
 

 سیاههیدادههایاداریموردنیاز
 

 چه کجا یک مدارک مورد نیاز

 نوزادتولدرسیماعالن 

 کارتشناسا  نیگذرنامهوالدایی 

 نیشناسنامهوالد 

 متاهل:یزوجهایبرای  همچن

 ازدواج/سندگوایه 

 ازدواجنکرده:یزوجهایبرا

 پدربودنقیتصد 

 حضانتقی/تصد

 دوهفتهپسازدربازهزمای 

 تولدنوزاد
:درسدنشهرداری/ادارهیثبتاحوالشهر  بهنشای 

Provianthofstraße 7 

  Dresden01099

۰۳۵۱۴۸۸۶۷۵۱:شمارهتلفن

ایمیل:    نشای 

standesamt-geburten@dresden.de 

مربوطبهتولدیچنانچهدرخواستنامههاوپروندهها

شناسنامهصادر،گرددلیکودکبهصورتکاملتکم

ینهیشیومادرانباپانپدر.گرددیم غ)مهاجری  ی  (آلمای 

حضوربههماشخصمالقاتقبیلوقتیی  پسازتعدیبا

ی  نکازتولدکودشیتواندپیمی  همچناقدامنیا.رسانند

انجامگ  .دی 

 شناسنامه

 

نامونشیگزمرحلهنیدرا


 

نوزادانجامنامخانوادگ

گیم دی   

 شکلبهدیدرخواستنامهبا انجامگکتب  دی 

پدروزمانمرخیصقیدقخی    تاردیودرآنبا

 شودجازفرزنددرینگهداریمادربرا

ازآغازشیهفتهپ۷هفت

پدرومادرمرخیصدوره

 کودکانازینگاهداربرای

مایاکارفر ویبرا)مرکزآموزش  دانشآموزاندخی 

(پرس  

برای  ر مرخیص پدر و ماد

 نگاهداری کودک

 کمکهزیارانهدرخواستفرم نیوالدنهیازدفی 

ای،دردفاترمحیلتیسارویقابلدریافت)

:یرویسامانهنیآنال

www.dresden.de/elterngeld) 

 نهی"کمکهزگزینهیکودکباذکریشناسنامه

 "نیوالدبرای

 برایاثباتدرآمد
 
 گوایهحقوق

 کتبگوایه مهیازش  خدماتدرمای  برمبب 

ینهیوکمکهزمانیزانهیکمکهزافتیدر

از  کارفرماپرداخب 

 کارپارهگزینشدرصورتوساعاتکاردییتأ

درنظرحاصلازآنوقتواثباتدرآمدمورد

هنگامبهوقتپارهاشتغالبهکارصورت

 نیوالدنهیکمکهزافتیدر

،یمتوانیدبررویدیستیاگرشهروندآلمانن

یبآگایههایسامانهیزیر  :دیکندریافتیشی 

www.dresden.de/elterngeld 

مدتتاحدامکانظرف

،پسازتولدکودککوتایه

برا
ً
مالقاتبهیی  تعیلطفا

یسامانها نب  مراجعهنی 

 !دیینما

یادارهرس
 

درسدنبهامورجواناندرشهردگ  

بهکمکهزینهبرایپدرومادر:
 

  بخشویژهیرسیدگ

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C,  

01277 Dresden 

۰۳۵۱۴۸۸۴۷۷۷ : شمارهتلفن

ایمیل  elterngeld@dresden.de:نشای 

 

 

