
متخصص زمان 
کودک -دفترچھ مادر

صادر می کند؛ مراجعھ 
منظم برای 

ھ مراقبت ھای پیشگیران
مھم است

زمان پیش بینی شده 
زایمان را بھ شرکت بیمھ 
خدمات درمانی اطالع 

دھید

بھ موقع با ماما تماس 
برای (برقرار کنید 

مراقب ھای 
پیشگیرانھ، دوره ھای 

آموزشی و 
مراقبت ھای بعد از 

)زایمان

انتخاب کلینیک زایمان
شرکت در جلسات (

اطالع رسانی، صحبت 
با ماما، صبحت با 

)پزشک

ازدواج نکرده اند یا اگر والدین 
تأیید پدر: تک سرپرست ھستند
اداره ثبت (بودن پیش از تولد 

احوال، اداره رفاه جوانان یا 
، مشخص )دفاتر اسناد رسمی

اداره رفاه (کردن حق حضانت 
)جوانان یا دفاتر اسناد رسمی

درخواست 
کمک ھزینھ 
فرزند و 

کمک ھزینھ 
والدین را آماده 

کنید

زایمانبرگھ اطالعات مربوط بھ بارداری و 
:از زایمانپیش 

بھ شرکت بیمھ خدمات 
درمانی و کارفرما در 

زمان / خصوص بارداری 
پیش بینی شده زایمان 

مطابق (اطالع رسانی کنید 
)کودک-دفترچھ مادر

از : اگر درآمد کمی دارید
طریق مشاوره بارداری 

درخواست کمک ھزینھ از 
نھادھای مختلف کنید

بھ شرکت بیمھ خدمات 
درمانی درخواست 

کمک ھزینھ زایمان بدھید 
، )بارداری۳۳حدود ھفتھ (

کارفرما یارانھ مازاد 
پرداخت می کند

درخواست مرخصی والدین 
را بھ صورت نامھ ای بدون 
فرم بھ کارفرما ارائھ دھید 

ھفتھ پیش از خاتمھ ۷(
مرخصی زایمان، برای 

ھفتھ پیش از شروع ۷پدرھا 
)مرخصی والدین

:کمک ھزینھ ھای مرکز اشتغال

درخواست دریافت خدمات اضافی برای زنان باردار 
درخواست اصلی را ارائھ دھید و یا در (ارائھ دھید 

)صورت تغییر آن را اعالم کنید

و

درخواست کمک ھزینھ بارداری و زایمان کھ فقط 
لباس (یک بار پرداخت می شود، را ارائھ دھید 

)بارداری، تجھیزات نوزاد

عالوه بر این موارد درخواست زیر نیز امکان پذیر 
است

»  نھاد فدرال مادر و فرزند«کمک ھزینھ نھادھای 
اطالعات و ارائھ درخواست از طریق مراکز (

)مشاوره بارداری

:کمک ھزینھ ھای اداره رفاه اجتماعی

درخواست کمک ھزینھ : قانون یارانھ پناھجویان۶ماده 
در (نیازھای ویژه بھ دلیل بارداری و زایمان ارائھ کنید 

)صورت نیاز برای نیازھای اضافی

بر این موارد درخواست زیر نیز امکان پذیر عالوه 
است

»  نھاد فدرال مادر و فرزند«کمک ھزینھ نھادھای 
)رجوع بھ باال(

:برای ھمھ افراد : شاغلافراد برای  برای افرادی کھ از اداره رفاه اجتماعی یا 
:مرکز اشتغال کمک ھزینھ دریافت می کنند

درخواست ثبت / شناسنامھ 
اداره ثبت احوال محل (تولد 

)تولد
بستھ خوشامدگویی را 

اداره ثبت (تحویل بگیرید 
)احوال

اداره ثبت احوال نام 
کودک را در دفتر 

شھروندان ثبت می کند و 
شماره شناسایی مالیاتی 
کودک از طریق پست بھ 

دست شما می رسد

اگر والدین ازدواج نکرده اند یا 
ه ادار(تأیید پدر بودن : تک سرپرست ھستند

اد ثبت احوال ، دفتر رفاه جوانان یا دفتر اسن
دفتر (، مشخص کردن حضانت ) رسمی

)رفاه جوانان یا دفتر اسناد رسمی
فقط اگر این کار قبل از تولد انجام نشده (

)باشد

کودک را بیمھ 
بیمھ (کنید 

)خدمات درمانی

معاینات پیشگیرانھ
نزد متخصص اطفال

درخواست ھای کمک ھزینھ 
بھ(فرزند را با شناسھ مالیاتی 

و کمک ھزینھ ) صندوق خانواده
بھ اداره امور (والدین را 

ارائھ دھید) اجتماعی و مسکن

ثبت نام برای اعالم نیاز بھ مھدکودک  
(https://kitaplatz.magdeburg.de)

