
 

 

توفر في مدينة دريسدن عرض ي. األلمانية التي تشهد أكبر أعداد من المواليد الجدد ، وإنما أيضا من المدنتقتصر لتكون عاصمة والية سكسونيا فحسب منذ سنوات ومدينة دريسدن ال

ولغرض منحكم كوالدين . بصورة صحية للعائالت الشابة من أجل تمكين نمو أطفالهم لىنوع من الخدمات االستشارية والداعمة التي ترمي إلى توفير المعطيات والظروف المثكبير ومت

هيئة األحداث بزيارة ترحيبية  آب إمكانية قيام موظفين من/ سطس ومنذ شهر أغعلى هذه العائالت فقد باتت هيئة األحداث تعرض  ،معلومات ارشادية في هذه المرحلة الجديدة من العمر

.لها  

 

 ماهي الزيارة الترحيبية؟

. في زيارة ترحيبية مإلى منزلك بالقدوم في هيئة األحداثمن فريق الزيارة الترحيبية الزيارة الترحيبية هي عرض خدمي تقدمه هيئة األحداث والتي يقوم في إطارها موظفة أو موظف 

بكل محبة في المراكز يدوياً أو جوارب تمت حياكتها  حذاءوإلى جانب ذلك يتم تقديم . دريسدنمدينة سرة في تزخر بالمعلومات عن حياة األ  ل هذه الزيارة يتم تقديم هدية ترحيبوخال

من فريق الموظفة أو الموظف . لكم بخصوص الحياة اليومية مع مولودكمطرح األسئلة التي تشغ موفي سياق المحادثة الشخصية سيكون بوسعك. لمولودكم الجديد االستشارية للمسنين

. الزاحفين أو السباحة لألطفا ل الرضع مثل االستشارة في أمور الرضاعة أو مجموعة األطفا ل في الحي الذي تقطنونه ةعلى علم بالعروض المتوفرون بالزيارة الزيارة الترحيبية القائم

  .عليكمسيسرنا ويشرفنا التعرف 

 .begruessungsbesuche@dresden.de: على البريد االلكترونيبالتراسل أو ( 1430) 3 88 34 43: يرجى االتفاق على موعد للزيارة باالتصا ل على رقم الهاتف

 .الرسمية والمؤسسات وعناوين الدوائرالشؤون  عداد قائمة تتضمن أهمفقد قمنا بإ، لوالدة وبعدها مباشرةقبل ا ة ماللدوائر الرسمية في الفترالضرورية ورغبة منا في تسهيل مراجعاتكم 

 

 المستندات المطلوبة متى أين ماذا

Geburtsurkunde 

 شهادة الوالدة

 
 

Standesamt 

 أمانة السجل المدني
Provianthofstraße 7 

01099 Dresden  
 886751-0351  :هاتفال

:بريد الكترونيال   
standesamt-

geburten@dresden.de  
في حالة اكتما ل مستندات الوالدة، فيتم 

.ارسا ل شهادات الوالدة  
بالنسبة للوالدين من أصو ل أجنبية، فالبد من 

بعد تحديد موعد  حضور الوالدين شخصياً 

مسبق ويمكن الحضور حتى قبل والدة 

.الطفل  

 

خال ل أسبوعين من 

ةتاريخ الوالد  
 

 بالغ الوالدة 

 الهوية الشخصية أو جوازات سفر الوالدين 

 الوالدين والدة اتشهاد 

  ًفي حالة الوالدين المتزوجين فأيضا : 

 عقد الزواج 

 فبصورة  وفي حالة الوالدين غير المتزوجين

 :إضافية

 الطفل حضانةإقرار / شهادة االعتراف باألبوة 

 

 