یارانه ی ویژه ی پدر و مادر 

نگاهداری  یارانه ی ویژه ی  / 

 کودک

 سامانهیدرخواستوامازروفرمافتیدر

www.arbeitsagentur.de 

 نسخهاصیل-شناسنامهکودک 

 یشناسهمال ای  ازآنی  وهمچنمتقاض 

 فرزند

 رافرمدرخواستنیدولتاکارمندانرسیم

ازسو  یند.نمایمافتیخوددریکارفرمای 

تاماهششمپساز حداکیر

 تولدنوزاد

التیایصندوقخانواده ساکسوی  یبرانشای 

:یمالقاتحضور  

Familienkasse Sachsen 

Neusalzaer Straße 2 

02625 Bautzen 

: پسب  نشای 

Familienkasse Sachsen 

09092 Chemnitz 

۰۸۰۰۴۵۵۵۵۵۳۰:شمارهتلفن

ایمیل: نشای 

familienkasse-sachsen@arbeitsagentur.de 

  کودکیارانه ی ویژه ی  

 عکس 

 کودکیشناسنامه 

 شپرستیارائهدرخواستنامهتنهاازسو

  استامکانپذیرکودکبههمراهکودکقانوی 

 کارتشناسا شپرستگذرنامهایوی  قانوی 

 کودک

یبرا ی  بکودکانردهسب 

سال۱۲تاصفر ،معتی 

بهای،سال۶مدتیبرا

۱۳:دیدورگذرنامهجدص

 وروی

مرکز :شهریدفی  بهآلمای   درسدن،نشای 

Zentrales Bürgerbüro 

Theaterstraße 11 

01067 Dresden 

  ۰۳۵۱۴۸۸۶۰۷۰ن:شمارهتلف

درتمایمدوائرشهریشهردرسدن  وهمچنی  

 گذرنامه ی کودکان



بههنگامسفرودرگذاراز

 استمرزهاالزایمهمهی
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 چه کجا یک مدارک مورد نیاز

 کارتشناسا  گذرنامهپدرومادرایی 

 شناسنامهی  شناسنامهپدرومادروهمچن

 شماستاریکودکاگردراخت

 دردرصورت)بودنمادرتصدیقکارت

پیشمدرکپدربودنقیتصداختیارداشی  

 ازتولدنوزاد(

،پسازتولدنوزادایشیپ

انجامیموافقتمادربرا

،استکارالزایمنیا


 

هماهنگ قراربرایتعیی  

سامانهقیمالقاتازطر

یا نب  نی 

یادارهرس
 

یاریژهیبهامورجوانانبخشودگ ورسای 

:شهردرسدنبه،صدورگوایه نشای 

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C,  

01277 Dresden 

۰۳۵۱۴۸۸۵۶۱۶:شمارهتلفن

ایمیل:  jugendamt@dresden.deنشای 

 ادارهیثبتاحوال:

Standesamt 

Provianthofstraße 7 

01099 Dresden 

۰۳۵۱۴۸۸۶۷۵۱ :شمارهتلفن

standesamt-geburten@dresden.de :ایمیل  نشای 

 پذیرش پدر بودن

  !هرچهزودتر کودکیشناسنامه   پدرانومادرانیبراصندوقخدماتدرمای 
 
 بیمه ی خدمات درمان

 کارتشناسا  گذرنامهپدرومادرایی 

 وتبارتیملیی  تعگوایهایشناسنامهو

 کودک

 تصدیقپدربودنکارت 

 دردرصورت)بودنمادرتصدیقکارت

پیشمدرکپدربودنقیتصداختیارداشی  

 ازتولدنوزاد(

،پسازتولدنوزادایشیپ

انجامیموافقتمادربرا

،استکارالزایمنیا


 

هماهنگ قراربرایتعیی  

سامانهقیمالقاتازطر

یا نب   نی 

یادارهرس
 

یاریژهیبهامورجوانانبخشودگ ورسای 

:شهردرسدنبه،صدورگوایه نشای 

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C,  

01277 Dresden 

۰۳۵۱۴۸۸۵۶۱۶:شمارهتلفن

ایمیل: jugendamt@dresden.deنشای 

بیان حق رسپرستی 

 )قیمومیت( کودک

 

صدورگوایه مبب  برنف 

 یکودکازسوشپرسب 

 نیازوالدگیتنها

 کارتشناسا  گذرنامهپدرومادرایی 

 حضانتکودکبهشکلمدرکگوایه

ک مدرکایو(پدرومادر)هردومشی 

 نیازوالدگیحضانتکودک

 کودکیشناسنامه 

 