شناسنامھ را بھ اداره رفاه 
مرکز اشتغال / اجتماعی 

ارائھ دھید

برای کودک درخواست 
ھای حمایتی بدھید بستھ

در صورت لزوم نیازھای (
اضافی والدین 
)تک سرپرست

:پس از تولد

:در صورت لزوم موارد زیر را درخواست کنید
)اداره امور اجتماعی و مسکن(مسکن کمک ھزینھ •
اداره امور : مشاوره و درخواست) Otto-City-Cardکارت •

)اجتماعی و مسکن

:برای ھمھ افراد

مشاوره در مرکز مشاوره بارداری 
در مورد ھمھ موارد باال و سایر 

موضوعات امکان پذیر است

اگر والدین ازدواج(نزد اداره رفاه جوانان 
):نکرده اند یا تک سرپرست ھستند

:اگر والدین ازدواج نکرده اند
اداره رفاه جوانان،(پدر بودن تأیید •

اداره ثبت احوال یا دفتر اسناد 
)رسمی

:  بھ حضانت مشترک کودکتمایل •
در(مشخص کردن وضعیت حضانت 

خصوص فرزندانی کھ والدین شان 
ازدواج نکرده اند، حضانت در ابتدا 

اداره ) (صرفاً در اختیار مادر است
)رفاه جوانان یا دفتر اسناد رسمی

:والدین تک سرپرست
ادی کھ تأییدیھ حضانت انفربخواھید •

اداره رفاه(صادر شود ) تست منفی(
)جوانان

صورت لزوم بخواھید وجود در •
ادعای پرداخت مخارج و یا وجود 

ادعای پیش پرداخت مخارج بررسی 
ارائھ > -) اداره رفاه جوانان(شود 

)  در صورت وجود(سند پدر بودن 
یا کارت شناسایی، فیش حقوقی پدر

بیکاریگواھی دریافت حقوق 
)ALG-II  صورت وجوددر(

بھ کارفرما در خصوص تولد 
فرزندتان اطالع دھید

در صورت لزوم ، کالس 
د مالیاتی و معافیت مالیاتی فرزن

را بررسی کنید) اداره مالیات(

در صورت لزوم برای 
کمک ھزینھ اضافی فرزند اقدام 

)صندوق خانواده(کنید 

: در صورت خاتمھ قرارداد کار
ماه قبل با ۳در صورت امکان 

آژانس کاریابی تماس بگیرید

: افراد شاغلبرای  برای افرادی کھ از اداره 
رفاه اجتماعی یا مرکز 

اشتغال کمک ھزینھ دریافت 
:می کنند

Persisch



تولداعالم 

صدور شناسنامھ در اداره ثبت احوال 
بھ طور معمول حضور (ھفتھ ۴ظرف 

گرفتن > ) =پدر و مادر الزامی است
وقت از طریق 

geburtsanmeldung@std. 
magdeburg.de  ۴۲۱۵یا تماس با

۵۴۰ /۰۳۹۱

:ارائھ اصل اسناد: در اداره ثبت احوال
گذرنامھ و اجازه اقامت، (شناسنامھ والدین، سند شناسایی معتبر : برای والدینی کھ ازدواج نکرده اند

، در صورت لزوم تأییدیھ پدر بودن صادر شده پیش از تولد و ) کارت شناسایی: شھروندان اتحادیھ اروپا
حضانتاعالم وضعیت 

، سند ازدواج، شناسنامھ والدین)رجوع بھ باال(سند شناسایی معتبر : برای والدینی کھ ازدواج کرده اند

، در صورت لزوم سند تغییر ) رجوع بھ باال(شناسنامھ مادر، سند شناسایی معتبر : مادر کودک مطلقھ
نام، سند ازدواج با حکم طالق قانونی ، در صورت لزوم ت در صورت لزوم تأییدیھ پدر بودن صادر 

شده پیش از تولد و اعالم وضعیت حضانت و ھمچنین گذرنامھ و شناسنامھ شناسنامھ پدری کھ فرزند را 
استبھ رسمیت شناختھ 

ارائھ گواھی از طریق اعالم بھ اداره : والدین
اداره ثبت احوال تولد را از (اتباع خارجی 

