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 برای پناھجویان (Kindergeld) کمک ھزینھ اوالد

 !بھ صندوق خانواده آژانس ملی کار خوش آمدید
 .اختیارتان قرار دھیمبھ کمک این بروشور می خواھیم اطالعاتی درباره حق پناھجویان نسبت بھ دریافت کمک ھزینھ اوالد در 

 کمک ھزینھ اوالد را چھ کسانی دریافت می کنند؟ .1
حق  ،حق دریافت کمک ھزینھ اوالد را کسانی دارند کھ دارای محل سکونت یا زندگی در آلمان ھستند. برای افراد خارجی ساکن در آلمان

 .دریافت کمک ھزینھ اوالد بستگی بھ نوع اقامت آنھا دارد
از سوی  (Asylberechtigung / Anerkennung als Flüchtling) دریافت پاسخ مثبت درخواست پناھندگیاز زمان پناھجویان 

 .این حق را دارند (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) اداره ملی مھاجرت و پناھندگی
اصوال حق دریافت کمک  ،رفتھ نشده استپناھجویانی کھ نسبت بھ درخواست پناھندگی آنھا ھنوز تصمیمی گ د:یلطفآ توجھ داشتھ باش
 .ھزینھ اوالد را ندارند

بھ ھمین خاطر زمانی درخواست دریافت کمک ھزینھ اوالد را ارائھ دھید کھ تصمیم مثبت نسبت بھ پذیرش پناھندگی شما گرفتھ شده 
 باشد.

راھنمای کمک ھزینھ اوالد برای یتیمان یا راھنمایی: فرزندان مجرد می توانند خودشان درخواست کمک ھزینھ دھند (رجوع شود بھ 
 ).فرزندانی کھ از محل اقامت والدین اطالعی ندارند

 برای کدام یک از فرزندان می توان کمک ھزینھ دریافت کرد؟ .2
اگر محل سکونت یا زندگی آن  ،کمک ھزینھ اوالد را می توان برای فرزندان یا فرزندان خوانده ھای خود یا ھمسر خود درخواست داد

فرزندان در آلمان باشد. ھمچنین ممکن است شرایط دریافت کمک ھزینھ برای نوه ھا یا کودکان تحت مراقبتی کھ با شما زندگی می کنند 
 .فراھم باشد

 سالھ باید چھ شرایط مضاعفی را داشتھ باشند؟ ۱۸فرزندان بیش از  .3
 .سالگی فرزندان دارا ھسند ۱۸م والدین حق دریافت کمک ھزینھ را تا اتما

 :اگر بھ عنوان مثال ،می توان کمک ھزینھ دریافت کرد -سالگی  ۲۵تا سقف اتمام  -سالھ  ۱۸برای فرزندان بیش از 
 ،باشد (Ausbildung) فرزند در حال ادامھ تحصیل در مدرسھ یا دانشگاه یا در حال گذراندن آموزش فنی حرفھ ای •
 ،دنبال محلی برای آموزش فنی و حرفھ ای باشدفرزند بھ صورت جدی بھ  •
 )سالگی ۲۱تحت یکی از شعبات آژانس ملی کار بھ عنوان جوینده کار ثبت شده باشد (تا سقف اتمام  •

  .برای اطالعات بیشتر می توانید بھ راھنمای کمک ھزینھ اوالد مراجعھ فرمایید

 کمک ھزینھ اوالد چھ مقدار است؟ .4
 :کمک ھزینھ اوالد بھ صورت ماھیانھ وطبق جدول ذیل پرداخت می شود

  01.01.2023از فرزندان
 Euro 250 برای ھر بچھ
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 کمک ھزینھ اوالد بھ چھ مدارکی نیاز است؟برای درخواست دیافت  .5
 :مدارک ذیل حتما باید ارائھ شوند

 درخواست کمک ھزینھ اوالد تکمیل و امضا شده •
 )پیوست فرزند (برای ھر فرزند جداگانھ •
  (Haushaltbescheinigung) شناسنامھ یا گواھی والدت / گواھی خانوار •
 )(مثل گواھی تحصیلیای داشتن حق دریافت کمک ھزینھ گواھی مربوطھ برسالھ:  ۱۸برای فرزندان بیش از  •
  گواھی پذیرش پناھندگی •
  گواھی نسبت بھ روز ورود بھ آلمان •
 برای درخواست دھندگان و فرزندان (Steuerliche Identifikationsnummer) شناسھ مالیاتی •

 ،سیاسیعقاید  ،خاستگاه :اطالعات شخصی عبارتند ازراھنمایی: قسمتی از اطالعات شخصی را می توانید ناخوانا کنید. این قسمت از 
 .وضعیت سالمتی و میل جنسی ،عضویت در اتحادیھ ،عقاید مذھبی و فلسفی

 بھ چھ صورت می توان با ما تماس گرفت؟ .6

 30 5555 4 0800 :شماره تماس مخصوص کمک ھزینھ اوالد
 ۱۸:۰۰الی  ۰۸:۰۰ساعات کاری: دوشنبھ تا جعمھ از  

 www.familienkasse.de : آدرس اینترنتی
 

http://www.familienkasse.de/
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