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Informationen für ausländische Hilfesuchende

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎی ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﻧﺪ
ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن ﮐﻮدک ﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ .در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﮫ در آﻣﺪ ﮐﻢ و ﯾﺎ ھﯿﭻ
درآﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ اوﻟﯿﮫ ﺑﺮای ﻧﻮزادان وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎھﺠﻮ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻮدک را از دﻓﺘﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ادارۀ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ( ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ وﺳﺎﯾﻞ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﻟﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺎھﻨﺪۀ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻮدک درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﺑﮫ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﯾﺪ و درآﻣﺪ ﮐﻢ دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻮدک درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اطﻼﻋﻨﺎﻣﮥ )ﻣﺪرک( اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻮدک ﺑﮫ دﻗﺖ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺗﺎن را از ﺑﻨﯿﺎد ھﻨﺪان ھﻨﺪ ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ
) (Thüringer Stiftung HandinHandدرﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
اﺳﻨﺎد ذﯾﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
•

وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ )ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن(

•

ﮔﻮاھﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺎﻣﺖ )ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ(

•

ﺟﻮازﻣﺎدر )ﻣﻮﺗﺮﭘﺲ(

•

اطﻼﻋﻨﺎﻣﮥ اداره رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ

•

اطﻼﻋﻨﺎﻣﮥ دﻓﺘﺮ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﮐﻮدک

اﮔﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎد در ارﻓﻮرت ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ از ﺑﻨﯿﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ از ﺑﻨﯿﺎد ھﻨﺪان ھﻨﺪ ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ذﮐﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام وﺳﺎﯾﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

)(Thüringer Stiftung HandinHand

ﭘﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﻮل در ﺣﺴﺎب ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻧﺘﻘﺎل
ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻘﺪار ﭘﻮل را ﮐﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:
•

در ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮑﺸﯽ )ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن( ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را از آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

•

ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ )زﻣﺎن(  4ھﻔﺘﮫ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﺗﻮﻟﺪ  /ﻣﺪرک ﺗﻮﻟﺪ را ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺂورﯾﺪ.

•

از ﭘﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻨﯿﺎد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻮل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.

•

اﺳﻨﺎد ﺧﺮﯾﺪ )رﺳﯿﺪ ،ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﺪرک ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﻏﯿﺮه( وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﮫ داری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

•

ﻣﺒﻞ و ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ )در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ( ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.

ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎرداری )ﺣﺎﻣﻠﮫ داری( ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺑﺎرداری ،ﺗﻮﻟﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﮫ ،آﻣﺎده ﮔﯿﺮی ﺗﻮﻟﺪ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺎرداری و ﻏﯿﺮه در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