Elternzeit 
 فترة األمومة واألبوة

 رب العمل

(للتالميذ والتلميذات)وكالة التعليم   
سبعة أسابيع قبل 

بداية فترة األمومة 

 واألبوة

  ًومن أن يتضمن مدة  ،البد من تقديم الطلب خطيا

 األمومة واألبوة

Elterngeld und Landeser-
ziehungsgeld 

الوالدين وإعانات التربية  إعانات

 التي تمنحها الوالية

Jugendamt 

 هيئة األحداث
Elterngeldstelle 

 مركز إعانات الوالدين
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 

Erdgeschoss, Raum 21 

10الطابق األرضي، غرفة   
 4884777-0351:  الهاتف

 
يرجى استخدام إمكانية تحديد الموعد أونالين 

!عن طريق االنترنت  

بفترة  بعد الوالدة

على )قصيرة 

شهر األقصى ثالثة أ

(بعد الوالدة  

رف إعانات يتم ص

 قد تبلغالوالدين لفترة 

شهراً  03  

  يمكن الحصو ل على استمارة طلب اعانات الوالدين

ولدى الدوائر الرسمية المحلية أو أيضا  الموقع، في)

: في االنترنت على الموقع

www.dresden.de/elterngeld 

 شهادة والدة الطفل للحصو ل على إعانات الوالدين 
 شهادات الدخل 

 تقاضي التأمين الصحي عن  شهادة من شركة

 إعانات األمومة وقسط العالوة من رب العمل

  في حالة العمل بصورة جزئية وقت العمل شهادة

وشهادة بالدخل المتوقع في حالة العمل الجزئي 

خال ل الفترة التي يتم فيها الحصو ل على إعانات 

 األمومة واألبوة

  نسخة عن جواز السفر في حالة أن الجنسية غير

 يةألمان

  شهادة من دائرة األجانب أو نسخة عن رخصة

اإلقامة المؤقتة في حالة المواطنين  رخصة/ اإلقامة

 من دو ل خارج نطاق االتحاد األوروبي

 عاصمة الوالية دريسدن

 هيئة األحداث

 أهالً وسهالً بكم في الحياة
الجدد في دريسدن المواليد  

mailto:begruessungsbesuche@dresden.de


 يرجى الرجوع إلى موقع  ،للمزيد من المعلومات

 :االنترنت
 www.dresden.de/elterngeld 

Kindergeld 
 إعانات األطفا ل

Familienkasse 

  خزينة األسرة
der Agentur für Arbeit Bautzen  

Neusalzaer Straße 2 
02625 Bautzen  

Postanschrift: 
Familienkasse Sachsen 

09092 Chemnitz  
:هاتف 0800-4555530  

www.arbeitsagentur.de :انترنت  

على األقصى لغاية 

السنة الرابعة من 

 عمر الطفل

 إلى  يرجى الرجوع) للحصو ل على استمارة الطلب

-.Dr البلدية،   مواطنين في دارشارة   للسم االستق
Külz-Ring 19 ،أو إلى موقع االنترنت ،

www.arbeitsagentur.de.) 

 شهادة والدة الطفل األصلية 

 الخاص بمقدم الطلب ورقم  رقم الضريبة الشخصي

 . لطفلاالخاص ب الضريبة

Kinderreisepass ist bei 
jedem Grenzübertritt er-

forderlich 

جواز سفر الطفل ضروري عند 

 كل عبور للحدود

Zentrales Bürgerbüro 

  المكتب المركزي لخدمات المواطنين
Theaterstraße 11 

01067 Dresden  
  4886070-0351:  الهاتف

أو في كافة مكاتب خدمات المواطنين    

 

من يوم  لألطفا ل

ية سن الوالدة ولغا

، ساري المفعو ل 01

سنوات؛  4لمدة 

 04: اصدار جديد

 يورو

 صورة بيومترية 
 شهادة والدة الطفل 

 تقديم الطلب إال من جانب ولي األمر سوية  نال يمك

 مع الطفل
 الهوية الشخصية لولي األمر  

Krankenversicherung 
 التأمين الصحي

 

