا� �ضمچن تم
السكنية اللايربزغ شر� منطقة في السن لكبا� الصحة دعم مجا في مختلفة هنشاطا) اجراٍء
عن لايربحثون الذلايرن السن لكبا� المچركزلايرة الجهة

االسنشا�� الصحية الرعالايرة استشا�� مجا في مجاهنية خدما) بتقدلايرم

۱٤:٣٠

,

۱٬٣٬٨
۷٠

الساعة اجراٍء۱٦الى

:
0341-30766157:

Carmen Kluge M.A. (

Herrmann-Liebmann-Straße/ Eisenbahnstraße
Eisenbahnstraße

) :

محطة حتى
محطة حتى

agnes-gesundheitsladen@fas.htwk-leipzig.de
هاتف

للبالغين التربية موظفة
إلينا تصلوا ان لايرمچكن كيف



الصحي الوسيط �تد�لايرب تعليم
لايروم المچعلوما� لتقدلايرم الصحة26جلسة دائر� في هنوفمچبر الثاهني )تشرلايرن )
هناشطا� هنساٍء الى بحاجة هنحن

المچعلوما� تقدلايرم جلسة

المچعلوما� على Jللحصو العنوان

:

:
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:
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هاتف

االلكتر�هني البرلايرد
:

كامل بد�ام ا� كمچتطوعا) مساعدا)
�لايُرفضل اللايربزغ لمچدلايرنة الشرقية السكنية المچنطقة من الجمچعيا) ا� االتحادا) �` المچؤسسا) احد; من

منطقة
االصل المچاهنية �` اجنبي اصل من

�االمها) بالنساٍء جيد� عالقا) تربطهم
صحًّي كوسيط بسر�� �العمچل المچشا�كة لايررغبن �اللواتي

لايروم

السيد�

الساعة من ا�بعاٍء لايروم كل الصحة مكتب د�ام مواعيد

26.11.2009

Volkmarsdorf

16

المچشر�$ في مشا�كة

۱٤

ا�

الساعة

الساعة الى

Neustadt-Neuschönefeld

Friedrich-Ebert-Str. 19 a في الثالث الطابق الصحة دائر� في

۱٨

GO – Gesund im Osten
Gesundheitsladen 0341/ 52908322 :
Konradstraße 64, 04315 Leipzig

:
.

من

Claudia Daufratshofer)

go-gesundheitsladen@fas.htwk-leipzig.de

الحمچل فتر� Jخال التغذلايرة موضو/
لايرقا�ب) ما الى الحمچل فنر� في الغذاٍء الطاقة الى الحاجة هنسبة �تفع

تقرلايربَا لايرعاد ما هذا
من الخامس الشهر بدالايرة من الحامل للمچر`� بالنسبة للطاقة االضافية الحاجة تبداٍء

الحمچل
الطبيعيي الوزن iا) للمچر`� بالنسبة الحمچل فتر� خال المچثالية الوزن زلايراد� تبلغ

بين ما التاسع الشهر حتى
كان اiا الحمچل خال شخصين عن األكل لايرجب ال النساٍء من كثير بين عليه

الغذاٍء تنا� الضر��~ من فاهنه الحمچل خال الطعام لتنا� كبير� شهية هنا£
القشر� مع الكاملة الحبوب iا) االطعمچة �تنا� بالخضا� الغني

المچوضو$ هذا حو ا�فر معلوما) في ترغب هل

المچوافق الخمچيس لايروم لزلايرا�تنا هندعوكم
الساعة الى

شا�$ في الصحة مكتب في
سر�� بكل استفسا�اتكم على �تجيب المچعلوما)
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الساعة من دلايرسمچبر اال� كاهنون
�iلك الصحة حو لالستفسا� ساعة هند�� في للمچشا�كة

السيد� االخصائية القابلة

اليوم في كالو�لايرن حرا�~ سعر
اللبن من غرام

الى

. ( )

.

.(Joghurt)

11,5

03
16

Konradstraße 64

16

17
Tesch-Oprach

متعا�ف هو ما بعكس غرام كيلو

لكم تقدم

شا�/ في الصحة �مواعيدKonradstraße 64مكتب Rعر� ـ

المچفتوحة الصحية االستشا�� تقدلايرم

النساٍء صحة Jبمچجا خاص لقاٍء

هادئة اجواٍء في �سليم صحي عيش اسلوب الصحية المچسائل Jحو لالستفسا� ساعة
ـ �مرلايرحة

�لايرجيبون المچعلوما� لايرقدمون �الخبراٍء Jتسأ اهنت
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�اُألسر �الحوامل لالمها)
الساعة من ا�بعاٍء لايروم كل

الساعة من ا�بعاٍء لايروم كل ـ
لرعالايرة امكاهنية لايروجد �الخبرا) اال�اٍء تباد اجل من مرلايرحة مناقشة اجواٍء في النساٍء لقاٍء لايرتم

بزلايرا�تنا تفضلوا االطفا

الساعة من الشهر من خمچيس ا� كل
الساعة الى

مدلايرنة شر� منطقة في لالطفا �لايراضية عر�{ ـ الحركة اكتوبر اال� تشرلايرن .
اللايربزغ

فتر� الوالد� بعد ما فتر� الحمچل ـ قابلة قبل من الرعالايرة تقدلايرم هنوفمچبر الثاهني تشرلايرن .
الرضاعة

البدالايرة منذ �سليم صحي طفل `جل من ـ الحمچل فتر� خال التغذلايرة دلايرسمچبر اال� كاهنون .

14

16

16
17

01

05

03

الساعة الى
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�املواض�عالمچواعيد


