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 إعانة األطفال لطالبي اللجوء والالجئین المعترف بھم

 مرحبًا بكم في صندوق األسرة التابع لوكالة العمل االتحادیة!
 األطفال بالنسبة لطالبي اللجوء والالجئین المعترف بھم.من خالل ھذا الكتیب أن نقدم عرًضا عاًما بخصوص أحقیة الحصول على إعانة نود 

 من یحصل على إعانة األطفال؟ .1
انیا، فإن یحصل على إعانة األطفال كل المقیمین في ألمانیا، سواء من لدیھم دار سكني أو مكان معتاد لإلقامة. وبالنسبة لألجانب المقیمین في ألم

 بحالة اإلقامة الممنوحة لكل منھم. أحقیة المطالبة بإعانة األطفال تكون مرتبطة
اعتباًرا من الوقت الذي یتم فیھ إجازة حق اللجوء أو یحق لطالبي اللجوء والالجئین المعترف بھم المطالبة بالحصول على إعانة األطفال 

 المكتب االتحادي لشؤون الھجرة والالجئین. خالل، من االعتراف بحالة لجوء الشخص المعني
 قید التنفیذ.ال تزال طالبي اللجوء ال یحق لھم بصفة أساسیة المطالبة بالحصول على إعانة األطفال، بینما إجراءات اللجوء أن  یرجى مراعاة

 ولذلك فیرجى أال یتم التقدم بطلب للحصول على إعانة األطفال، إال بعد البت باإلیجاب في طلب اللجوء الخاص بك.
ھم الحصول على إعانة األطفال ألنفسھم (انظر المنشور "إعانة األطفال ألیتام األب واألم أو األبناء ملحوظة: یمكن لألبناء الذین یعیلون أنفس

 الذین ال یعرفون مكان إقامة والدیھم").

 ما فئة األطفال التي یمكن ألجلھا الحصول على إعانة األطفال؟ .2
األزواج، إذا كان محل سكنھم أو إقامتھم المعتاد في ألمانیا. وباإلضافة إلى ذلك تُدفع إعانة األطفال ألبنائك من صلبك أو الذین تم تبنیھم أو أبناء 

 یمكن أیًضا المطالبة بأحقیة الحصول على اإلعانة ألجل األحفاد واألطفال الربائب الذین تتم تربیتھم في منزلك.

 عاًما؟ 18ما االشتراطات اإلضافیة التي یتعین توفرھا في حالة األبناء األكبر من  .3
 عاًما. 18یحق لآلباء االستمرار في الحصول على إعانة األطفال حتى یتم أبناؤھم 

 عاًما، إذا كان االبن على سبیل المثال: 25عاًما، فیمكن االستمرار في دفع إعانة األطفال آلبائھم حتى یتموا  18وبالنسبة لألبناء األكبر من 
 عیة،قید التعلیم المدرسي أو المھني أو الدراسیة الجام •
 یبحث بجدیة عن مكان للتدریب العملي، •
 عاًما). 21ل بیاناتھ لدى وكالة العمل أو أي من مراكز التوظیف، بصفتھ باحث عن عمل (وذلك إلى أن یتم سجّ  •

 یمكنك الحصول على مزید من المعلومات في ھذا الشأن من خالل االطالع على منشور "إعانة األطفال".

 ؟كم تبلغ قیمة إعانة األطفال .4
 یتم سداد إعانة األطفال شھریًا بالقیمة التالیة:

 األطفال 1/1/2023بدًءا من 
 یحصل كل طفل على نصیبھ یورو 250
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 ما المستندات التي تحتاجھا للتقدم بطلب الحصول على إعانة األطفال؟ .5
 یجب بالضرورة تقدیم المستندات التالیة:

 طلب إعانة أطفال، مستوفي البیانات بالكامل وموقع من مقدم الطلب، •
 ملحق خاص بالطفل (لكل طفل على حدة)، •
 شھادة میالد/ شھادة إقامة أفراد آخرین في المسكن، •
 عاًما: دلیل یثبت استیفاء اشتراطات استحقاق المطالبة (مثًال شھادة مدرسیة)، 18األبناء األصغر من مع  •
 دلیل یثبت االعتراف النھائي بك كمستحق للجوء/ كالجئ، •
 دلیل یثبت یوم دخول ألمانیا، •
 رقم التعریف الضریبي (لمقدم/ة الطلب واالبن). •

نات الشخصیة، بحیث ال یمكن التعرف علیھا. یتضمن ذلك معلومات حول األصل العرقي أو اآلراء ملحوظة: یمكن إبھام أنواع معینة من البیا
 السیاسیة أو المعتقدات الدینیة أو الفلسفیة أو العضویة النقابیة أو بیانات عن الصحة أو الحیاة الجنسیة.

 كیف تصل إلینا؟ .6

 30 5555 4 0800 رقم خدمة إعانة األطفال:
 م 6ص إلى  8ثنین إلى الجمعة، من الساعة مواعید العمل: اال 

 www.familienkasse.de  عنوان اإلنترنت:
 

http://www.familienkasse.de/
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