 شهادة والدة الطفل  بأسرع وقت ممكن شركة التأمين الصحي للوالدين

Vaterschaft 
 األبوة

Jugendamt 
 هيئة األحداث

SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 

 4884761-0351:  الهاتف
Standesamt 

 أمانة السجل المدني
Provianthofstraße 7 

01099 Dresden 
 4886751-0351:  الهاتف

قبل أو بعد والدة 

من / الطفل

وفر الضروري ت

  موافقة األم

 الهوية الشخصية او جواز سفر الوالدين 

  (إن وجدت)شهادات والدات الوالدين والطفل 

 قبل  بوةراف باألفي حاال االعت)مومة دفتر األ

 (الوالدة

Sorgerechtserklärung 
Ausstellen eines 

Negativbescheides 
beim Ausüben 

der alleinigen elterlichen 
Sorge 

انة الطفلإقرار حض  

لحالة  "السلبية شهادةال" اصدار

الحق الحصري في حضانة مزاولة 

لغير المتزوجين الطفل  

Jugendamt 
 هيئة األحداث

SG Beistandschaften 
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 

 4884761-0351:  الهاتف
 

 

قبل أو بعد والدة 

من / الطفل

الضروري توفر 

 موافقة األم

 للوالدين المستندات الشخصية 

 شهادة الوالدة أو شهادة النسب بالنسبة للطفل 

  األبوةإقرار شهادة اثبات 

  دفتر األمومة في حالة توفر إقرار الحضانة قبل

 الوالدة

Anzeige des Sorgerechts 

 التبليغ بحق الحضانة
 

Zentrales Bürgerbüro 

 المكتب المركزي لخدمات المواطنين
Theaterstraße 11 

01067 Dresden 
0351-4886070 : الهاتف  

 وفي كافة مكاتب خدمات المواطنين

 المستندات الشخصية للوالدين  بعد والدة الطفل

  وثيقة إقرار الحضانة وهذا عن الحضانة بصورة

فردي الحضانة الحق عن مشتركة بين الوالدين أو 

 ألحدهما

Unterhaltsanspruch 
des Kindes 

Beratung und Unterhalts-
berechnung 

 حق الطفل في النفقة

 االستشارة وحساب قيمة النفقة
 
 

Jugendamt 
 هيئة األحداث

SG Beistandschaften 

 شعبة الدعم
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 

0351-4884761 : الهاتف  
 

 للطرف الملزم بدفع النفقة وثيقة هوية  بعد والدة الطفل

  االثني اثباتات عن الدخل الصافي خال ل األشهر

 الماضية عشر

  إن كانت ( وثائق، تسوية قضائية، حكم)تحديد النفقة

 متوفرة

Unterhaltsvorschuss 
Beantragung 

Unterhaltsvorschuss 

لنفقةلدفعة مقدمة   
تقديم طلب الحصو ل على نفقة 

 اإلعالة 
 

Jugendamt 
 هيئة األحداث

SG Unterhaltsvorschuss 

 شعبة الدعم
Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 

0351-4884761 :  الهاتف  
 

بعد والدة الطفل 

ولغاية بلوغ سن 

 الثامنة عشرة

 

  في الموقع، )يمكن الحصو ل على استمارة الطلب

أو أيضا في مكاتب خدمات المواطنين كافة ولدى 

: االنترنت على الموقع

www.dresden.de/unterhalt) 

