
!لعملبكم لدى صنادیق العائلة للوكالة االتحادیة لمرحبا 

من خالل ھذه النشرة اإلعالنیة أن نعطي نبذة أولیة عننود 
على الحق في إعانة األطفال بالنسبة  لألشخاص الحاصلین

.حق اللجوء والالجئین المعترف بھم

من الذي یحصل على إعانة األطفال؟ 

دیھ لھ الحق في الحصول على إعانة األطفال، ھو الذي لالذي 
.  محل إقامة أو من كان مقیما بصورة اعتیادیة في ألمانیا

ا، فإن الحق بالنسبة للمواطنین األجانب الذین یعیشون في ألمانی
.في إعانة األطفال یكون متوقفا على وضع اإلقامة

حق على حق اللجوء والالجئون المعترف بھم لھمالحاصلون 
من تاریخ استحقاق اللجوء أو الحصولفي إعانة األطفال 

ریق وذلك ضمن اتفاقیة جنیف عن طعلى االعتراف باللجوء
.  المكتب االتحادي للھجرة والالجئین

ب لمقدمي طلال حقأثناء إجراءات اللجوء :االنتباهُیرجى 
.اللجوء رجاالً ونساًء في إعانات األطفال

رجى عدم تقدیم طلب إعانة األطفال إال إذا كانذلك، یُ ألجل 
.حول طلب اللجوء الخاص بك إیجابیاً القرار 

إمكانھم بالنسبة لألطفال الذین یعیشون لوحدھم، فب: ملحوظة
إعانة الیتامى"منشور (الحصول على إعانة األطفال ألنفسھم 

").أو األطفال الذین ال یعرفون إقامة والدیھم

ھم األطفال الذین یمكن الحصول على اإلعانة الخاصة من 
بھم؟

وأبناء إعانة األطفال تصرف لألطفال واألطفال الُمتبنَّین
ورة الزوج، إذا كان محل إقامتھم بألمانیا أو كانوا مقیمین بص

طفال عالوة على ذلك، بإمكان األحفاد واأل. اعتیادیة في ألمانیا
على المعتنى بھم والذین یعیشون معك في البیت الحصول

.إعانة األطفال

الشروط التي یجب على األطفال الذین تزید أعمارھمماھي 
سنة بشكل إضافي استیفاؤھا؟18على 

لھم األمور الحق في إعانة األطفال إلى أن یكمل أطفاألولیاء 
.سنة18ال

سنة أن یحصل على 18للطفل الذي یزید عمره عن یمكن 
سنة من عمره كحد أقصى، 25إعانة األطفال حتى یكمل ال

:وذلك إذا كان على سبیل المثال
عة أو دراسة في جامیباشر تعلیماً أو تدریباً مھنیاً أو •

،مدرسة علیا
یة عن مكان للتدریب،یبحث بجدِّ •
ى إل(مسجال لدى وكالة للعمل ضمن الباحثین عن العمل •

).عاماً 21إنھاء

".إعانة األطفال"من المعلومات، راجع منشور للمزید 

ھي قیمة إعانة األطفال؟كم 
:یتم دفع إعانة األطفال شھریاً في الحدود التالیة

فال؟ھي الوثائق التي تحتاج إلىھا لتقدیم طلب إعانة األطما 
:ي حال تقدیم الوثائق التالیةأیجب على •
طلب إعانة األطفال مملوء بشكل كامل وموقع علیھ،•
،)لكل طفل على حدة(مرفق طفل •
ن في بیان األشخاص المقیمین والمسجلی/ شھادة المیالد•

الوحدة السكنیة المنزلیة،
:  سنة18بالنسبة لألطفال الذین تزید أعمارھم عن •

شھادة مدرسیة على سبیل(إثبات مقومات المطالبة 
،)المثال

للطعن بالالجئ غیر قابل/ إثبات االعتراف بحق اللجوء•
،)على سبیل المثال تصریح اإلقامة(

.إثبات حول تاریخ الدخول إلى ألمانیا•

.یمكن إخفاء أنواع خاصة من البیانات الشخصیة: مالحظة
ة أو وھي بیانات عن أصل العرق أو الجنس أو اآلراء السیاسی

الصحة أو المعتقدات الدینیة أو الفلسفیة أو االنتماءالنقابي أو
.  الحیاة الجنسیة

؟كیف یمكنكم االتصال بنا

30555540080: خدمة إعانة األطفالرقم 
6صباحاً إلى 8من االثنین إلى الجمعة، من : أوقات الخدمة

ساًء م

www.familienkasse.de:عنوان اإلنترنت

األطفال للحاصلین على حق اللجوء والالجئین المعترف بھمإعانة 
Arabisch
Stand: 01.18

2018
الطفل  .1 194 €
الطفل .2 194 €
الطفل .3 200 €

ابتداء من الطفل .4 225 €

http://www.familienkasse.de/
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