
یصدر طبیب 
األمراض النسائیة 

بطاقة األمومة ؛ من 
المھم إجراءات الوقایة 

الدوریة

إبالغ شركة التأمین 
الصحي عن الموعد 

المتوقع للوالدة

االتصال مبكرا بالقابلة 
إجراءات الوقایة (

الدوریة ، الدورات، 
)الرعایة مابعد الوالدة 

ة اختیار مستشفى الوالد
جلسات التوعیة، مقابلة (

)القابلةومقابلة الطبیب

لغیر المتزوجین او المعیل 
االعتراف باألبوة قبل : الوحید
مكتب االحوال الشخصیة (الوالدة 

والمدنیة، مكتب شؤون الشباب، 
، إعالن حضانة )كاتب العدل

مكتب رعایة االطفال (الطفل 
)والشباب، كاتب العدل

إعداد تقدیم طلبات 
الحصول على 
إعانة الطفل و 
إلعانة المالیة 

للوالدین

والوالدةالئحة المعلومات حول الحمل 

إبالغ التأمین الصحي 
/  وصاحب العمل عن الحمل

بطاقة (تاریخ الوالدة المتوقع 
)األمومة

الصحاب الدخل 
التقدم بطلب : المحدود

للحصول المعونات من 
قبل مراكزاالستشارات 

الخاصة بالحمل

التقدم بطلب للحصول 
على إعانة األمومة لدى 
شركة التأمین الصحیة 

في حوالي األسبوع (
الثالث والثالثین من 

، یقوم صاحب )الحمل
ةالعمل بدفع إعانة اضافی

تقدیم طلب خطي 
للحصول على إجازة 
الوالدة لدى صاحب 

أسابیع من 7قبل (العمل 
7إجازة األمومة، اآلباء 

أسابیع قبل بدء اجازة 
)االبوة/ االمومة

:المعونات المالیة من مكتب شؤون العمل

لنساء التقدم بطلب للحصول على احتیاجات إضافیة ل
لیغ عن تقدیم استمارة الطلب الرئیسي أو التب(الحوامل 

)المتغیرات الحاصلة

و

مرة التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالیة ل
، مالبس الحمل لالم(واحدة خالل فترة الحمل والوالدة 

)معدات الرضع

الممكن باإلضافة إلى ذلك من 

المعلومات " (المؤسسة االتحادیة لألم والطفل"معونات 
وتقدیم الطلبات عن طریق مراكزاالستشارات الخاصة 

)بالحمل

:المالیة من دائرة الرعایة االجتماعیةاالعانات 

استحقاقات السادسة من قانون االفقرة  :§ 6 AsylbLG
التقدم بطلب للحصول على االحتیاجات : طالبي اللجوء

وإذا لزم األمر، (الخاصة بسبب الحمل والوالدة 
)االحتیاجات إالضافیة

من الممكن باإلضافة إلى ذلك 
)انظر أعاله" (المؤسسة االتحادیة لألم والطفل"معونات 

كل مع العمل مع المعونات المالیة من مكتب الرعایة 
العملاالجتماعیة أو مركز شؤون 

مكتب (شھادة المیالد 
االحوال الشخصیة والمدنیة 

)في محل الوالدة

استالم حزمة الترحیب 
مكتب االحوال الشخصیة (

)والمدنیة

یتم تسجیل الطفل من 
خالل مكتب االحوال 
الشخصیة والمدنیة في 

مكتب خدمات المواطنین 
ویحصل على رقم 

التعریف الضریبي عن 
طریق البرید

االعتراف: لغیر المتزوجین او المعیل الوحید
مكتب االحوال الشخصیة والمدنیة، (باألبوة 

، إعالن )مكتب شؤون الشباب او كاتب العدل
مكتب رعایة االطفال (حضانة الطفل 

)والشباب، كاتب العدل
فقط في حال إذا لم یتم القیام بعد بذلك قبل (

)الوالدة

اجراء التامین 
الصحي للطفل 

شركة التأمین (
)الصحي

اجراء فحوصات 
وقائیة عند طبیب 

األطفال

تقدیم طلبات للحصول على 
إعانة الطفل مع رقم التعریف 

صندوق شؤون (الضریبي 
وأإلعانة المالیة للوالدین) األسرة

دائرة الرعایة االجتماعیة (
)ودائرة االسكن

تنسیق وتنظیم ریاض االطفال 
(https://kitaplatz.magdeburg.de)

