
 ل؟فاطألا عانةإ قیمة يھ مك

 :لتالیةا دودلحا فيً یارشھ لفاطألا عانةإ فعد میت

 ل؟فاطألا عانةإ بلط میدلتق لىھاإ جتحتا لتيا قثائولا يھ ما

 :لتالیةالوثائق اتقدیم ل حاأي یجب على         •

 ،ھیلع عوقمو لامك لكبش ءوملم لفاطألا ةنعاإ بلط        •

 ،)ةفل على حدطلكل (فل طمرفق         •

 لمسجلین فيوالمقیمین ص األشخان ابیا /دلمیالدة اشھا      •

 ،لمنزلیةالسكنیة ة الوحدا

 :سنة 18م عن رھعماألذین تزید ل افاطبالنسبة لأل      •

 سبیل على سیةرمد دةشھا( لمطالبةا تمقوما تثباإ

 ،)للمثاا

 بالالجئ غیر قابل للطعن /ءللجوابحق اف العترت اثباإ       •

 ،)إلقامةاتصریح ل لمثااعلى سبیل (

 .لمانیاألى ل إلدخوایخ رتال حوت ثباإ        •

 
 ؟بنال التصام ایمكنك فكی

 0800 4 5555 30 :لفاطألاعانة إمة دخ مقر

 6لى إ ًصباحا 8ن م، لجمعةالى ن إالثنین ام :مةدلخا تقاأو

 ًء   مسا

 2020 سنة 

 € 204 .1 لطفلا

 € 204 .2 لطفلا

 € 210 .3 لطفلا

 € 235 .4 لطفلامن اء بتدا

 

 !لیة للعمدالتحااكالة ولعائلة للق ایدصنادى لم بك حبارم

 

 
 نع لیةأو ذةنب يطنع أن إلعالنیةا رةلنشا ھذه لخال نم ودن

 علىن لحاصلیص ابالنسبة لألشخال فاطألاعانة إفي  قلحا

 .مبھ رفلمعتا نلالجئیوا وءللجا قح

 
 ل؟فاطألاعانة إعلى ل یحصذي لا نم

 
 یھدل ذيلا ھو ل،فاطألا عانةإ على وللحصا في قلحا لھ ذيلا

 .لمانیاأیة في دعتیاورة امقیما بصن كان مأو  قامةإ لمح

 قلحا نفإ ،لمانیاأ في ونیعیش نیذلا بألجانا ننیواطللم بالنسبة

 .إلقامةاضع وقفا على ومتون یكل فاطألاعانة إ في

 
 في قح ملھ مبھ رفلمعتا ونلالجئوا وءللجا قح على ونلحاصلا

 على وللحصوء أو اللجق استحقاایخ رتان م لفاطألا عانةإ

 قین طرعف تفاقیة جنین اضمك لوذ وءباللجراف العتا

 .نلالجئیوا رةللھج ديالتحاا بلمكتا

 
 بلطمي دلمق قال ح وءللجراءات اجء إثناأ :هالنتبااجى ریُ  

 .لفاطألت اعاناإفي ء نساو ًجاالر وءللجا

 

 
 نكاإذا ال ل إفاطألاعانة ب إلم طیدتقدم ع جىری    ك،لذ لألج

 ً.یجابیاك إبص لخاوء اللجب الول طح رارلقا

 مفبإمكانھ دھم،حول ونیعیش نیذلا لفاطلأل بالنسبة :ةوظملح

 لیتامىا عانةإ" ورمنش( مألنفسھ لفاطألا عانةإ على وللحصا

 ").میھدلوا قامةإ ونفریع ال نیذلا لفاطألا أو

 
 لخاصةا إلعانةا على وللحصا نیمك نیذلا لفاطألا ھم نم

 م؟بھ
 

 ءبناوأ ننیَّ ُمتب لل افاطألل وافاطلألرف تص لفاطألا عانةإ

 ورةبص نمقیمی واكان أو بألمانیا مقامتھإ لمح نكا إذا زوج،لا

 لفاطألد واألحفان ابإمكاك، لذعلى وة عال .لمانیاأ في یةدعتیاا

 على وللحصا تلبیا في كمع ونیعیش نیذلوا مبھ لمعتنىا

 .لفاطألا عانةإ

 
 رھمعماأ دیزت نیذلا لفاطألا على بیج لتيا روطلشا يھما

 ؟اؤھستیفاا ضافيإ لبشك سنة 18 على

 
 مفالھأط لیكم أن لىإ لفاطألا عانةإ في قلحا ورألما ءلیاوأل

 .سنة 18ال

 
 علىل یحصأن سنة  18ن عره عمد یزیذي لل افطلل نیمك

 ،قصىد أكحره عمن سنة م 25ل الحتى یكمل فاطألا عانةإ
 :للمثال اعلى سبین كاإذا  كلوذ

 أوسة في جامعة أو درا ًمھنیا ًیبادرتأو  ًتعلیمار یباش •

 ،سة علیادرم

 ب،یدرللتن مكان ع یةدِّ بجث یبح   •
 لىإ(ل لعمن اعن لباحثین اضمل كالة للعمدى ومسجال ل  •

 ).ًعاما 21ءنھاإ

 
 ".لفاطألاعانة إ"ور جع منشت، راماولمعلن امد یزللم

 
 

 
 

 

 

 www.familienkasse.de :تنرإلنتوان اعن

 مبھرف لمعتن الالجئیوء واللجق اعلى حن للحاصلیل فاطألاعانة إ

http://www.familienkasse.de/
http://www.familienkasse.de/

