
 

 

Informationen für ausländische Hilfesuchende                     

Ihr Ansprechpartner vor Ort:  Persisch (DARI) 

(Thüringer Stiftung HandinHand) 

(Thüringer Stiftung HandinHand) 

 

 

 معلومات برای خارجی ھای کھ نیازمند بھ کمک اند

در آلمان برای افراد کھ در آمد کم و یا ھیچ  شما از یک کشور خارجی بھ آلمان آمده اید و منتظر بھ دنیا آمدن کودک تان ھستید.
وجود دارد. درآمد ندارند کمک ھای قانونی بمنظور خرید وسایل اولیھ برای نوزادان  

این  بدست بیاورید. فاه اجتماعی (ادارۀ خارجی ھا)ردفتر ، شما می توانید کمک تجھیزات کودک را از ھستیدپناھجو گر شما ا
.اعطا می شودپولی  کمک یا بھ نوعی وسایل و یا بھ عنوان  

برای تجھیزات کودک درخواست کمک کنید. مرکز کار ازھستید، می توانید  پناھندۀ شناختھ شدهاگر شما یک   

برای  مرکز کارو درآمد کم دارید، می توانید بھ  بھ آلمان آمده ایدکار بھ منظور  اروپا شھروند اتحادیۀبھ عنوان یک شما  اگر
 کمک بھ تجھیزات کودک درخواست کنید.

این کمک ھای قانونی را برای تجھیزات کودک بھ دقت نگھ دارید. (مدرک) شما باید اطالعنامۀ  

از بنیاد ھندان ھند تورینگن   را  تانمی توانید درخواست کمک اضافی برای کودک شما برای شما کافی نیست،  ھا مککاگر این 
در مرکز مشاوره حاملگی انجام  کودک قبل از تولددرخواست باید این درخواست نماید.                                                      

 شود. 

برای این ضروری است: ذیلاسناد   

 وضعیت اقامت (برای پناھندگان، پناھجویان) •

  اروپا) ثبت نام اقامت (برای شھروندان اتحادیھگواھی ثبت نام دفتر  •

  جوازمادر (موترپس) •

 مالی ماھانھ شما کمکدر مورد  کاراداره رفاه اجتماعی یا مرکز  طالعنامۀا •

  اطالعنامۀ دفتر رفاه اجتماعی یا مرکز کار در مورد کمک تجھیزات کودک •

در آنجا بھ بنیاد در ارفورت ارسال خواھد شد.  دفتر مرکز مشاوره در دسترس باشد، درخواست شما بھاگر اسناد بھ طور کامل در 
بنیاد وجود ندارد. ازحق قانونی برای کمک  .خواھد شدرفتھ گتصمیم  درخواست شما صورت جداگانھ در مورد  

                                           از  بنیاد ھندان ھند تورینگن   یک نامۀ مالی کند، شما مککرا بنیاد تصمیم گرفت کھ شما اگر 

را می توانید از این پول خریداری کنید. کدام وسایلکھ شما  ذکر میباشددریافت خواھید کرد. در این نامھ   

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.داده خواھد  اطالعشما بھ ، شد  

می تواند متفاوت باشد. آنھا با توجھ بھ وضعیت شخصی اشخاص مورد نیاز کمک می کنند.کمک میکند، بنیاد  را کھمقدار پول   

  باید مورد توجھ قرار گیرد: ذیلموارد 

  .نمایدبالفاصلھ مطلع آدرس جدید خود را از  ، شما باید مرکز مشاورهمکان)کوچکشی (نقل در صورت  •

 د.یآوربیبھ مرکز مشاوره را گواھینامھ تولد / مدرک تولد پی ا، شما باید یک کھفتھ پس از تولد 4 حد اکثر تا (زمان) •

 باقیمانده باید بھ بنیاد بازگردانده شود. پول. خرید کنید، کھ در نامھ بنیاد ذکر شده است وسایلیفقط تأیید شده،  پولاز  •

 .ری نمایدباید نگھ دارا شده خریداری  وسایل(رسید، صورتحساب با مدرک پرداخت، و غیره)  اسناد خرید •

 .خریداری شود (در فروشگاه یا آنالین) جدیدبرقی باید و لوازم  مبل •

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


