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 معلومات لألجانب طالبي المساعدة
 

االحیاجات األولیة قادمون إلى ألمانیا من بلد أجنبي وتنتظرون رضیًعا. من أجل األشخاص الذین لدیھم دخل قلیل أو بدون دخل لشراء 
 لطفلھم ، ھناك مساعدات قانونیة في ألمانیا

 
إذا كنِت طالبة لجوء ، فیمكنِك الحصول على مساعدة بشأن إحتیاجات األطفال في مكتب الرعایة االجتماعیة (مكتب الھجرة 

 والجوازات). یتم منح ھذه المساعدة إما عینا/أشیاء أو مبلغ نقدي
 

. إذا تم االعترف بطلب اللجوء ، فیمكنك طلب المساعدة الحتیاجات األطفال من مركز التوظیف/الجوب سنتر   
 

إذا كنِت مواطنة من دول االتحاد األوروبي وجئِت إلى ألمانیا للعمل ولدیِك دخل منخفض فقط ، فیمكنِك التقدم إلى مركز 
طفالالتوظیف/الجوب سنتر للحصول على مساعدة إلحتیاجات األ  

 
. یجب االحتفاظ بحرص بالقرار بشأن ھذه المساعدات القانونیة إلحتیاجات األطفال   

 
 Thüringer Stiftung إذا كانت ھذه المساعدة غیر كافیة بالنسبة لِك ، یمكنِك التقدم للحصول على مساعدة إضافیة لطفلِك في

HandinHand.  الحمل. المستندات التالیة ضروریة لھذافي مركز استشارات قبل الوالدة یجب تقدیم الطلب  
 

/لالجئین وطالبي اللجوء  وضع اإلقامة   •  
 •  شھادة تسجیل من مكتب تسجیل المقیمین/البلدیة لمواطني االتحاد األوروبي

  •  دفتر الحمل
ريلشھالمالي ك اعمن دعف/ الجوب سنتر یز التوظکرمأو الجتماعیة اعایة رلب امکتن مر شعاإ       •  

ف/ الجوب سنتر حول المساعدات إلحتیاجات الطفلیإشعار من مكتب الرعایة االجتماعیة أو مركز  التوظ    • 
 

إذا تم تسلیم كامل المستندات في مركز االستشارات ، فسیتم إرسال طلبِك إلى المؤسسة في إرفورت. سوف یتم البت فیھ بشكل فردي. 
لمؤسسةال یوجد حق قانوني بالمطالبة بالمساعدة من ا  

 
.Thüringer Stiftung HandinHand بھذه الرسالة یتم تحدید ما ھي األشیاء التي إذا وافقت لِك المؤسسة على المساعدة المالیة  

 یمكنِك شراؤھا من ھذا المبلغ النقدي ، فستتلقى رسالة من
  

. سیتم تحویل األموال المعتمدة إلى حسابِك أو إلى حساب مركز االستشارات. بمجرد أن یكون المال في حساب مركز االستشارات ،  
 سیتم إبالغك

 
. یمكن أن تختلف قیمة المبالغ النقدیة الموافق علیھ من المؤسسة . یتم تحدیدھا وفًقا للحالة الشخصیة للشخص الذي یحتاج المساعدة   

 
: االنتباه إلى األمور التالیة یجب   

 
. ورلفاعلى دید لجان ابالعنوغ مركز اإلستشارات باللیِك إعجب یإذا تغیر مكان اإلقامة،    • 

. أسابیع بعد الوالدة ، یجب علیِك إحضار نسخة من شھادة المیالد / إثبات الوالدة إلى مركز االستشارات 4خالل مدة أقصاھا    • 
. اشتري فقط االشیاء المدرجة في رسالة المؤسسة. یجب إعادة أي أموال متبقیة إلى المؤسسة من األموال الموافق علیھا   • 

. ااؤهلتي تم شرلألشیاء الخ) ، الدفع الیل دتیر مع افوت ، یصاال(إاء لشرابوثائق ظ الحتفاایجب    • 
متجر أو عبر اإلنترنتیجب شراء األثاث/المفرشات واألجھزة الكھربائیة الجدیدة. یرجى شراء األشیاء من  .   • 

  
. فریق مركز استشارات الحمل جاھز لإلجابة على جمیع أسئلتِك المتعلقة بالحمل والوالدة والقبالة والتجھیز للوالدة ومنع الحمل وما  

 إلى ذلك