ة تقدیم شھادة المیالد في دائر
مكتب / الضمان االجتماعي
شؤون العمل

تقدیم طلب للحصول على 
اذا (معونات مالیة للطفل 

لزم االمر، احتیاجات 
)إضافیة للمعیل الوحید

:بعد الوالدة

:تقدیم الطلب عند الحاجة
)دائرة الرعایة االجتماعیة ودائرة السكن(السكن بدل •
:  وتقدیم الطلباتالمشورة Otto-City-Card (المدینة بطاقة •

)دائرة الرعایة االجتماعیة ودائرة السكن

كل

من الممكن طلب المشورة في 
مراكزاالستشارات الخاصة بالحمل 
حول جمیع المواضیع المذكورة 

وغیرھا 

في مكتب رعایة االطفال والشباب 
):لغیر المتزوجین أو للمعیل الوحید(

:لغیر المتزوجین
مكتب االحوال (باألبوة االعتراف •

الشخصیة والمدنیة، مكتب شؤون 
)الشباب او كاتب العدل

:في حضانة مشتركة للطفلالرغبة •
یتم وضع الطفل (إعالن الحضانة 

المر للوالدین الغیر متزوجین في بادئ ا
مكتب شؤون ) (فقط تحت رعایة األم

)الشباب أو كاتب العدل

:المعیل الوحید
ردة تأیید باحقیة الحضانة المنفاصدار •

ن مكتب شؤو) (فحص سلبي(للطفل  
)الشباب

اقتضى األمر فیجب التحقق من إذا •
تب مك(استحقاق النفقة أو عالوة النفقة 

ت تقدیم شھادة اثبا> -) شؤون الشباب
، أوالبطاقة )إذا كانت متاحة(األبوة 

الشخصیة، كشف الراتب او االجر أو 
كشف حساب اعانة البطاقة من الفئة 

)كان متاحاإذا  ALG II (الثانیة 

إبالغ صاحب العمل عن الوالدة

إذا لزم األمر، التحقق من الفئة 
ي الضریبیة ومن االعفاء الضریب

)دائرة الضرائب(لالطفال 

التقدم بطلب للحصول على 
معونة اضافیة للطفل إذا لزم 

)صندوق شؤون األسرة(األمر 

االتصال : عند نھایة عقد العمل
بوكالة شؤون العمل قبل ثالثة 
اشھر من انھاء العقد اذا امكن

العملمع  مع المعونات المالیة من 
مكتب الرعایة االجتماعیة 

العملأو مركز شؤون 

Arabisch

قبل الوالدة:



االبالغ عن الوالدة

التصدیق على الوالدة في مكتب االحوال 
أسابیع 4الشخصیة والمدنیة في غضون 

في العادة یجب ان یتم ذلك بحضور االم (
) واالب شخصیا

=تحدید موعدعلى الرابط
geburtsanmeldung@std. 

magdeburg.de 
0391/ 540 4215 :او االتصال بالرقم

:تقدیم الوثائق االصلیة: في مكتب االحوال الشخصیة

جواز السفر (شھادات میالد الوالدین، البطاقات الشخصیة ساریة المدة : الوالدان الغیر المتزوجین
، االعتراف باألبوة قبل الوالدة وإعالن )بطاقة الھویة: ورخصة اإلقامة، مواطني االتحاد األوروبي

األمرالحضانة إذا لزم 

، عقد زواج، شھادات میالد الوالدین)انظر أعاله(البطاقات الشخصیة ساریة المدة : الوالدان المتزوجان

: األم المطلقة
، وثائق تغییراالسم، عقد الزواج مع حكم )انظر أعاله(شھادة میالد االم، البطاقات الشخصیة ساریة المدة 

الطالق النھائي، االعتراف باألبوة قبل الوالدة وإعالن الحضانة، جواز سفر وشھادة المیالد لألب 
المعترف بھ

ون تقدیم شھادة التبلیغ إلى دائرة شؤ: الوالدین
مكتب االحوال الشخصیة والمدنیة (االجانب 

یبلغ مسبقا دائرة شؤون االجانب بالوالدة 
)إلكترونیا

مكتب االحوال الشخصیة والمدنیة دائرة شؤون االجانب

طلب اللجوء/ تحدید تصریح اإلقامة

: طلب اللجوء إن وجد
التقدم بطلب للحصول على اعانات طالبي 

، )دائرة الرعایة االجتماعیة(اللجوء للطفل 
حتى لو یتلقي الوالدین اعانات وفق قانون 
(Jobcenter)SGB II اعانة طالبي اللجوء