پیش بھ صورت الکترونیکی بھ اداره اتباع 
)خارجی اعالم می کند

اداره ثبت احوال اداره اتباع خارجی

درخواست / مشخص کردن وضعیت اقامت 
پناھجویی

:در صورت لزوم درخواست پناھجویی
برای کودک یارانھ پناھجویی درخواست کنید 

، حتی اگر والدین یارانھ )اداره رفاه اجتماعی(
SGB II دریافت می کنند

:برای٪۱۰۰بھ صورت 
پناھجویییارانھ •
مرکز اشتغالیارانھ •

طول بررسی درخواست در •
پناھجویی

صورتی کھ وضعیت در •
)  دولدونگ(اقامت تحمل شده 

فقط در موارد خاص (باشد 
!)می توان استثنا قائل شد

در ھمان خانھ زندگی کندفرزند •
یکی از والدین می تواند اینفقط •

کمک ھزینھ را درخواست کند
اگر شاغل نباشدحتی •

کمک ھزینھ فرزند 
(Familienkasse) ماھگی فرزند آزادانھ دریافت این ۱۴دوی والدین می توانند تا ھر •

کمک ھزینھ را بین خود تقسیم کنند
یک از والدین باید درخواست خود را جداگانھ ارائھ دھدھر •
ماه کمک ھزینھ پایھ والدین۱۴حداکثر –ماه ۲حداقل •
برای محاسبھ موارد زیر در نظر ٪۱۰۰مبلغ بھ صورت این •

:گرفتھ می شود
پناھجویییارانھ −
مرکز اشتغالیارانھ −

طول بررسی درخواست پناھجوییدر •
)  دولدونگ(اقامت تحمل شده وضعیت •

موارد استثنا برای افراد شاغل از (
)الجزایر، مراکش، تونس، ترکیھ

اقامت بھ منظور تحصیل یا اجازه •
گذراندن دوره آمزشی

زه اقامت بھ منظور اشتغال برای بااجازه •
زمانی حداکثری

کمک ھزینھ والدین 
(Sozial- und Wohnungsamt)

در ھمان خانھ زندگی می کندفرزند •
یورو کمک ھزینھ پایھ ۳۰۰(میزان کمک ھزینھ والدین حداقل •

یا کمک ھزینھ ) یورو کمک ھزینھ پالس والدین۱۵۰/ والدین 
والدین بستھ بھ میزان درآمد

ا اجازه اشتغال وجود ندارد ی: زمان استفاده از مرخصی والدیندر •
ساعت در ھفتھ وجود ندارد۳۰اجازه اشتغال بیشتر از 

اقامت ھمراه با اجازه کاراجازه •
قانون ۵، ۴، ۳بند ۲۵، ماده ۲۴الف، ماده ۲۳ماده : خاصموارد •

اقامت در صورت اقامت قانونی در آلمان بھ مدت سھ سال و در 
ALG Iصورت اشتغال بھ کار یا دریافت حقوق بیکاری 

موارد خاص، با توجھ بھ قوانین ایالت زاکسن آنھالت در •
تصمیم گیری بھ صورت موردی انجام می شود

کمک ھزینھ فرزند و کمک ھزینھ والدین

!

:(Familienkasse)خانوادهنزد صندوق 
دفتر ثبت احوال(ارائھ شماره شناسایی مالیاتی کودک 

ین ثبت بھ صورت خودکار نام کودک را در دفتر ثبت نام ساکن
یق سپس والدین شماره شناسایی مالیاتی را از طر. می کند

.)پست دریافت می کنند

در صورت مشخص بودن ھویت مادر و تأیید وضعیت تأھل فقط -
در صورت صدور (ثبت نام ھر دوی والدین در شناسنامھ : مادر

شناسنامھ بدون اھراز ھویت، نام خانوادگی کودک بھ نام مادر ثبت
)می شود

اسناد ھویتی یا سند ازدواج والدین ممکن است روی صدور فقدان -
.شناسنامھ کودک و درخواست دریافت یارانھ تأثیر بگذارد

ده باشند نام متفاوت فرزندان اگر در کشورھای مختلفی متولد شبعضاً -
باشدیا اگر نحوه نگارش اسامی در گذرنامھ ھا متفاوت 

یا از تولد کودک می توان برای او درخواست پناھندگی ارائھ دادپس -
ر د. بستھ بھ اجازه اقامت والدین بھ اون نیز اجازه اقامت اعطا می شود

صورت ارائھ درخواست پناھجویی، ممکن است بھ فرزندان بھ طور
.مستقل از والدین اجازه اقامت اعطا شود

