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ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن
ﭘﯾش از زاﯾﻣﺎن:
ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ از اداره رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ
ﻣرﮐز اﺷﺗﻐﺎل ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد:

ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد:

ﺑرای اﻓراد ﺷﺎﻏل:

ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﮐز اﺷﺗﻐﺎل:
درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار
اراﺋﮫ دھﯾد )درﺧواﺳت اﺻﻠﯽ را اراﺋﮫ دھﯾد و ﯾﺎ در
ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر آن را اﻋﻼم ﮐﻧﯾد(

اﮔر درآﻣد ﮐﻣﯽ دارﯾد :از
طرﯾﻖ ﻣﺷﺎوره ﺑﺎرداری
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ از
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﻧﯾد

ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺧدﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ در
ﺧﺻوص ﺑﺎرداری  /زﻣﺎن
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده زاﯾﻣﺎن
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد )ﻣطﺎﺑﻖ
دﻓﺗرﭼﮫ ﻣﺎدر-ﮐودک(

ﻣﺗﺧﺻص زﻣﺎن
دﻓﺗرﭼﮫ ﻣﺎدر-ﮐودک
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد؛ ﻣراﺟﻌﮫ
ﻣﻧظم ﺑرای
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ
ﻣﮭم اﺳت

زﻣﺎن ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده
زاﯾﻣﺎن را ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ
ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اطﻼع
دھﯾد

و
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن ﮐﮫ ﻓﻘط
ﯾﮏﺑﺎر ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،را اراﺋﮫ دھﯾد )ﻟﺑﺎس
ﺑﺎرداری ،ﺗﺟﮭﯾزات ﻧوزاد(
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣوارد درﺧواﺳت زﯾر ﻧﯾز اﻣﮑﺎنﭘذﯾر
اﺳت

درﺧواﺳت ﻣرﺧﺻﯽ واﻟدﯾن
را ﺑﮫﺻورت ﻧﺎﻣﮫای ﺑدون
ﻓرم ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ اراﺋﮫ دھﯾد
) ۷ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺧﺎﺗﻣﮫ
ﻣرﺧﺻﯽ زاﯾﻣﺎن ،ﺑرای
ﭘدرھﺎ  ۷ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش از ﺷروع
ﻣرﺧﺻﯽ واﻟدﯾن(

ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی »ﻧﮭﺎد ﻓدرال ﻣﺎدر و ﻓرزﻧد«
)اطﻼﻋﺎت و اراﺋﮫ درﺧواﺳت از طرﯾﻖ ﻣراﮐز
ﻣﺷﺎوره ﺑﺎرداری(

اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ زاﯾﻣﺎن
)ﺷرﮐت در ﺟﻠﺳﺎت
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺻﺣﺑت
ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎ ،ﺻﺑﺣت ﺑﺎ
ﭘزﺷﮏ(
ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ ﺧدﻣﺎت
درﻣﺎﻧﯽ درﺧواﺳت
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ زاﯾﻣﺎن ﺑدھﯾد
)ﺣدود ھﻔﺗﮫ  ۳۳ﺑﺎرداری(،
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﯾﺎراﻧﮫ ﻣﺎزاد
ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد

اﮔر واﻟدﯾن ازدواج ﻧﮑردهاﻧد ﯾﺎ
ﺗﮏﺳرﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد :ﺗﺄﯾﯾد ﭘدر
ﺑودن ﭘﯾش از ﺗوﻟد )اداره ﺛﺑت
اﺣوال ،اداره رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ
دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ( ،ﻣﺷﺧص
ﮐردن ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧت )اداره رﻓﺎه
ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ(

درﺧواﺳت
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ
ﻓرزﻧد و
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ
واﻟدﯾن را آﻣﺎده
ﮐﻧﯾد

ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی اداره رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ:
ﻣﺎده  ۶ﻗﺎﻧون ﯾﺎراﻧﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن :درﺧواﺳت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ
ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎرداری و زاﯾﻣﺎن اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد )در
ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑرای ﻧﯾﺎزھﺎی اﺿﺎﻓﯽ(
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻣوارد درﺧواﺳت زﯾر ﻧﯾز اﻣﮑﺎنﭘذﯾر
اﺳت
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی »ﻧﮭﺎد ﻓدرال ﻣﺎدر و ﻓرزﻧد«
)رﺟوع ﺑﮫ ﺑﺎﻻ(

ﺑﮫﻣوﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد )ﺑرای
ﻣراﻗبھﺎی
ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ ،دورهھﺎی
آﻣوزﺷﯽ و
ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﻌد از
زاﯾﻣﺎن(

ﻣﺷﺎوره در ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑﺎرداری
در ﻣورد ھﻣﮫ ﻣوارد ﺑﺎﻻ و ﺳﺎﯾر
ﻣوﺿوﻋﺎت اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت

ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ:

ﻧزد اداره رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن )اﮔر واﻟدﯾن ازدواج
ﻧﮑردهاﻧد ﯾﺎ ﺗﮏﺳرﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد(:
اﮔر واﻟدﯾن ازدواج ﻧﮑردهاﻧد:
• ﺗﺄﯾﯾد ﭘدر ﺑودن )اداره رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن،
اداره ﺛﺑت اﺣوال ﯾﺎ دﻓﺗر اﺳﻧﺎد
رﺳﻣﯽ(
• ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺣﺿﺎﻧت ﻣﺷﺗرک ﮐودک:
ﻣﺷﺧص ﮐردن وﺿﻌﯾت ﺣﺿﺎﻧت )در
ﺧﺻوص ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾنﺷﺎن
ازدواج ﻧﮑردهاﻧد ،ﺣﺿﺎﻧت در اﺑﺗدا
ﺻرﻓﺎ ً در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎدر اﺳت( )اداره
رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ دﻓﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ(
واﻟدﯾن ﺗﮏﺳرﭘرﺳت:
• ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﺣﺿﺎﻧت اﻧﻔرادی
)ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ( ﺻﺎدر ﺷود )اداره رﻓﺎه
ﺟواﻧﺎن(
• در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺧواھﯾد وﺟود
ادﻋﺎی ﭘرداﺧت ﻣﺧﺎرج و ﯾﺎ وﺟود
ادﻋﺎی ﭘﯾشﭘرداﺧت ﻣﺧﺎرج ﺑررﺳﯽ
ﺷود )اداره رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن(  <-اراﺋﮫ
ﺳﻧد ﭘدر ﺑودن )در ﺻورت وﺟود(
ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﻓﯾش ﺣﻘوﻗﯽ ﭘدر ﯾﺎ
ﮔواھﯽ درﯾﺎﻓت ﺣﻘوق ﺑﯾﮑﺎری
)ALG-IIدر ﺻورت وﺟود(

ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ از اداره
رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣرﮐز
اﺷﺗﻐﺎل ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐﻧﻧد:
ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ اداره رﻓﺎه
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  /ﻣرﮐز اﺷﺗﻐﺎل
اراﺋﮫ دھﯾد

ﺑرای ﮐودک درﺧواﺳت
ھﺎی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑدھﯾد ﺑﺳﺗﮫ
)در ﺻورت ﻟزوم ﻧﯾﺎزھﺎی
اﺿﺎﻓﯽ واﻟدﯾن
ﺗﮏﺳرﭘرﺳت(

ﺑرای اﻓراد ﺷﺎﻏل:
ﺑﮫ ﮐﺎرﻓرﻣﺎ در ﺧﺻوص ﺗوﻟد
ﻓرزﻧدﺗﺎن اطﻼع دھﯾد

در ﺻورت ﻟزوم  ،ﮐﻼس
ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻓرزﻧد
)اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت( را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد

در ﺻورت ﻟزوم ﺑرای
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻓرزﻧد اﻗدام
ﮐﻧﯾد )ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧواده(

در ﺻورت ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻗرارداد ﮐﺎر:
در ﺻورت اﻣﮑﺎن  ۳ﻣﺎه ﻗﺑل ﺑﺎ
آژاﻧس ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

در ﺻورت ﻟزوم ﻣوارد زﯾر را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد:
• ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن )اداره اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﮑن(
• ﮐﺎرت ( Otto-City-Cardﻣﺷﺎوره و درﺧواﺳت :اداره اﻣور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﮑن(