:٪ ل100بنسبة 
اعانة طالبي اللجوء•
اعانة مكتب شؤون العمل•

إجراءات طلب اللجوءأثناء •
باالقامة المؤقتة السماح •

في االستثناءات فقط(دولدونغ 
!)الحاالت الفردیة

مع (الطفل في أسرة مشتركة یعیش •
)الوالدین

طلب أحد الوالدین فقط التقدم بیتمكن •
االعانة

في حال عدم توافر العملحتى •

)صندوق شؤون األسرة(إعانة الطفل 
شھرا 14لكل الوالدین تقسیم المدة الزمنیة ما یصل إلى یمكن •

بحریة فیما بینھم
على كل طرف من الوالدین تقدیم الطلب على حدةیجب •
شھرا اإلعانة المالیة 14الحد األقصى -ادنى لمدة شھرینالحد •

للوالدین األساسیة 
:ل% 100نسبة تحسب •

طالبي اللجوءاعانة −
مكتب شؤون العملاعانة −

إجراءات طلب اللجوءأثناء •
باالقامة المؤقتة دولدونغ السماح •

ب استثناءات للعمال من الجزائر والمغر(
)وتونس وتركیا

اإلقامة لغرض الدراسة أو تصریح •
المھنيالتدریب 

دةاإلقامة لغرض العمل القصى متصریح •

اإلعانة المالیة للوالدین 
مكتب الضمان االجتماعي (

)ومكتب السكن

الطفل في أسرة مشتركةیعیش •
یورو بدل الوالدین 300(األدنى لإلعانة المالیة للوالدین الحد •

عانة أو اإل) یورو اإلعانة المالیة للوالدین االضافیة150/ األساسي 
المالیة للوالدین المرتبطة بالدخل

30بدون عمل أو عمل ال یزید عن : االبوة/ اجازة االمومةاثناء •
األسبوعساعة في 

بالعملإقامة مع تصریح السماح تصریح •
من البند اثالث والرابع 25و 23,24الفقرة : الخاصةالحاالت •

فقط في حالة AufenthGوالخامس من قانون التصریح باالقامة 
سنوات وفي حالة العمل 3وجود إقامة مسموح بھا في ألمانیا لمدة 
 ALG Iأو متلقي اعانة البطاقة من الفئة االولى 

باالتفاق بعض حاالت القضایا الخاصة، یتم اتخاذ قرارات فردیةفي •
أنھالت-مع مقاطعة ساكسونیا

إعانة الطفل واإلعانة المالیة للوالدین

!

: في صندوق شؤون االسرة
تلقائیا یتم تسجیل الطفل(تقدیم رقم التعریف الضریبي للطفل 

من قبل مكتب االحوال الشخصیة والمدنیة لدى مكتب تسجیل 
سیحصل الوالدان بعد ذلك على رقم التعریف . السكان

.)الضریبي للطفل عن طریق البرید

تسجیل یتم: إذا تم التأكد من الھویة وتم التحقق من الحالة االجتماعیة لألمفقط -
لقى في حالة التسجیل دون ھویة موضحة، یت(كال الوالدین في شھادة المیالد 

)الطفل اسم األم

ق شھادة یؤثر عدم وجود وثائق اثبات الھویة أو عقد زواج الوالدین على توثیقد -
.المیالد وعلى طلب الحصول على االعانات

ألن یسجل االطفال بأسماء مختلفة أحیانا، إذا ولدوا في بلدان مختلفة أوقد -
مختلفأسمائھم مسجلة في جوازات السفر  بشكل 

قامة مطابقة تقدیم طلب اللجوء للطفل بعد الوالدة أو یمنح الطفل تصریح إویمكن -
على قد یحصل الطفل من خالل إجراءات طلب اللجوء. لتصریح إقامة الوالدین

.تصریح إقامة بشكل مستقل عن والدیھ

ستة لالطفال الحصول على اعانات من مكتب شؤون العمل لمدة تصل إلىیمكن -
دیم وخالل ھذه الفترة یمكن تق. أشھر بعد الوالدة حسب تصریح إقامة والدیھم

.طلب الجوء أو منح تصریح إقامة حسب تصریح إقامة الوالدین

لحصول على تم تقدیم طلب اللجوء للطفل، یمكن بنفس الوقت بتقدیم طلب لإذا -
مكتب االضمان ! (االعانات في مكتب االضمان االجتماعي ومكتب السكن

وم األول االجتماعي ومكتب السكن یباشر بدفع اعانة طالبي اللجوء فقط من الی
)  من تقدیم الطلب، ولیس بأثر رجعي

لجوء تقدیم طلب إعانة الطفل وأإلعانة المالیة للوالدین واعانة طالبي الیجب -
SGBII   أو قانون استحقاقات طالبي اللجوءAsylbLG  في الوقت المناسب، وإال

