طريقة تسجيل طفلكم المولود مؤخرا
ين
والهارب�
معلومات للهاربات

حقوق طفلك المولود مؤخرا ف ي� المانيا

تعت� اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن االمم المتحدة ( )UN-KRKقانونا نافذا ف ي� المانيا .تعهدت المانيا „بتسجيل كل طفل بعد والدته فورا“ (المادة  ,7الفقرة  1من اتفاقية UN-KRK – Art. 7 Abs. 1
ب
ئ
للهجرة
االتحادية
المصلحة
لدى
طفلكم
تسجيل
يتطلب
.
)UN-KRK
كث�ة اخرى .تسجيال رسميا موثقا بشهادة
والالج�ن ( .)BAMFلمنحه خدمات اجتماعية مثل الفحوصات الطبية الوقائية وخدمات ي
ي
ف
لك تستطيع السلطات التأكد من صحة البيانات مستقبال.
ميالد ( )Geburtsurkundeاو كشف من سجل المولودين ( .)Auszug aus dem Geburtenregisterويحتاج طفلكم هذه الوثائق ي� حياته الالحقة ي

كيف يحصل طفلك عىل شهادة الميالد؟

يخ� المستشفى مكتب االحوال الشخصية ( )Standesamtعن والدة طفلك .ويتوجب عليك ضمن  4اسابيع من الوالدة الذهاب اىل مكتب االحوال الشخصية ( )Standesamtالواقعة ف ي� البلدية حيث
ب
ولدت طفلك ,وعند اللزوم برفقة تم�جم او تم�جمة .يمكنك االستفسار عن مكتب االحوال الشخصية المسؤول ف ي� المستشفى .ف ي� بعض االحيان يوجد هذا المكتب داخل مستشفى الوالدة.
ت
ال� يجب اخذها معك ف ي� زيارتك اىل مكتب االحوال الشخصية:
الوثائق المطلوبة ي
وثيقة الهوية (( )Identifikationsnachweisجواز سفر ( )Passساري المفعول وشهادة تأجيل الطرد ( )Duldungاو رخصة تسجيل صادرة عن ادارة شؤون االجانب
•
()Registrierung der Ausländerbehörde
شهادات ميالد ( )Geburtsurkundenوالدي الطفل (االصل ونسخة تم�جمة اىل اللغة االلمانية ومصدقة عليها اثبات صحة الوثيقة من طرف ممثلية دبلوماسية ()Legalisation
•
او اثبات رسمي مختوم ())Apostille
اذا كنتم ت ز ي ن
م�وج� :شهادة الزواج ( )Heiratsurkundeاو عقد الزواج (( )Ehevertragاالصل ونسخة تم�جمة اىل اللغة االلمانية ومصدقة عليها اثبات صحة الوثيقة من طرف ممثلية
•
مختوم ())Apostille
دبلوماسية (( )Legalisationاو اثبات رسمي
ِ
ين
باسبوع�
من االحسن االتفاق عىل موعد ف ي� مكتب االحوال الشخصية واالستفسار عن ض�ورة تقديم وثائق اضافية .يمكنكم اخذ شهادة الميالد ( )Geburtsurkundeبعد تسليم كل الوثائق المطلوبة
اىل  6اسابيع.

ما العمل اذا نقصت الوثائق المطلوبة؟

ت
ح� اذا ما وجدت لديك الوثائق المطلوبة الصدار شهادة ميالد يتوجب عليك الذهاب اىل مكتب االحوال الشخصية الواقعة ف ي� البلدية حيث ولدت طفلك! يستحق طفلك شهادة ميالد.
اذا لم يملك والدا الطفل الوثائق المطلوبة فتستحقون انتم وطفلكم عىل االقل كشفا من سجل المولودين ( .)Auszug aus dem Geburtenregisterأالن هذا الكشف يشكل وثيقة رسمية ايضا (انظر

المادة  55الفقرة  1الرقمان  1و 4من قانون االحوال الشخصية ,المادة  54الفقرتان  1و 2من قانون االحوال الشخصية والمادة  35الفقرة  1من الئحة االحوال الشخصية – vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 1 und
 .)Nr. 4 PStG, § 54, Abs. 1 und 2 PStG und § 35, Abs. 1 PStVتستغرق اصدار كشف من سجل المولودين احيانا مدة طويلة .اثناء هذه المدة تستحقون شهادة اثبات اعالن الميالد (المادة  7الفقرة 1
تعت� هذه الشهادة اقل قيمة ولكنه يمكن استعمالها لطلبات الخدمات مثل الفحوصات الوقائية.
من الئحة االحوال الشخصية  .)Abs. 1 PStV 7 § -ب

ف
ف
تغي� االسم بموجب قانون االسماء النافذ ف ي�
تنبيه! اذا لم تملكوا الوثائق الخاصة بكم فيسجل طفلكم ي� سجل المولودين تحت اسم عائلة االم .اذا قدمتم كل الوثائق المطلوبة ي� وقت الحقفيتطلب ي
ف
ت
ت
بتوىل الرعاية المش�كة فيمكن تسجيل الطفل ي� سجل المولودين تحت اسم
بلدكم
االصىل قرارا من طرف المحكمة .اذا قدمتم اىل مصلحة شؤون الشباب المسؤول ترصيحا باالع�اف باالبوة وترصيحا ي
ي
ت
ت
ز
ش
عائلة االب ب�ط ان ام الطفل اعلنت حالتها الشخصية „عزباء“ امام السلطات االلمانية دائما ,او (اذا اعلنت انها م�وجة) ان الزوج يع�ف بابوته.

الطرق ش
ال�عية لتسجيل الميالد

اسأىل قابالتك
واطل� موعدا مع مكتب الخدمات االجتماعية ف ي� المستشفى .هناك تقدم لك المساعدة.
ي
بي
مبادرة من طرف :
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