
 للعائالت ذات الدخل المنخفض. بدل إعالة األطفال.
 

 

 
 بحق یتمتعونبھذه النشرة اإلعالنیة، نود أن نقدم لكم نظرةً عامة عن استحقاق بدل إعالة األطفال الممنوح لالجئین الذین 

 اإلقامة.

 ذلك؟ماذا یعني  –بدل إعالة األطفال 
 

لعائلة بأكملھا أو عالة اولكن ھذا الدخل ال یكفي إل أنفسھم،ة إلعالیُمنح بدل إعالة األطفال للوالدین الذین یحققون دخالً كافیًا 
 بالكاد یكفیھا.

 
شھریًا لكل  یورو 20ویشمل ھذا البدل الفوري بقیمة  ،یورو شھریًا لكل طفل 229تصل قیمة بدل إعالة األطفال حتى 

 كلما زاد دخل الوالدین، یقل بدل إعالة األطفال تدریجیًا حتى یُلغى تماًما.وطفل. یُمنح بدل إعالة األطفال مع عالوة الطفل. 
 

 (على سبیل المثال؛ باقة إلعانات التعلیم والمشاركةحتى في حالة دفع بدل إعالة أطفال بقیمة صغیرة، یظل ھناك استحقاق 
مركز الرعایة النھاریة یورو لكل عام دراسي ووجبة غداء مجانیة في المدرسة أو  156ة بقیمة یرسمستلزمات المدال

 إعفاء من رسوم مركز الرعایة النھاریة لألطفال.یمكن أن تحصل على لألطفال) كما 
 

 .إعالة األطفالیجب التقدم بطلب لدى صندوق األسرة للحصول على بدل 
 

 المناسب!تقدم بالطلب في الوقت 
 

 ستتعرف على الوثائق التي ستحتاجھا في القسم التالي. بدًءا من شھر التقدیم.أشھر  6یُمنح بدل إعالة األطفال لمدة 
 

 نقدم المساعدة للعائالت.
 

 نود أن نقدم لك معلومات موجزة ومساعدة للحصول على الدعم المالي.
 

 الوفاء بالشروط التالیة:قد تكون مستحقًا للتقدم بطلب لدى صندوق األسرة للحصول على بدل إعالة األطفال في حالة 
 

 عاًما، 25ن، وعمرھم أقل من غیر متزوجی في منزلك، وھو/ھيیعیش  طفلك أن •

 ...للطفل عالوة الطفلتحصل على  •

 یبلغ الحد األدنى لدخلكو •
o 600  الوحید أویورو على األقل للمربي 
o 900 .یورو على األقل لألزواج 

 
 

 للتقدم، ستحتاج إلى:
 

 ألطفالطلب لبدل إعالة ل •

 شھور قبل التقدم بالطلب 6آخر  عنإثبات الدخل  •

 إثبات لإلیجار والتكالیف اإلضافیة وتكالیف التشغیل •
o في حالة اإلیجار: عن شھر التقدم بالطلب 
o  قبل التقدم بالطلبفي حالة الملكیة: عن شھور آخر سنة تقویمیة 



 أمثلة
 األمثلة متى یمكن أن تحصل العائالت على بدل إعالة األطفال: تبین

 
 مربي وحید مع طفل واحد

فیمكن الحصول على بدل إعالة  مقابل إیجار یشمل التدفئة، یورو 490في حالة دفع المربي الوحید مع طفل واحد مبلغ 
 سنوات). 6تقریبًا كمبلغ إجمالي (الطفل:  یورو 2100تقریبًا حتى  یورو 1300بلغ الدخل ألطفال إذا ل
 

 مربي وحید مع طفلین
 2750تقریبًا حتى  یورو 950، فیمكن أن یبلغ إجمالي الراتب یورو 790في حالة اإلیجار الذي یشمل التدفئة وبقیمة 

 أعوام). 8و 6تقریبًا. یُضاف ھنا أیًضا مصروفات النفقة وسلفة النفقة (األطفال:  یورو
 

 عائلة من زوجین مع طفلین
، یمكن أن یبلغ إجمالي الدخل یورو 690في حالة العائالت التي تضم زوجین مع طفلین وإیجار یشمل التدفئة بقیمة 

 أعوام). 8و 6تقریبًا (األطفال:  یورو 3600تقریبًا حتى  یورو 1400المشترك 
 

 3950تقریبًا حتى  یورو 1800 الدخل، فیمكن أن یبلغ إجمالي یورو 990في حالة اإلیجار الذي یشمل التدفئة وبقیمة 
 أعوام). 8و 6تقریبًا (األطفال:  یورو

 
 أطفال 3عائلة من زوجین مع 

 1200، یمكن أن یبلغ الدخل یورو 990أطفال وإیجار یشمل التدفئة بقیمة  3في حالة العائالت التي تضم زوجین مع 
 أعوام). 10و 8و 6تقریبًا (األطفال:  یورو 4700تقریبًا حتى  یورو

 إعالة األطفالالمزایا اإلضافیة لبدل 
 

یحق لك أیًضا وألطفال، فیمكن أن تُعفى من رسوم مركز الرعایة النھاریة لألطفال. في حالة الحصول على بدل إعالة ل
 االستفادة من إعانات التعلیم والمشاركة لألطفال:

 
 واحد التابعة للمدارس أو مراكز الرعایة النھاریة لألطفال أو الرعایة النھاریةتكالیف الرحالت الخارجیة لیوم  •

تكالیف الرحالت الدراسیة التي تدوم لعدة أیام والرحالت الخارجیة التي تدوم لعدة أیام من مراكز الرعایة  •
 النھاریة لألطفال أو الرعایة النھاریة

 رسیة الشخصیةیورو لكل عام دراسي لتوفیر المستلزمات المد 150 •

 تكالیف نقل الطالب/التذاكر إلى المدرسة •

 النقلتكالیف الدعم التعلیمي المناسب، بشكل منفصل عن مخاطر  •

المشاركة في وجبات الغداء المشتركة في المدرسة (وكذلك بالتعاون مع دار رعایة األطفال) أو مراكز الرعایة  •
 النھاریة لألطفال أو الرعایة النھاریة

النوادي الریاضیة أو  ماعیة والثقافیة في المجتمع (مثل؛یورو للمشاركة في الحیاة االجت 15بقیمة معدل ثابت  •
 المدارس الموسیقیة)

 
الرجاء التقدم بطلب للحصول على إعانات التعلیم والمشاركة في مركز البلدیة الذي تقع في دائرة مسؤولیتھ. یمكنك معرفة 

حادیة للعمل والشؤون االجتماعیة الموقع اإللكتروني للوزارة االتأي مكتب تقع في دائرة مسؤولیتھ على 
)www.bmas.de/bildungspaket .( یمكن الحصول على معلومات عن اإلعفاء من رسوم مراكز الرعایة النھاریة

 لألطفال من دائرة رعایة الشباب والقاصرین المعنیة.
 

مكتب منح كنك الحصول على مزید من المعلومات عن ھذا من . یمإلعانة السكنقد تكون أیًضا مستحقًا  نصیحة أخرى:
 المعني. إعانة السكن

 
 جھة النشر

 صندوق األسرة التابع للوكالة االتحادیة للعمل
 نورنبیرغ 90327

 2022بتاریخ یولیو 
 

www.familienkasse.de 
 

 

www.kinderzuschlag.de 
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