ﺑرای ھﻣﮫ اﻓراد:
اداره ﺛﺑت اﺣوال ﻧﺎم
ﮐودک را در دﻓﺗر
ﺷﮭروﻧدان ﺛﺑت ﻣﯽﮐﻧد و
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ
ﮐودک از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑﮫ
دﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽرﺳد

ﮐودک را ﺑﯾﻣﮫ
ﮐﻧﯾد )ﺑﯾﻣﮫ
ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ(

ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ  /درﺧواﺳت ﺛﺑت
ﺗوﻟد )اداره ﺛﺑت اﺣوال ﻣﺣل
ﺗوﻟد(
ﺑﺳﺗﮫ ﺧوﺷﺎﻣدﮔوﯾﯽ را
ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﯾد )اداره ﺛﺑت
اﺣوال(

اﮔر واﻟدﯾن ازدواج ﻧﮑردهاﻧد ﯾﺎ
ﺗﮏﺳرﭘرﺳت ھﺳﺗﻧد :ﺗﺄﯾﯾد ﭘدر ﺑودن )اداره
ﺛﺑت اﺣوال  ،دﻓﺗر رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ دﻓﺗر اﺳﻧﺎد
رﺳﻣﯽ(  ،ﻣﺷﺧص ﮐردن ﺣﺿﺎﻧت )دﻓﺗر
رﻓﺎه ﺟواﻧﺎن ﯾﺎ دﻓﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ(
)ﻓﻘط اﮔر اﯾن ﮐﺎر ﻗﺑل از ﺗوﻟد اﻧﺟﺎم ﻧﺷده
ﺑﺎﺷد(

درﺧواﺳتھﺎی ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ
ﻓرزﻧد را ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺳﮫ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ )ﺑﮫ
ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧواده( و ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ
واﻟدﯾن را )ﺑﮫ اداره اﻣور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﮑن( اراﺋﮫ دھﯾد

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ
ﻧزد ﻣﺗﺧﺻص اطﻔﺎل

ﺛﺑتﻧﺎم ﺑرای اﻋﻼم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﮭدﮐودک
)(https://kitaplatz.magdeburg.de

ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﮫ ﻓﺮزﻧﺪ و ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﮫ واﻟﺪﯾﻦ
•

ھر دوی واﻟدﯾن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺎ  ۱۴ﻣﺎھﮕﯽ ﻓرزﻧد آزاداﻧﮫ درﯾﺎﻓت اﯾن
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ را ﺑﯾن ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﻧد
ھر ﯾﮏ از واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺧود را ﺟداﮔﺎﻧﮫ اراﺋﮫ دھد
ﺣداﻗل  ۲ﻣﺎه – ﺣداﮐﺛر  ۱۴ﻣﺎه ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ واﻟدﯾن
اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫﺻورت  ۱۰۰٪ﺑرای ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣوارد زﯾر در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود:
 −ﯾﺎراﻧﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ
 −ﯾﺎراﻧﮫ ﻣرﮐز اﺷﺗﻐﺎل

•
•

ﻓرزﻧد در ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد
ﺣداﻗل ﻣﯾزان ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ) ۳۰۰ﯾورو ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﭘﺎﯾﮫ
واﻟدﯾن  ۱۵۰ /ﯾورو ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﭘﻼس واﻟدﯾن( ﯾﺎ ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ
واﻟدﯾن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان درآﻣد
در زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﻣرﺧﺻﯽ واﻟدﯾن :اﺟﺎزه اﺷﺗﻐﺎل وﺟود ﻧدارد ﯾﺎ
اﺟﺎزه اﺷﺗﻐﺎل ﺑﯾﺷﺗر از  ۳۰ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ وﺟود ﻧدارد
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ھﻣراه ﺑﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر
ﻣوارد ﺧﺎص :ﻣﺎده ۲۳اﻟف ،ﻣﺎده  ،۲۴ﻣﺎده  ۲۵ﺑﻧد  ۵ ،۴ ،۳ﻗﺎﻧون
اﻗﺎﻣت در ﺻورت اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ در آﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل و در
ﺻورت اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﺣﻘوق ﺑﯾﮑﺎری ALG I
در ﻣوارد ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن اﯾﺎﻟت زاﮐﺳن آﻧﮭﺎﻟت
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﺑﮫﺻورت ﻣوردی اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود

•
•
•

•
•
•
•

ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﮫ واﻟﺪﯾﻦ

)(Sozial- und Wohnungsamt

ﻣوارد ﮐﻠﯽ

اﻣﮑﺎن ﻣطﺎﻟﺑﮫ در
ﻣوارد زﯾر وﺟود
دارد
•
•
•
•

اﻣﮑﺎن ﻣطﺎﻟﺑﮫ در
ﻣوارد زﯾر وﺟود
ﻧدارد

ﮐﻤﮏھﺰﯾﻨﮫ ﻓﺮزﻧﺪ
• ﻓرزﻧد در ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد
• ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﻣﯽﺗواﻧد اﯾن
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ را درﺧواﺳت ﮐﻧد
• ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﺎﻏل ﻧﺑﺎﺷد

)(Familienkasse

اﻣﮑﺎن ﻣطﺎﻟﺑﮫ در
ﻣوارد زﯾر وﺟود
دارد

• در طول ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ
اﻣﮑﺎن ﻣطﺎﻟﺑﮫ در
• در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ وﺿﻌﯾت
ﻣوارد زﯾر وﺟود
اﻗﺎﻣت ﺗﺣﻣل ﺷده )دوﻟدوﻧﮓ(
ﻧدارد
ﺑﺎﺷد )ﻓﻘط در ﻣوارد ﺧﺎص
اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای
ﻣﯽﺗوان اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻗﺎﺋل ﺷد!(

در طول ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ
وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣت ﺗﺣﻣل ﺷده )دوﻟدوﻧﮓ(
)ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑرای اﻓراد ﺷﺎﻏل از
اﻟﺟزاﯾر ،ﻣراﮐش ،ﺗوﻧس ،ﺗرﮐﯾﮫ(
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎ
ﮔذراﻧدن دوره آﻣزﺷﯽ
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺷﺗﻐﺎل ﺑرای ﺑﺎزه
زﻣﺎﻧﯽ ﺣداﮐﺛری

ﻧزد اداره اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﮑن ): (Sozial- und Wohnungsamt
اراﺋﮫ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﮔواھﯽ ﺗوﻟد ﺑرای ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ،ﻓرم ﭘر ﺷده درﺧواﺳت ھﻣراه ﺑﺎ ﻣدارک ﻣﯾزان
درآﻣد

ﺑﮫﺻورت  ۱۰۰٪ﺑرای:
• ﯾﺎراﻧﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ
• ﯾﺎراﻧﮫ ﻣرﮐز اﺷﺗﻐﺎل

ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣوارد زﯾر
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﻣﯽﺷود

!

ﻧزد ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧواده ): (Familienkasse
اراﺋﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﮐودک )دﻓﺗر ﺛﺑت اﺣوال
ﺑﮫﺻورت ﺧودﮐﺎر ﻧﺎم ﮐودک را در دﻓﺗر ﺛﺑتﻧﺎم ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺛﺑت
ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﭘس واﻟدﯾن ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ را از طرﯾﻖ
ﭘﺳت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد(.

اﻋﻼم ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﻮارد ﺧﺎص  /ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ:
-

ﻓﻘط در ﺻورت ﻣﺷﺧص ﺑودن ھوﯾت ﻣﺎدر و ﺗﺄﯾﯾد وﺿﻌﯾت ﺗﺄھل
ﻣﺎدر :ﺛﺑت ﻧﺎم ھر دوی واﻟدﯾن در ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ )در ﺻورت ﺻدور
ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑدون اھراز ھوﯾت ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﮐودک ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎدر ﺛﺑت
ﻣﯽﺷود(

-

ﻓﻘدان اﺳﻧﺎد ھوﯾﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﻧد ازدواج واﻟدﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت روی ﺻدور
ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐودک و درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﯾﺎراﻧﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد.
ﺑﻌﺿﺎ ً ﻧﺎم ﻣﺗﻔﺎوت ﻓرزﻧدان اﮔر در ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺗوﻟد ﺷده ﺑﺎﺷﻧد
ﯾﺎ اﮔر ﻧﺣوه ﻧﮕﺎرش اﺳﺎﻣﯽ در ﮔذرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد

-

ﭘس از ﺗوﻟد ﮐودک ﻣﯽﺗوان ﺑرای او درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اراﺋﮫ داد ﯾﺎ
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت واﻟدﯾن ﺑﮫ اون ﻧﯾز اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود .در
ﺻورت اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺑﮫطور
ﻣﺳﺗﻘل از واﻟدﯾن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت اﻋطﺎ ﺷود.

-

ﭘس از ﺗوﻟد اﯾن اﻣﮑﺎن ﺑرای ﻓرزﻧدان وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت واﻟدﯾن ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎه از ﻣزاﯾﺎی ﻣرﮐز اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷوﻧد .در
اﯾن ﻣدت ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑرای او درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ داد ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت واﻟدﯾن ﺑﮫ او اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت اﻋطﺎ ﻣﯽﺷود.

-

اﮔر ﺑرای ﮐودک درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ اراﺋﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫﻣوﻗﻊ
درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﯾﺎراﻧﮫ را ﺑﮫ اداره اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﮑن اراﺋﮫ
دھﯾد! )اداره اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺳﮑن ﺻرﻓﺎ ً از اوﻟﯾن روز درﯾﺎﻓت
درﺧواﺳت ﯾﺎراﻧﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرای ﻗﺑل از درﺧواﺳت
ھزﯾﻧﮫای ﻧﻣﯽﭘردازد(

-

ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد ،ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن و ﻣزاﯾﺎی ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ  SGBIIﯾﺎ
AsylbLGﺑﺎﯾد در ﺳرﯾﻊﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن درﺧواﺳت ﺷود ،در ﻏﯾر
اﯾن ﺻورت ﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺑدھﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود!

-

ﺑﯾﻣﮫ ﺑودن ﻣﺎدر از طرﯾﻖ ﺷرﮐتھﺎی ﺑﯾﻣﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﮭم اﺳت،
زﯾرا در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﭘرداﺧت ھﻣﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ،
ﭘزﺷﮏ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و ﻏﯾره ﺑر ﻋﮭده ﺧود ﺧﺎﻧواده ﺧواھد ﺑود.

-

اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
واﻟدﯾن :اراﺋﮫ ﮔواھﯽ از طرﯾﻖ اﻋﻼم ﺑﮫ اداره
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ )اداره ﺛﺑت اﺣوال ﺗوﻟد را از
ﭘﯾش ﺑﮫﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ اداره اﺗﺑﺎع
ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد(

ﻣﺷﺧص ﮐردن وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣت  /درﺧواﺳت
ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ

در ﺻورت ﻟزوم درﺧواﺳت ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ:
ﺑرای ﮐودک ﯾﺎراﻧﮫ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد
)اداره رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ( ،ﺣﺗﯽ اﮔر واﻟدﯾن ﯾﺎراﻧﮫ
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد SGB II

اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال
اﻋﻼم ﺗوﻟد ﻓرزﻧد ظرف ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ
اداره ﺛﺑت اﺣوال )از طرﯾﻖ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﯾﺎ در ﺻورت ﺗوﻟد
ﻓرزﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ظرف  ۳روز
ﺷﺧﺻﺎ ً ﺑﮫ اداره ﺛﺑت اﺣوال اﻋﻼم
ﺷود(

ﺻدور ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ در اداره ﺛﺑت اﺣوال
ظرف  ۴ھﻔﺗﮫ )ﺑﮫطور ﻣﻌﻣول ﺣﺿور
ﭘدر و ﻣﺎدر اﻟزاﻣﯽ اﺳت( =< ﮔرﻓﺗن
وﻗت از طرﯾﻖ
geburtsanmeldung@std.
ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ magdeburg.de ۴۲۱۵
۰۳۹۱ / ۵۴۰

