
 

 قائمة مراجعة المكتب

 

 ماذا أين مت   ملفات مطلوبة

 إعالن والدة 

 بطاقة هوية الوالدين أو جواز السفر 

 شهادات ميالد الوالدين 

ز أيضا وجي  ز  :للمت 

 شهادة زواج 

ز باإلضافة إىل وجي  ز  بالنسبة لغت  المت 

 إقرار باألبوة / إقرار بالحضانة. 

ز من الوالدة ي درسدن  –مكتب التسجيل )شنديسأمت(  خالل أسبوعي 
ز
عنوان ف  

Provianthofstraße 7 

01099 Dresden  

  51 67 88 4 (51 03) الهاتف الهاتف: 

ي :  
ونز يد اإللكت   التر

standesamt-geburten@dresden.de 

 

إذا كانت سجالت الميالد كاملة ، فسيتم إرسال 

ي  ي الوالدان من أصل أجنبر
شهادات الميالد. يجب أن يأن 

شخصًيا عن طريق تحديد موعد ، يمكن حب  قبل 

 والدة الطفل! 

 شهادة الميالد

 

ا اختيار االسم األول 
ً
يتم أيض

 للطفل ولقبه

   كتابًيا ويتضمن المدة يجب تقديم الطلب

 المحددة إلجازة الوالدية

قبل سبعة أسابيع من بدء 

 اإلجازة الوالدية

 إجازة أمومة /الوالدين صاحب العمل، وكالة التعليم )للطالب(

  ي
ز
طلب من مكتب بدل الوالدين )متوفر ف

نت  ي المكاتب المحلية أو عتر اإلنت 
ز
الموقع ، ف

 الموقع أنالين:  عىل

www.dresden.de/elterngeld 

  شهادة ميالد الطفل مع مالحظة "بدل

 "الوالدين

 إثبات الدخل 

  ز الصحي بأنك تلقيت كة التأمي  شهادة من شر

 عالوة والدة ومخصصات صاحب العمل

  ي حالة العمل بدوام
ز
تأكيد ساعات العمل ف

ي حالة العمل 
ز
ي وإثبات األرباح المتوقعة ف

جزن 

ي عال 
ي أثناء تلق 

 وة الوالدينبدوام جزن 

  ا
ً
لمزيد من المعلومات إذا لم تكن مواطن

 الموقع أنالين:  ألمانًيا عىل

www.dresden.de/elterngeld 

 بعد الوالدة بوقت قصت  ،

يرجر تحديد موعد عتر 

نت  اإلنت 

 مكتب رعاية الشباب

 مجال موضوع بدل الوالدين

ز درسدن  مركز سيدنيت 

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C,  

01277 Dresden 

 : 77 47 88 4 (51 03) الهاتف

 : ي
ونز   elterngeld@dresden.de  بريد االلكت 

 

 

عالوة الوالدين / بدل 

 التعليم الحكوم  

  :استمارة الطلب عىل الموقع أنالين 

www.arbeitsagentur.de 

  شهادة ميالد الطفلأصل 

 لمقدم الطلب والطفل . ي يبر
 رقم المعرف الضز

  يتقدم موظفو القطاع العام إىل صاحب

 العمل

 

يجب التقديم قبل بلوغ 

أشهر عىل أبعد  6الطفل 

 تقدير

ي مكتب إعانات األشة 
ز
ساكسونيا الوالية ف  

 عنوان الزائر

2شارع نيوسالزير   

:  بوتزن٠٢٦٢٥  ي
بألمانز  

Familienkasse Sachsen 

Neusalzaer Straße 2 

02625 Bautzen 

 

يدي  :العنوان التر

ي   مكتب إعانات األشة ساكسونيا 
ز
كيمنتسف  

Familienkasse Sachsen 

09092 Chemnitz 

  5530 55 4 (0800) الهاتف: 

 : ي
ونز يد اإللكت   التر

familienkasse-sachsen@arbeitsagentur.de 

 استحقاق الطفل

)المساعدة المالية 

 لألطفال(

 صور 

 شهادة ميالد الطفل 

  ال يمكن تقديم الطلبات إال من قبل الوصي

ي مع الطفل
 القانونز

  بطاقة الهوية أو جواز سفر الوصي 

اوح  لألطفال الذين تت 

ز  سنة ،  12و  0أعمارهم بي 

صالحة لمدة ست سنوات ، 

 يورو 13إعادة اإلصدار: 

ز المركزي ي درسدن يوان المواطني 
ز
ف  

Zentrales Bürgerbüro 

Theaterstraße 11 

01067 Dresden 

  70 60 88 4 (51 03) الهاتف: 

ز  ي جميع مكاتب المواطني 
ز
 وف

 جواز سفر األوالد

 

ي كل مرة تعتر فيها 
ز
مطلوب ف

 الحدود
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 ماذا أين مت   ملفات مطلوبة