از تولد این امکان برای فرزندان وجود دارد کھ براساس اجازهپس -
در. اقامت والدین تا شش ماه از مزایای مرکز اشتغال بھره مند شوند
ھ بھ این مدت بستھ می توان برای او درخواست پناھندگی داد یا بست

.اجازه اقامت والدین بھ او اجازه اقامت اعطا می شود
برای کودک درخواست پناھندگی ارائھ شده است، بھ موقع اگر -

درخواست دریافت یارانھ را بھ اداره امور اجتماعی و مسکن ارائھ 
اداره امور اجتماعی و مسکن صرفاً از اولین روز دریافت ! (دھید

ت درخواست یارانھ پناھجویی پرداخت می کند و برای قبل از درخواس
)ھزینھ ای نمی پردازد

یا  SGBIIفرزند، کمک ھزینھ والدین و مزایای مطابق با کمک ھزینھ -
AsylbLG در سریع ترین زمان ممکن درخواست شود، در غیر باید

!این صورت ممکن است، بدھی ایجاد شود
بودن مادر از طریق شرکت ھای بیمھ خدمات درمانی مھم است، بیمھ -

زیرا در غیر این صورت پرداخت ھمھ ھزینھ ھای مربوط بھ ماما، 
.پزشک، بیمارستان و غیره بر عھده خود خانواده خواھد بود

-Sozial)مسکننزد اداره امور اجتماعی و  und Wohnungsamt) :
زان ارائھ کارت شناسایی، گواھی تولد برای کمک ھزینھ والدین، فرم پر شده درخواست ھمراه با مدارک می

درآمد

:مشکالت احتمالی/ موارد خاص 

امکان مطالبھ در 
موارد زیر وجود 

دارد

امکان مطالبھ در 
موارد زیر وجود 

ندارد

این مبلغ برای 
محاسبھ موارد زیر 

در نظر گرفتھ 
می شود

موارد کلی

امکان مطالبھ در 
موارد زیر وجود 

دارد
امکان مطالبھ در 
موارد زیر وجود 

ندارد

اعالم تولد فرزند ظرف یک ھفتھ بھ 
از طریق کلینیک (اداره ثبت احوال 

انجام می شود و یا در صورت تولد 
روز ۳فرزند در خانھ باید ظرف 

شخصاً بھ اداره ثبت احوال اعالم 
)شود



خانواده ھامراکز مشاوره برای زنان باردار و 
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

:نھاد فدرال مادر و کودک
درخواست ھای پشتیبانی مالی فقط باید از طریق مرکز مشاوره بارداری 

در محل زندگی شما ارائھ شود

ماگدبورگدفاتر شھروندی 
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 

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

احوالاداره ثبت  (Standesamt Magdeburg)                                          
Humboldtstraße 11, 39112 Magdeburg
Tel.: 0391/ 540 42 15

مسکننزد اداره امور اجتماعی و  (Sozial- & Wohnungsamt)
Wilhelm-Höpfner-Ring 4, 39116 Magdeburg
→ Elterngeldstelle
Hotline: 0391/ 540 3670 oder -71

نزد صندوق خانواده  (Familienkasse Magdeburg)
Hohepfortestraße 37, 39104 Magdeburg
Hotline: 0800/ 455 5530 

اداره مالیات (Finanzamt Magdeburg)
Tessenowstraße 10, 39114 Magdeburg
Hotline: 0391/ 885 12

آژانس کاریابی (Agentur für Arbeit)
Hohepfortestraße 37, 39114 Magdeburg
Hotline: 0800 / 455 5500

مشاوره مھدکودک (Kita-Beratung)
Wilhelm-Höpfner-Ring 1, 39116 Magdeburg, Zimmer 223 Tel.: 
0391/ 540 3131

پیش پرداخت نفقھ/صدور شناسنامھ/نفقھ/بھ رسمیت شناختن پدر
(Vaterschaft/ Unterhalt/ Beurkundungen/ 
Unterhaltsvorschuss) 
Julius-Bremer-Straße 8, 39104 Magdeburg Behördennummer 115

مسکنکمک ھزینھ  (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

مناسبلباس نوزاد و کودک با قیمت 
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

دفتر تماس مرکزی برای کودکان و جوانان

مشاوره فردی برای والدین، کودکان و نوجوانان

مشاوره تربیتی

متخصصان اطفال

متخصصان اطفال و خدمات فوریت ھای پزشکی 
نوجوانان، اورژانس

بخش ھای سرپایی اورژانس کلینیک ھا

سالمت عمومی

مشاوره عمومی

کلینیک ھای زایمان

ھای مھممسئوالن و آدرس
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