 وثيقة الهوية الشخصية للشخص مقدم الطلب 

 (نسخة)فل شهادة والدة الط 

 شهادة اثبات األبوة 

  (مستندات، تسوية قضائية، حكم)رخصة اإلقامة 

 كشوفات استالم تقاعد أنصاف  اثبات دفع النفقة أو

 األيتام

 اشعار بخصوص تقاضي اعانات بموجب آخر 

أو القانون االجتماعي  القانون االجتماعي الثاني

 السابع

 من أحد الوالدين الذين يكونون / في حالة األطفا ل

 :حملة الجنسيات األجنبية أو بدون جنسية

  رخصة إقامة كاملة لكم وللطفل أو باألحرى اثباتات

 عن حق اإلقامة

  شهادة اإلقامة إلى جانب قرار الهيئة االتحادية

http://www.arbeitsagentur.de/


 للهجرة والالجئين

  للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى

www.dresden.de/unterhalt 

Kindertagesbetreuungs-
platz (Kita-Platz) 

مكان في مؤسسة لحضانة الطفل 

 النهارية

Amt für Kindertagesbetreuung 
Zentrale Beratungs-und 

Vermittlungsstelle 

 هيئة حضانة األطفا ل
 الدائرة المركزية لالستشارة والوساطة

Dr.-Külz-Ring 19 
01067 Dresden 

Erdgeschoss, Zimmer 128 
0351-4885051 :  الهاتف  

kindertagesbetreuung@ 
dresden.de   :البريد االلكتروني

ا من بدءً  ممكن  

 الوالدة،

التسجيل ثمانية أشهر 

قبل موعد بداية 

 المرغوبالرعاية 

يبدأ الحق  .فيها

القانوني في الحصو ل 

على المكان ببلوغ 

الطفل سن العام 

.الواحد  

 :التسجيل أونالين عن طريق بوابة الوالدين

 https://kita-anmeldung.dresden.de 

  مركز االستشارة والوساطة المركزي يوفر خدمات

 شخصية والحجز؛ ولهذا الغرض يتعيناالستشارة ال

في حضانة  اع بمكانطلب االنتفتعبئة استمارة 

 Antrag auf„األطفا ل النهارية 
Inanspruchnahme eines 

Kindertagesbetreuungsplatzes“ 

 

موقع االنترنت معامالت لدى الدوائر الرسمية ومواعيد االفتتاح يرجى الرجوع إلىللمزيد من المعلومات عن كافة ال  

                   www.dresden.de – Leben in Dresden – Kinder – Geburt – Behördengänge. 

 www.dresden.de/begruessungsbesuche: رجى الرجوع إلى موقع االنترنتللمزيد من المعلومات عن الزيارات الترحيبية، يُ

 

 
 

 اخالء مسؤولية الناشر

 

 الناشر

 عاصمة الوالية دريسدن

 

 هيئة األحداث

 41 47 88 4 (51 03): الهاتف

 03 46 88 4 (51 03) : الفاكس    

 jugendamt@dresden.de: البريد االلكتروني

 

 هيئة االعالم والعالقات العامة

 90 23 88 4 (51 03)الهاتف 

 38 22 88 4 (51 03): الفاكس

 presse@dresden.de: االلكترونيالبريد 

 

01 11 11. ب.ص  

دريسدن 10110  

www.dresden.de 

 

 

 Lingua World Dresden: ترجمة

 49 50 63 2 (51 03)الهاتف 

 50 50 63 2 (51 03): الفاكس

 dresden@lingua-world.de: البريد االلكتروني

 

1102نوفمبر   

 

 

وإلى جانب ذلك تتوفر إمكانية تشفير الرسائل االلكترونية المرسلة إلى عاصمة الوالية دريسدن . قديم المستندات اإللكترونية بواسطة توقيع الكتروني مؤهليمكن ت

للمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى (. DE-Mail)أو ارسا ل رسائل الكترونية آمنة عبر رسائل ( S/MIME)بواسطة شهادة 

www.dresden.de/kontakt. 

لألحزاب السياسية إن هذه المواد اإلعالمية جزء من عمل العالقات العامة لعاصمة الوالية دريسدن، وال يجوز استخدامها ألغراض االنتخابات، غير أنه يجوز 

 .استخدامها لوضع أعضائها في الصورة

 
 

http://www.dresden.de/
http://www.dresden.de/kontakt