،پسازتولدکودک


 

هماهنگ قراربرایتعیی  

سامانهقیمالقاتازطر

یا نب   نی 

،یخدماتشهریادارهمرکز نشای  :بهآلمای 

Zentrales Bürgerbüro 

Theaterstraße 11 

01067 Dresden 

  ۰۳۵۱۴۸۸۶۰۷۰ن:شمارهتلف

درتمایمدوائرشهریشهردرسدن  وهمچنی  

 اعالن حق رسپرستی کودک

 کارتشناسا گذرنامهفردمتعهدبهایوی 

 پرداختنفقه

 گوایه
 
ماه۱۲درآمدخالصافتیدرحقوق

 گذشته

کهیهرگونهمدرگدرصورتامکانارائه

کندپرداختنفقهوالزامآنرااثباتیم

مقاماتیرا،دادگاهدییتا،مانندگوایه)

قضا  (ی 

،پسازتولدکودک


 

هماهنگ قراربرایتعیی  

سامانهقیمالقاتازطر

یا نب   نی 

یادارهرس
 

یاریژهیبهامورجوانانبخشودگ ورسای 

:،صدورگوایه شهردرسدنبهنشای 

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C,  

01277 Dresden 

۰۳۵۱۴۸۸۵۶۱۶:شمارهتلفن

ایمیل:  jugendamt@dresden.deنشای 

 حق نفقه برای کودک

 

وحقدریافتنفقهمشاوره

 برایکودک

 سدرافتیدر درخواستنامهقابلدسی 

ایویمراکزادارهشهرتمایمایادارهمربوطهو

 ی:سامانهیازرو

www.dresden.de/unterhalt 

 کارتشناسا گذرنامهفرددرخواستایی 

 کننده

   شناسنامهکودکفتوکبی

 پدربودنقیتصدگوایه 

 طریقاز)آندییپرداختنفقهوتاگوایه

دادگاهومانندیرااذاتخایوایگوایهیارائه

 (آن

 گوایه افتیدرایبرپرداختنفقهومبب 

 کودکانفاقدپدرومادرارانهی

تارسیدنپسازتولدکودک

،۱۸بهسن
 
سالگ

 
هماهنگ

 قرارمالقاتازبرایتعیی  

یسامانهاقیطر نب  نی 

یادارهرس
 

نفقهونهیکمکهز بخشبهامورجواناندگ

:، شهردرسدنبهنشای 

Seidnitz Center Dresden 

Enderstraße 59, Haus C,  

01277 Dresden 

۰۳۵۱۴۸۸۴۷۳۷:شمارهتلفن

۰۲۵۱۴۸۸۵۶۱۷

ایمیل:  jugendamt@dresden.deنشای 

  ینفقه برای  کمک هزینه

 کودک

 

کمکدرخواستنامهبرای

 کودکینفقهبراینهیهز

 :نیسامانهثبتوالدیازرویسینونام

kita-anmeldung.dresden.de 

 یگریانجیومیمرکزادارهشهرازسوی

یاریویکارشناسانمشاورهحضور بهرسای 

پیشنهادبهگامدرخواستارائهنه متقاض 

 یمشود

 تقاضانامهلیامرتکمنیانجامایبرا

پرستارایمهدکودکافتیدرخواستدر

 است.روزانهالزایم

 تولدسالی  نخستانیازپاافتیامکاندر

 کودک

امکانپذیرازلحظهتولد

۸شودیمشنهادیپاستاما

اززمانموردنظرشیماهپ

بهازکودکیپرستاریبرا

 اینسازمانمراجعهشود.

یادارهرس
 

ی،ادارهازکودکاننگاهداریبهاموردگ

کارشناسیگریانجیمشاورهومیمرکز
 
ومعرق

Breitscheidstraße 78 

01237 Dresden 

۰۳۵۱۴۸۸۵۰۵۱:شمارهتلفن

ایمیل  :نشای 

kindertagesbetreuung@dresden.de 

ثبت نام برای مهدکودک و 

یا پرستار روزانه برای  

 کودکان
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