در اداره ﺛﺑت اﺣوال :اراﺋﮫ اﺻل اﺳﻧﺎد:
ﺑرای واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻧﮑردهاﻧد :ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ واﻟدﯾن ،ﺳﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر )ﮔذرﻧﺎﻣﮫ و اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت،
ﺷﮭروﻧدان اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ :ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ(  ،در ﺻورت ﻟزوم ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﭘدر ﺑودن ﺻﺎدر ﺷده ﭘﯾش از ﺗوﻟد و
اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣﺿﺎﻧت
ﺑرای واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ ازدواج ﮐردهاﻧد :ﺳﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر )رﺟوع ﺑﮫ ﺑﺎﻻ( ،ﺳﻧد ازدواج ،ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ واﻟدﯾن
ﻣﺎدر ﮐودک ﻣطﻠﻘﮫ :ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎدر ،ﺳﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر )رﺟوع ﺑﮫ ﺑﺎﻻ(  ،در ﺻورت ﻟزوم ﺳﻧد ﺗﻐﯾﯾر
ﻧﺎم ،ﺳﻧد ازدواج ﺑﺎ ﺣﮑم طﻼق ﻗﺎﻧوﻧﯽ  ،در ﺻورت ﻟزوم ت در ﺻورت ﻟزوم ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﭘدر ﺑودن ﺻﺎدر
ﺷده ﭘﯾش از ﺗوﻟد و اﻋﻼم وﺿﻌﯾت ﺣﺿﺎﻧت و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔذرﻧﺎﻣﮫ و ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﭘدری ﮐﮫ ﻓرزﻧد را
ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺳت

ھﺎی ﻣﮭﻢﻣﺴﺌﻮﻻن و آدرس
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اطﻔﺎل و ﺧدﻣﺎت ﻓورﯾتھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ
 اورژاﻧس،ﻧوﺟواﻧﺎن

ﮐﻠﯾﻧﯾﮏھﺎی زاﯾﻣﺎن

ﺑﺧشھﺎی ﺳرﭘﺎﯾﯽ اورژاﻧس ﮐﻠﯾﻧﯾﮏھﺎ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن اطﻔﺎل

ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ

ﻣﺷﺎوره ﻋﻣوﻣﯽ

دﻓﺗر ﺗﻣﺎس ﻣرﮐزی ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن

ﻣراﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺧﺎﻧوادهھﺎ
Gesundheits- & Veterinäramt
Schwangeren- und Mütterberatung
Lübecker Straße 32, 39124 Magdeburg, Zimmer 147
Tel.: 0391/ 540 6053

ﻣﺷﺎوره ﺗرﺑﯾﺗﯽ

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
درﺧواﺳتھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﻣرﮐز ﻣﺷﺎوره ﺑﺎرداری
در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷود

دﻓﺎﺗر ﺷﮭروﻧدی ﻣﺎﮔدﺑورگ
BürgerBüros: Behördennummer 115

 ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن،ﻣﺷﺎوره ﻓردی ﺑرای واﻟدﯾن

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
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

ادارات

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

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

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

( ﻧزد ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧوادهFamilienkasse Magdeburg)
Hohepfortestraße 37, 39104 Magdeburg
Hotline: 0800/ 455 5530
( اداره ﻣﺎﻟﯾﺎتFinanzamt Magdeburg)

Tessenowstraße 10, 39114 Magdeburg
Hotline: 0391/ 885 12

( آژاﻧس ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽAgentur für Arbeit)

Hohepfortestraße 37, 39114 Magdeburg
Hotline: 0800 / 455 5500

( ﻣﺷﺎوره ﻣﮭدﮐودکKita-Beratung)

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

ﭘﯾشﭘرداﺧت ﻧﻔﻘﮫ/ﺻدور ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ/ﻧﻔﻘﮫ/ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﭘدر

(Vaterschaft/ Unterhalt/ Beurkundungen/
Unterhaltsvorschuss)
Julius-Bremer-Straße 8, 39104 Magdeburg Behördennummer 115

( ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑنWohngeld)

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

ﻟﺑﺎس ﻧوزاد و ﮐودک ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب
Baby- und Kleinkindershop der Stiftung netzwerk leben
Karl-Schmidt-Straße 4, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391/ 401 8249 und 0391/ 534 2411

