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 خوش آمدیداداری کار  خانوادهوق صندبھ 

 
ما با این بروشور می خواھیم یک مرور کلی اولیھ 

برای افرادی کھ حق  فرزند پولدر رابطھ با 
 .شدند را بدھیمپناھندگی دارند و بھ رسمیت شناختھ 

 
  ؟میگیرد تعلق فرزند بھ چھ کسانی پول

 
کھ محل سکونت  میگیرد تعلق کسانیبھ  فرزند پول

ھای کھ در آلمان خارجی دائمی در آلمان دارند. برای
 بستگی دارد. گیبھ وضعیت اقامتمیکنند  زندگی

 
افرادی کھ حق پناھندگی دارند و بھ رسمیت شناختھ 

مطابق  بھ رسمیت شناختھ شدن،از تاریخ ند، ه اشد
اداره فدرال مھاجرت و  با کنوانسیون ژنو توسط

 .دارند فرزند پولحق  پناھندگان،
 

برای  فرزند پول لطفا توجھ داشتھ باشید :
 .تعلق نمی گیردپناھجویان در طول روند پناھندگی 

مثبت را پس از تصمیم  فرزند پولتقاضای بنابراین، 
 .ییداعمال نما ن لطفاتادر مورد تقاضای پناھندگی

 

 می توانند کودکان بی سرپرست توجھ داشتھ باشید:
گھً ربدھند ( درخواستشان خود برایرا  فرزند پول
کودک یتیم و یا کودکانی  برای فرزند پول " نماراھ
 ).حل اقامت پدر و مادر خود را نمی دانند"م کھ
 

دریافت  فرزند پولمی توانید  کودکان کدام برای
 کنید؟

 
 فرزند ،خود فرزند برایرا می توانید  فرزند پول

بھ طور  اگردریافت نمایید ھمسر  فرزندو یا  خوانده
برای  عالوه بر این. ھستیدمعمول در آلمان ساکن 

کھ در خانھ شما زندگی  بچھ ھای پرورشگاھی و نوه
 ھست.   امکان تعلقمیکنند 

 
 عالوه بر این سال ۱۸باالی  ھباید کودک چھ شرایطی

  ؟دداشتھ باش
 

 پولحق شان فرزند گئسال ۱۸ تکمیل تا پدر و مادر
 دارند. فرزند

 
د تا حداکثر سن سال می توانی ۱۸ باالیکودک برای 

 دریافت کنید،    فرزند پولسالگی   ۲۵
 :اگر بھ عنوان مثال

، آموزش فنی و حرفھ ای و مدرسھبھ  رفتن •
  دانشگاه  یا 

 بودندوری آموزشی بھ طور جدی بھ دنبال  •
رفی جوینده کار بھ اداری کار معبھ عنوان  •

 ). گیسال ۲۱(تا تکمیل  دشده باش
 

"  فرزند پول"  ینماراھگھً رببرای اطالعات بیشتر، 
 را نگاه کنید.

 
 چقدر است؟ فرزند پول حق

 
 پرداخت می شود : بھ مقدار زیرماھانھ  فرزند پول

 
 ؟فرزند پول چھ مدارکی نیاز دارید برای درخواست

 
اسنادي کھ موجود ( نماید.مدارک زیر را باید ارسال 

 ) کنید.  می باشد را ارسال
پر شده و امضا  فرزند پولدرخواست فرم  •

 کرده
فرمھ جداگانھ  فرزندھر  ( برای  فرزندفرم  •

 )استفاده کنید
 شخصیاطالعات /  شناسنامھ •
شرط اثبات  بھ : سال ۱۸ باالی فرزند برای •

  )گواھی مدرسھ (بھ عنوان مثال
بھ عنوان یک  حکم بھ رسمیت شناختھ شدن •

  )اجازه اقامتبھ عنوان مثال ( پناھنده
 اثبات تاریخ ورود در آلمان •

 
 

 ؟تماس بگیرید می توانید با ما چگونھ
 ۰۸۰۰۴۵۵۵۵۵۳۰ :فرزند پول خدمات شماره

 ۱۸تا  ۸ ، ساعتھدوشنبھ تا جمعھ :خدماتساعاتھ 
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