!قد تنشأ دیون

ألسرة المھم تأمین األم من قبل شركة التأمین الصحیة، وإال سیتعین على امن -
.دفع جمیع التكالیف للقابالت ولألطباء وللمستشفیات وغیرھا

:في مكتب الضمان االجتماعي ومكتب السكن
تقدیم البطاقات الشخصیة وشھادة الوالدة لإلعانة المالیة للوالدین، املئ استمارة الطلب مع كشف حساب الدخل

ألمشاكل المحتملة/ الحاالت الخاصة

استحقاق

عدم االستحقاق

یستحق

بشكل عام

استحقاق
عدم االستحقاق

التبلیغ عن الوالدة خالل أسبوع واحد 
في مكتب االحوال الشخصیة والمدنیة 

جب یبلغ عنھا من قبل المستشفیات أو ی(
أن یتم ذلك شخصیا في مكتب االحوال 

أیام 3الشخصیة والمدنیة في غضون 
)في حالة الوالدة المنزلیة



واألسرتقدیم المشورة للحوامل مراكز 
Gesundheits- & Veterinäramt 
Schwangeren- und Mütterberatung
Lübecker Straße 32, 39124 Magdeburg, Zimmer 147
Tel.: 0391/ 540 6053

pro familia Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Lübecker Straße 32, 39124 Magdeburg

AWO Schwangerenberatung
Thiemstraße 12, 39104 Magdeburg 
Tel.: 0391/ 406 8050

Stadtmission Schwangerenberatung
Leibnizstraße 4, 39104 Magdeburg 
Tel.: 0391/ 532 4927

Caritas Schwangerenberatung
Karl-Schmidt-Straße 5c, 39104 Magdeburg 
Tel.: 0391/ 408 0512

والطفلاالتحادیة لألم المؤسسة 
ة یتم تقدیم طلبات الدعم المالي فقط في مراكزاالستشارات الخاص

بالحمل في محل اإلقامة
ماغدیبورغمكاتب شؤون المواطنین في 

BürgerBüros: Behördennummer 115

BürgerBüro Mitte
Leiterstraße 2a, 39104 Magdeburg 

BürgerBüro Süd
Bördepark, Salbker Chaussee 67, 39118 Magdeburg

BürgerBüro Nord
Lübecker Straße 32, 39124 Magdeburg

BürgerBüro West
Bruno-Beye-Ring 50, 39130 Magdeburg 

الحكومیةاالجھات 
Jobcenter Magdeburg
Otto-v.-Guericke-Straße 12a, 39104 Magdeburg
Hotline: 0391/ 562 1777 

Standesamt Magdeburg                                          
Humboldtstraße 11, 39112 Magdeburg
Tel.: 0391/ 540 42 15

Sozial- & Wohnungsamt
Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg

→ Elterngeldstelle
Hotline: 0391/ 540 3670 oder -71

Familienkasse Magdeburg
Hohepfortestraße 37, 39104 Magdeburg
Hotline: 0800/ 455 5530 

الضرائبدائرة 
Tessenowstraße 10, 39114 Magdeburg
Hotline: 0391/ 885 12

العملوكالة شؤون 
Hohepfortestraße 37, 39114 Magdeburg
Hotline: 0800 / 455 5500

االطفالالمشورة المختصة بریاض 
Wilhelm-Höpfner-Ring 1, 39116 Magdeburg, Zimmer 223 
Tel.: 0391/ 540 3131

النفقةسلفة / توثیق شھادة المیالد/ النفقة/ األبوة
Julius-Bremer-Straße 8, 39104 Magdeburg 
Behördennummer 115

Wohngeld
Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg 
Hotline: 0391/ 540 3670 oder 0391/ 540 3671

Otto-City-Card
Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg 
Hotline: 0391/ 540 3670 oder 0391/ 540 3671

مناسبةمالبس للرضع واألطفال باسعار 
Baby- und Kleinkindershop der Stiftung netzwerk
leben
Karl-Schmidt-Straße 4, 39104 Magdeburg 
Tel.: 0391/ 401 8249 und 0391/ 534 2411

Landeshauptstadt Magdeburg
Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit
Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg 
Tel.: 0391/ 540 6717
E-Mail: koordination.integration@stadt.magdeburg.de 
www.magdeburg.de/integrationsportal
Stand: Mai 2021

جھة اتصال مركزي لألطفال والشباب

مشورة خاصة للوالدین واألطفال والشباب

اإلرشاد التربوي

أطباء األطفال

أطباء األطفال والطاقم الطبي في حاالت الطوارئ، استشارة الطوارئ

العیادات الخارجیة للطوارئ

الصحة العامة

االستشارة العامة

عیادات الوالدة

جھات اتصال وعناوین ھامة
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