
إن منظمة biko متواجدة في:

ايرفورت وارترين )مقاطعة ثورمنجيا(  
هالة ان دير سالة )مقاطعة ساكسون انهالت(  

لوبيك )مقاطعة شليسفيغ هولشتاين(  
الندفيغ سفيلد التابعة لمنطقة تيلتوف فالمنغ   

)مقاطعة براندينبريغ(  
ريكلينهاوزن ومارل وغالدبك )مقاطعة شمال الراين(  

ساربروكن )ساارالند(  
ميناء فيلمس ومنطقة فري�زالند   

)مقاطعة ساكسوني المنخفضة(  

biko: هو مشروع رائد تابع لمنظمة ) برو فاميليا( في 
بوندسفريباند والذي من المتوقع انتهاءه هناك في حزي�ران ٢٠١٩ 

اما في لوبيك فاالنتهاء في آذار ٢٠١٩.
pro familia: هي منظمة ت�تعهد بالمحافظة على الحقوق 
الصحية المتعلقة بالعالقات الجنسية وعملية الت�كاثر وهذا 

يتضمن الحق في الحصول على االختيار المجاني والموثوق 
لوسائل منع الحمل المناسبة لالفراد.

مع biko: فإن النساء اللواتي اليملكن المال الكافي سيحصلن 
على وسائل منع الحمل بحسب اختيارهن وسوف يحصلن على 

الحماية للوقت الذي يشاؤون.

وسائل منع الحمل 
للنساء مجانا

 للمزيد من المعلومات زوروا
موقعنا على االنرتنت

www.biko-verhuetung.de
 

او في مركز pro familia االستشاري

اتصلي بنا وسنسعد بتقديم النصائح الالزمة 

هل تعيشني في مدينة أخرى؟
pro familia اذا إسألي المركز االستشاري التابع ل

تستطيعني الحصول على رقم الهاتف عن طري�ق موقع ال
pro familia على االنرتنت

للنساء

Arabisch
عربي

بصمة

الناشر:
pro familia بونديسفريباند

شرتيسيمان الي ٣
٦٠٥٩٦ فرانك

biko مولة عن طري�ق
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Mann beißt Hund – Agentur für Kommunikation GmbH :اتنسيق

بيكو-منع الحمل: نصائح | معلومات | 
لتطابق الت�كاليف
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ماهي منظمة biko؟

هل تعانني ماديا من ت�كاليف ومصاريف وسائل منع الحمل؟
مع منظمة biko فان النساء اللواتي اليملكن النقود الكافية 

سوف يتحصلن على وصفة طبية مجانية تغطي ت�كاليف وسائل 
منع الحمل

ان تحققت الشروط التالية فسوف تستطيعني التقدم بطلب 
 لالستفادة من المساعدة المجانية فيما سبق عن

:pro Familia طري�ق
ان يكون عمرك ٢٠ عاما على األقل.  

لديك وصفة طبية خاصة بمنع الحمل.  
تعيشي في احدى المناطق ال)٦( المتواجدة    

.biko فيها منظمة  
تستفيدي من احدى المعونات المادية التالية:  

التعويض المادي للعاطلني عن العمل.   •  
المساعدة االجتماعية  •  

المساعدة الخاصة باألطفال   •  
المنحة الدراسية   •  

المنحة المهنية  •  
المساعدة المقدمة في آجار المنزل   •  

المساعدات المتوفرة عن طري�ق )الوقف األلماني   •   
لمساعدة طالبي اللجوء( حتى لو كان عمرك    

اقل من ٢٠ عام   

إن كنت التستفيدي من أي من المساعدات السابقة ومع ذلك 
تعانني ماديا فيسعدنا التحقق من إمكانية استقادتك من خدمات 

biko منظمة
pro familia فقط اتصلي بنا او تفضلي بزيارتنا الى

من الممكن ان نقدم لك النصائح حول كيفية تغطية ت�كاليف وسائل 
منع الحمل باإلضافة الى النصائح المعلقة باالمور الجنسية

ان لم ت�كوني ت�ت�كلمي األلمانية فال يوجد مشكلة فنحن نعمل 
ونتعامل مع مرتجمني متخصصني

 نرجو منك ان تحضري الوثائق التالية الى
)pro familia( المركز االستشاري ل

الوصفة الطبية من الطبيب المختص  
) اللولب( مع الت�كلفة المتوقعة لرتكيبه  

الحالة التي ت�تيح لك الحصول على المساعدة ) تعويض   
العاطلني عن العمل- المساعدة االجتماعية) السوسيال(-    

المساعدة في آجار المنزل(  
او برهان بمستوى الدخل الخاص بك ان كنت تعملني  

هوية او جواز سفر  

 سيتم تغطية نفقات ت�كلفة وسائل
منع الحمل التالية:

حبوب منع الحمل )وصفة طبية لمدة ٦ أشهر(  
حبوب هرمونية لمنع الحمل  

لولب نحاسي  
لولب هرموني  

لولب الهرموني مع النحاس  
حقن بروجيسرتون تعطى في العضل كل ثالثة اشهر  

حلقة مهبلية  
لصاقات لمنع الحمل  

زراعة هرمونية  
حبوب منع حمل مؤقتة )ضمن ٧٢ساعة بعد   

العالقة الجنسية(  

 إن عملية تغطية ت�كاليف وسائل منع الحمل
ت�تم على الشكل التالي:

اما بتلنسبة ل) اللولب( فسوف تحصلني على الت�كلفة المتوقعة 
لرتكيبه من طبيبك

ومع وجود رسالة الت�أكيد من biko فسوف تحصلي على الرعاية 
الطبية الخاصة برتكيب ) اللولب( مجانا

ان ت�تحصلي على موعد مع pro familia مع احضار 
جميع المستندات المطلوبة

بعد دلك تقوم برو فاميليا بالت�أكد من استيفاءك 
للشروط لتستفيدي من هده الخدمة 

وإن كان كذلك فسيصلك ت�أكيد رسمي عن طري�ق 
منظمة biko مباشرة

توجهي للصيدلية مع الوصفة الطبية 
ورسالة الت�أكيد الخاصة من biko وسوف 

ت�تحصلني على وصفة منع الحمل مجانا

ان يكون لديك وصفة طبية معلقة بمنع الحمل من 
الطبيب المختص

نحن نسعد بتقديم النصائح المتخصصة بجميع 
المواضيع األخرى كالعالقات الجنسية ومنع الحمل

Französisch
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