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Ihr Ansprechpartner vor Ort: TÜRKISCH  

Yardım isteyen yabancılar için bilgi 
 
 

[ Thüringer Stiftung  HandinHand – Hilfe für Kinder Schwangere und Familien in Not                  

Türingen Vakfı EL ELE – İhtiyacı olan çoçuklar, hamile kadınlar ve aileler için yardım ] 

  

Yabancı bir ülkeden Almanyaya geliyorsunuz ve bir bebek bekliyorsunuz. Gelirleri az olan ve 

hiç gelmeyen kişilerin bebeklerine yönelik ilk eşya yardım alabilmeleri için Almanyada yasal 
yardım bulunmakdadır. 

 

İltica talebinde bulunursanız, sosıal yardım ofisinde (yabancı  dairesinde) bebek ekipmanı ala 

bilirsiniz.  Bu yardım eşya gibi ve ya para olarak da verilir. Eger tanınan bir multeci iseniz, 

bebek ilk eşya satın alma için iş merkezine başvura bilirsiniz. 

 

Eger bir AB  vatandaşı olarak, Almanyaya çalışmak için geldiyseniz ve sadece düşük bir gelire 

sahipseniz, bebek ilk eşya yardım  için iş merkezinden yardım talebinde buluna bilirsiniz. 

 

Bebek ilk eşya  yardım yasal  kararını dıkkatlice korumanız gerekiyor. 

 

Bu yasal kararı size yeterli değilse  „Türingen Vakfi Elele“ de bebeğiniz için ilk  yardım 

başvurusunda buluna bilirsiniz. Uygulama gebelik danışmanlığında, doğum yapmadan önce 

yapılmalıdır. Bunlar için aşağıdakı belgeler gereklidir. 

 

• Kalmak durumu ( multeciler sığınmacılar  için) 

• Nüfus dairesinden kayıt belgesi ( AB vatandaşları için) 

• Annelik pasapotu 

• Aylık mali destekle ilgili sosyal yardımdan veya iş merkezinden bildirim 

• Bebek ilk yardımi için  Sosyal yardımdan veya iş merkezınden verilen bilgi 
 

Eger belgeler hepsi tamamen danışma merkezine verilirse, sizin başvurunuz Erfurtdakı Vakfa 
iletilicektir. Orada karar verilicektir. Vakfın kararına yönelik yasal hak yoktur. 

 

Vakıf size mali yardımda bulunursa, Tğringen Vakfı Eleleden mektup alıcaksınız. Mektup, bu 

parayla alabiliceğinğz eşyaları anlatıyor. 
 

Onaylanan para ya hesapınıza, veya hesap, danışma merkezine aktarılacaktır. 
 

Vakfın para miktarı, büyük ölçüde değişebilir. Yardım arayan kişinin kişisel durumuna göre 
belirlenir. 

 



    

Seite 2 von 2  

TÜRKISCH  

Aşağıdakı şeyler dikkata alınmalıdır: 
 

• Taşındıysanız, yeni adredsinizi danışma merkezini hemen bilgilendirmelisiniz 

• Doğumdan en geç 4 hafta sonra, danışman merkezine doğum belgesinin bir kopyasını 

veya doğumu kanıtlayan bir belge 

• Onazlanan parayla sadece Vakfın mektubunda listelenen şeyleri ala bilirisiniz. Geriye 
kalan para Vakfa geri iade olmalıdır. 

• Alınan ürünler için satın alma makbuzları (kasamakbuzları, faturalar ödeme belgesi, vb.) 

dikkatli koruyun 

• Mobilya ve elektrik eşyaları yeni (magaza veya çevrimçi ticaret) almanız gerekiyor 
 

Hamile danışmanlık ekibi, sizin  hamilelik, doğum, ebelik, doğum hazırlığı, hamilelikden 

korunma vb. İle ilgili tüm sorularınızı cevaplamak için hazırdır. 
 
  


