چگونه نوزاد تازه متولد شده خود را ثبت نام کنید.
ت
اطالعا� برای پناهندگان در ی ن
برل�

ق
حقو� در آلمان برخوردار است.
نوزاد شما از چه
آلمان موظف به اجرای پیمان نامه حقوق کودک ( )UN-KRKاست .آلمان موظف است نام هر کودک را بالفاصله بعد از تولد در فهرست تولدها ثبت کند (اصل  7بند  1پیمان نامه حقوق کودک (Art.
گ
ت
خدما� مانند معاینات غربالگری استفاده کند باید اسم او در اداره فدرال مهاجرت و پناهند� ( )BAMFنوشته شود و برای این کار الزم
 .7, Abs. 1 UN-KRKبرای اینکه فرزند تازه متولد شده شما از
است که ثبت نام شود .کودک نیاز به شناسنامه ( )Geburtsurkundeو یا گواهی ثبت نام در فهرست تازهمتولدها( )Auszug aus dem Geburtenregisterدارد تا ادارات بتوانند بعدا هویت او را
احراز کنند.

از کجا میتوان درخواست صدور شناسنامه کرد؟
بیمارستان تولد نوزاد را به اداره ثبت احوال ( )Standesamtاعالم میکند .شما باید تا چهار هفته بعد از به دنیا آمدن کودک به اداره ثبت احوال منطقهای که نوزاد در آن به دنیا آمده است بروید.
بگ�ید .ممکن است در خود کلینیک زایمان این اداره وجود داشته باشد.
اگر الزم بود با خود تم�جم بب�ید .از کلینیک آدرس اداره ثبت احوال مربوطه را ی
مدارک زیر را باید هنگام مراجعه به اداره با خود به همراه داشته باشید:
معت� و دولدونگ ( )Duldungو یا ثبت نام در ادارة اتباع خارجی ()Registrierung bei der Ausländerbehörde
• مدرک دال بر هویت (( )Identifikationsnachweisگذرنامة ( )Passب
• شناسنامه خودتان (اصل مدرک به همراه ترجمه رسمی) و یا پک� برابر با اصل آن ()Legalisation oder Apostille
• اگر متاهل هستید سند ازدواج (( )Heiratsurkunde, Ehevertragاصل مدرک به همراه ترجمه رسمی) و یا پک� برابر با اصل آن ()Legalisation oder Apostille
ت
بگ�ید و پب�سید چه مدارک دیگری الزم است.
به� است قبال از اداره ثبت احوال وقت ی

اگر هیچ مدر� ندارید چه باید بکنید؟

اگر برای دریافت شناسنامه مدارک الزم را ندارید باز هم به اداره ثبت احوایل که فرزندتان در آن به دنیا آمده است بروید .فرزند شما حق دارد شناسنامه داشته باشد .چون ت
ح� اگر هیچ مدریک هم
نداشته باشید امکان صدور گواهی ثبت نام در فهرست تازهمتولدها( )Auszug aus dem Geburtenregisterبرای کودک شما وجود دارد که آن هم مدرک رسمی محسوب می شود .تا صدور گواهی
ثبت نام در فهرست تازه متولدها (§  )Abs. 1 PStV 35می توانید تاییدیه تولد رادریافت کنید (گواهی مشخصات فردی § .) Abs. 2 PStV 7,از این تاییدیه می توان برای درخواست جهت دریافت خدمات
استفاده کرد.

گ
گ
تغی� نام براساس قانون نامگذاری کشور خودتان در
توجه داشته باشید :اگر هیچ مدرک شخیص ندارید فرزند شما در فهرست تولدها نام خانوادیک نام خانوادیک خود را ابتدا از مادرش می یگ�د .ی
ت
داش� حق حضانت ی ن
صور� که همه مدارک الزم را بعدا تحویل دهید  ،با نظر دادگاه امکانپذیر است .اگر قبل از تولد کودک امر اقرار به پدر بودن و ت ن
طرف� در ادارة جوانان مربوطه را انجام داده
گ
گ
بگ�د.
باشید ،در صورت ناقص بودن مدارک ،کودک میتواند نام خانوادیک خود را از نام خانوادیک پدرش ی

راه های ثبت نام کودک در فهرست تازه متولد شده ها

بگ�د .آنجا به شما کمک میکنند.
از مامای خود سوال کنید و از او بخواهید با بخش خدمات اجتماعی بیمارستان تماس ی
به پیشنهاد:

Stand 08.07.2016

انجمن ماماهای ی ن
برل�

آکادمی ن
آلما� پزشیک
کودکان و نوجوانان

سازمان ن
آلما� حقوق شب�

