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ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧواده اداری ﮐﺎر ﺧوش آﻣدﯾد
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ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن ﺑروﺷور ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﯾﮏ ﻣرور ﮐﻠﯽ اوﻟﯾﮫ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘول ﻓرزﻧد ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
دارﻧد و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد را ﺑدھﯾم.
ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭘول ﻓرزﻧد ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد؟
ﭘول ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠق ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت
داﺋﻣﯽ در آﻟﻣﺎن دارﻧد .ﺑرای ﺧﺎرﺟﯾﮭﺎی ﮐﮫ در آﻟﻣﺎن
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣﺗﮕﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
اﻓرادی ﮐﮫ ﺣق ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دارﻧد و ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷده اﻧد ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ
ﮐﻧواﻧﺳﯾون ژﻧو ﺗوﺳط اداره ﻓدرال ﻣﮭﺎﺟرت و
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﺣق ﭘول ﻓرزﻧد دارﻧد.
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد  :ﭘول ﻓرزﻧد ﺑرای ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن
در طول روﻧد ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺗﻌﻠق ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘول ﻓرزﻧد را ﭘس از ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺛﺑت
در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯾﺗﺎن ﻟطﻔﺎ اﻋﻣﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :ﮐودﮐﺎن ﺑﯽ ﺳرﭘرﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﭘول ﻓرزﻧد را ﺑرای ﺧودﺷﺎن درﺧواﺳت دھﻧد )ﺑرﮔﮫً
راھﻧﻣﺎ " ﭘول ﻓرزﻧد ﺑرای ﮐودک ﯾﺗﯾم و ﯾﺎ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﭘدر و ﻣﺎدر ﺧود را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد"(.

ﺣق ﭘول ﻓرزﻧد ﭼﻘدر اﺳت؟

ﺑرای ﮐدام ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘول ﻓرزﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد؟

ﭘول ﻓرزﻧد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار زﯾر ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود :

ﭘول ﻓرزﻧد را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧود ،ﻓرزﻧد
ﺧواﻧده و ﯾﺎ ﻓرزﻧد ھﻣﺳر درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد اﮔر ﺑﮫ طور
ﻣﻌﻣول در آﻟﻣﺎن ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﯾد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑرای ﻧوه
و ﺑﭼﮫ ھﺎی ﭘرورﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮑﻧﻧد اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻠق ھﺳت.

ﭼﮫ ﻣدارﮐﯽ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺑرای درﺧواﺳت ﭘول ﻓرزﻧد؟

ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ ﺑﺎﯾد ﮐودﮐﮫ ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﻋﻼوه ﺑر اﯾن
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑرﮔﮫً راھﻧﻣﺎی " ﭘول ﻓرزﻧد "
را ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.

ﻣدارک زﯾر را ﺑﺎﯾد ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد) .اﺳﻧﺎدي ﮐﮫ ﻣوﺟود
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد(.
• ﻓرم درﺧواﺳت ﭘول ﻓرزﻧد ﭘر ﺷده و اﻣﺿﺎ
ﮐرده
• ﻓرم ﻓرزﻧد ) ﺑرای ھر ﻓرزﻧد ﻓرﻣﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد(
•

ﭘدر و ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺗﮑﻣﯾل  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﺊ ﻓرزﻧدﺷﺎن ﺣق ﭘول
ﻓرزﻧد دارﻧد.

•

•

ﺑرای ﮐودک ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر ﺳن
 ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘول ﻓرزﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد،
اﮔر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
• رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،آﻣوزش ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای و
ﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎه
• ﺑﮫ طور ﺟدی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دوری آﻣوزﺷﯽ ﺑودن
• ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟوﯾﻧده ﮐﺎر ﺑﮫ اداری ﮐﺎر ﻣﻌرﻓﯽ
ﺷده ﺑﺎﺷد )ﺗﺎ ﺗﮑﻣﯾل  ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ (.

•

ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ  /اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ

ﺑرای ﻓرزﻧد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل  :ﺑﮫ ﺷرط اﺛﺑﺎت
)ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﮔواھﯽ ﻣدرﺳﮫ(
ﺣﮑم ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ
ﭘﻧﺎھﻧده )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت(
اﺛﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ورود در آﻟﻣﺎن

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد؟
ﺷﻣﺎره ﺧدﻣﺎت ﭘول ﻓرزﻧد۰۸۰۰۴۵۵۵۵۵۳۰ :
ﺳﺎﻋﺎﺗﮫ ﺧدﻣﺎت :دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ،ﺳﺎﻋﺗﮫ  ۸ﺗﺎ ۱۸

ﺗوﺟﮫ :ﺑرﺧﯽ از اﻧواع اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘوﺷﺎﻧده و ﻏﯾرﻗﺎﺑلﺗﺷﺧﯾص ﺷود .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﯾﺷﮥ ﻗوﻣﯽ و ﻧژادی ،ﻧظرات ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻋﻘﺎﯾد ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ،ﻋﺿوﯾت در اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی
ﺗﺟﺎری ﮐﺎرﮔری ،ﺳﻼﻣﺗﯽ و زﻧدﮔﯽ ﺟﻧﺳﯽ ھﺳﺗﻧد.

ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ:
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