 بطاقة هوية الوالدين أو جواز السفر 

 شهادة ميالد الوالدين والطفل )إن وجدت 

  اف باألبوة قبل تضي    ح األمومة مع االعت 

 الوالدة(

قبل أو بعد والدة الطفل ، 

 موافقة األم مطلوبة ،

يرجر تحديد موعد عتر 

نت   )أنالين( اإلنت 

ي مجال موضوع مكتب رعاية 
ز
المساعدة / التوثيق ف

 الشباب

ز   درسدن مركز سيدنيت 

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C,  

01277 Dresden 

  16 56 88 4 (51 03) الهاتف: 

ي 
ونز : بريد إلكت   

jugendamt@dresden.de 

 

 مكتب التسجيل

Provianthofstraße 7 

01099 Dresden 

  51 67 88 4 (51 03) الهاتف:  الهاتف

ي :  
ونز يد اإللكت   التر

standesamt-geburten@dresden.de 

 األبوة

 ز الصحي للوالدين أشع ما يمكن شهادة ميالد الطفل  صح   تأمي   ال التأمي 

 بطاقة هوية الوالدين أو جواز السفر 

 شهادة ميالد الطفل أو شهادة النسب 

 اف باألبوة  إثبات االعت 

 تضي    ح حضانة األمومة 

قبل أو بعد والدة الطفل ، 

 موافقة األم مطلوبة ،

يرجر تحديد موعد عتر 

نت  )أنالين( اإلنت 

 مكتب رعاية الشباب

 موضوع المساعدة / التوثيق

ز  ي مركز سيدنيت 
ز
درسدن ف  

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C, 

01277 Dresden 

  16 56 88 4 (51 03) الهاتف: 

 : ي
ونز  jugendamt@dresden.deبريد إلكت 

 إقرار بالحضانة

 

ي عند  إصدار قرار سلبر

ممارسة السلطة األبوية 

 المنفردة

 بطاقة هوية الوالدين أو جواز السفر 

  شهادة حضانة الحضانة األبوية إقرار

كة أو الوحيدة  المشت 

 شهادة ميالد الطفل 

بعد والدة الطفل ، يرجر 

نت  تحديد موعد عتر اإلنت 

  )أنالين(

ز المركزي  ديوان المواطني 

Theaterstraße 11 

01067 Dresden 

  70 60 88 4 (51 03) الهاتف: 

ز  ي جميع مكاتب المواطني 
ز
 وف

 عرض الحضانة

 أو جواز السفر للمكلف بالنفقة بطاقة الهوية 

 ي عشر شهًرا
ي الدخل آلخر اثبز

ز
 إثبات صاف

  ، تحديد النفقة )شهادة ، تسوية قضائية

 حكم( إن وجدت

 بعد والدة الطفل ،

يرجر تحديد موعد عتر 

نت  )أنالين( اإلنت 

 مكتب رعاية الشباب

 موضوع المساعدة / التوثيق

ز  درسدن مركز سيدنيت   

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C, 

01277 Dresden 

  16 56 88 4 (51 03) الهاتف: 

 : ي
ونز يد اإللكت   jugendamt@dresden.deالتر

ستحقاق نفقة الطفلا  

 

 المشورة وحساب الصيانة

  ي جميع - نموذج الطلب
ز
ي الموقع ، ف

ز
متوفر ف

نت عىل ز أو عتر اإلنت   مكاتب المواطني 

www.dresden.de/unterhalt  

 بطاقة الهوية أو جواز السفر لمقدم الطلب 

 شهادة ميالد الطفل نسخة 

 إثبات األبوة 

 (سند النفقة )شهادة ، تسوية محكمة ، حكم 

 إثبات نفقة أو استالم معاش نصف اليتيم 

بعد والدة الطفل حب  سن 

18 ،  

تحديد موعد عتر يرجر 

نت  )أنالين( اإلنت 

 مكتب رعاية الشباب

 دفعة مقدمة عىل الصيانة

ز  درسدن مركز سيدنيت   

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C, 

01277 Dresden 

 : 77 47 88 4 (51 03) الهاتف 

(03 51) 4 88 56 17 

 : ي
ونز  jugendamt@dresden.deبريد إلكت 

 سلفة الصيانة

 

طلب دفع دفعة مقدمة 

 للصيانة

 ي البوابة الرئيسية
ز
نت ف  :التسجيل عتر اإلنت 

kita-anmeldung.dresden.de          

  يقدم المكتب المركزي لالستشارات

ي 
ز
والتنسيب المشورة الشخصية والمساعدة ف

 تقديم الطلب ؛

  للقيام بذلك ، امأل نموذج "طلب استخدام

 "مكان للرعاية النهارية

 ي من سن الواحدة
 االستحقاق القانونز

 ممكن منذ الوالدة

يوص به قبل ثمانية أشهر 

اف المطلوب  من بدء اإلشر

مكتب الرعاية النهارية لألطفال مكتب االستشارات 

 والتنسيب المركزي

Breitscheidstraße 78 

01237 Dresden  

  51 50 88 4 (51 03) الهاتف: 

: بريد  ي
ونز إلكت   

kindertagesbetreuung@dresden.de 

 رعاية نهارية

  مكان الرعاية
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