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صاحب کارت  ی) بھ افراد پناھجوKiZپرداخت افاضھ فرزندان ( افتیدر رابطھ با حق در یاطالعات میخواھ یبروشور م نیا ی لھیبھ وس

 .میاقامت ارائھ دھ

 ست؟یپرداخت افاضھ فرزندان چ
 

 یخرج کل خانواده کاف یاما درآمدشان برا ،خود درآمد دارند یھا ازین یکنند کھ بھ اندازه  یم افتیدر ینیرا والدپرداخت افاضھ فرزندان 
 .باشد یم یکاف یبھ سخت ای ستین

 
ھر  یبرا یپرداخت اضافھ فور وروی ۲۰ یمبلغ ماھ نیباشد. در ا یم ھر فرزند یبھ ازا وروی ۲۲۹ یماھمقدار پرداخت افاضھ فرزندان 

پرداخت  ،نیدرآمد والد شیشود. با افزا ی) پرداخت مKindergeldمحاسبھ شده. پرداخت اضافھ فرزندان ھمزمان با حق اوالد ( زیفرزند ن
 .کھ بھ سفر برسد یتا زمان ،ابدی یاضافھ کاھش م

 
مدرسھ بھ  نھی(مانند کمک ھز آموزش و مشارکت نھیکمک ھز افتیدرامکان  ،باشد دهیرس زیاگر پرداخت افاضھ فرزندان بھ حداقل ن یحت

 زین از پرداخت حق مھد ییرھاماند. امکان  یم یمھد کودک) باق ایدر مدرسھ  گانیو ناھار را یلیبابت ھر سال تحص وروی ۱۵۶مقدار 
 .ودھمچنان پابرجا خواھد ب

 
 .داد )Familienkasseنزد صندوق خانواده ( دیدرخواست پرداخت اضافھ فرزندان را با

 

 !دیبھ موقع درخواست دھ
 

 .داده شده اند حیتوض یدر قسمت بعد ازیشود. مدارک مورد ن یبھ مدت شش ماه پرداخت م از ماه ارائھ درخواستپرداخت اضافھ فرزندان 
 

 .میکن یما بھ خانواده ھا کمک م
 

 .باشد یم نھیکمک ھز افتیدر یو مختصر برا دیمف یھدف ما ارائھ اطالعات و راه حل ھا
 

 :دیبرخوردار باش لیذ طیشراممکن خواھد بود کھ از  یدرخواست پرداخت اضافھ فرزندان نزد صندوق خانواده در صورت
 

  ،باشد یسال م ۲۵ ریازدواج نکرده است و ز ،کند یم یشما در منزل شما زندگ فرزند •
  و دیکن یم افتین فرزند درآبابت  حق اوالد شما •
  شما درآمد حداقل •

o ای وروی ۶۰۰ دیسرپرست ھست تک اگر  
o باشد یم وروی ۹۰۰ ،دیرا بھ عھده دار یھمراه با ھمسرتان سرپرست اگر. 

 
 

 :دیدار لیبھ موارد ذ ازیارائھ درخواست ن یبرا
 

  پرداخت اضافھ فرزندان افتیدرخواست در •
  از زمان درخواست شیدرآمد شش ماه پ یگواھ •
 یو نگھدار یجانب ،اجاره یھا نھیھا ھز یگواھ •

o ماه ارائھ درخواست یصورت اجاره: برا در  
o یکل سال قبل ی: برایصورت ملک شخص در 

 
  



 مثال
 

 :کند افتیتواند پرداخت ضافھ فرزندان را در یدھند کھ خانواده م یم حیرا توض یموارد لیذ یمثال ھا
 

 فرزند کیتک سرپرست با 
اضافھ پرداخت با درآمد  افتیامکان در ،باشد وروی ۴۹۰ یماھتک سرپرست (فرزند: شش سالھ)  کی) یجانب نھیاگر اجاره گرم (اجاره و ھز

 .خواھد بود سریم وروی ۲۱۰۰تا  ۱۳۰۰ناخالص حدود 
 

 تک سرپرست با دو فرزند
اضافھ پرداخت با درآمد ناخالص حدود  افتیامکان در ،باشد وروی ۷۹۰ یماھتک سرپرست (فرزند: شش و ھشت سالھ)  کیاگر اجاره گرم 

 .شوند یارقام اضافھ م نیخواھد بود. پرداخت نفقھ بھ ا سریم وروی ۲۷۵۰تا  ۹۵۰
 

 زوج با دو فرزند
تا  ۱۴۰۰اضافھ پرداخت با درآمد ناخالص حدود  افتیامکان در ،باشد وروی ۶۹۰ یماھزوج (فرزند: شش و ھشت سالھ)  کیاگر اجاره گرم 

 .خواھد بود سریم وروی ۳۶۰۰
 

تا  ۱۸۰۰اضافھ پرداخت با درآمد ناخالص حدود  افتیامکان در ،باشد وروی ۹۹۰ یماھزوج (فرزند: شش و ھشت سالھ)  کیاگر اجاره گرم 
 .خواھد بود سریم وروی ۳۹۵۰

 
 زوج با سھ فرزند

اضافھ پرداخت با درآمد ناخالص حدود  افتیامکان در ،باشد وروی ۹۹۰ یماھھشت و ده سالھ)  ،زوج (فرزند: شش کیاگر اجاره گرم 
 .خواھد بود سریم وروی ۴۷۰۰تا  ۱۲۰۰

 

 پرداخت اضافھ فرزندان گرید دیفوا
 

آموزش و مشارکت  نھیکمک ھز نی. ھمچندیدھ ییمھد درخواست رھا یھا نھیاز ھز دیتوان یم ،دیکن افتیکھ پرداخت اضافھ فرزندان در یزمان
 :ردیگ یبھ شما تعلق م

 
 مھد ایروزه مدرسھ  کی یاردو ھا ی نھیھز •

 مھد ایچند روزه مدرسھ  یاردو ھا ی نھیھز •

  یآموزش یھا ازین یبرا وروی ۱۵۶ یلیھر سال تحص بابت •

  رفت و آمد بھ مدرسھ طیبل نھیھز •

 یمدرسھ در امور مقطع بعد ھیبدون در نظر گرفتن توص ،ازیفوق العاده مورد ن یآموزش یکالس ھا نھیھز •

 کودکان بعد از مدرسھ یمھد و اماکان نگھدار ایناھار و غذا در مدرسھ  نھیھز •

 یقیموس ایمثل ورزش  یو فرھنگ یاجتماع یشرکت در برنامھ ھا یبرا وروی ۱۵ انھیماھ •

 
 تیاطالع از قسمت مربوطھ شھر خود لطفآ بھ سا ی. برادیدر قسمت مربوطھ شھر درخواست کن دیتوان یآموزش و مشارکت را م نھیکمک ھز

 نھیاز ھز ییرھا. اطالعات مربوط بھ دی) مراجعھ فرمائwww.bmas.de/bildungspaketتحت ( یوزارت کار و امور اجتماع ینترنتیا
 .گذارد یشما م اری) در اختJugendamtمھد را اداره جوانان (

 
 یزندگ نھیقسمت کمک ھزرابطھ بھ  نی. در ادیداشتھ باش زیرا ن یزندگ نھیکمک ھز افتیامکان دارد شما حق در :گرید ییراھنما کی
)Wohngeldstelleدی) مراجعھ فرمائ. 
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