
 تعليمات الحصول على الشهادة في مكتب رعاية الشباب في ليشتنبرغ في برلين       

   يمكن لمكتب رعاية الشباب في ليشتنبرغ عمل التوثيق التالي بانتظام ل ليشتنبرج

   المواطنين على التوالي:المواطن :

وبعدها الوالدة قبل - والموافقة األبوة إقرار    
الرعاية إعالن   – الوالدة وبعدهاقبل           

        النفقة التزامات أمكن إذا                                                                                                                                           
         باألمومة اإلعتراف أمكن إذا                                                                                                                                      

  العازبات حول الحضانة الفردية , كما يصدر مكتب رعاية الشباب شهادات لألمهات                                              
 ما يسمى بالشهادات السلبية                                                  

 يرجى ألمالحظة,أن الزيارة الشخصية ممكنة فقط عن طريق موعد مسبق !

  الشهادة للمعالجة السريعة واإلستفسارات , يوصي بإرسال طلبات                                   
  :إلى عنوان البريد اإللكتروني التالي                                    

Beurkundungen@lichtenberg.berlin.de 

 في  موضوع الشهادة بعد الوالدة ).لمزيد من الرسائل النصية )  الرجاء إدخال الشهادة المطلوبة وإسم األم أو الطفل
الهاتف . كقاعدة عامة ,ستتصل بالموظفين المسؤولين في مكتب رعاية الشباب تفاصيل االتصال الخاصة بك ورقم   

عبر الهاتف لتحديد موعد واإلجابة على  أي أسئلة     

    :المستندات التالية مطلوبة للحصول على شهادة في مكتب رعاية الشباب, والتي إزا أمكن يرجى إرفاقها بالبريد اإللكتروني 

  :باألبوة لإلعتراف 

كال الوالدين يجب أن يكون لديهم ,( البطاقة الهوية أو جواز السفر أو وثيقة السفر)  بطاقة هوية سارية مع الصورة   
      تصريح إقامة سارية المفعول مع شهادة تسجيل السكن المعرفة تحت إسم أنملدونغ
  شهادة ميالد مترجمة لألب إن وجدت
 أو مستخرج من سجل ميالد الطفل  شهادة ميالد :إذا كان الطفل قد ولد بالفعل  

منتظر الطفل إذا          دفتر الحمل:

  :لتوضيح الحضانة 

 
كال الوالدين يجب أن يكون لديهم ,( البطاقة الهوية أو جواز السفر أو وثيقة السفر) بطاقة هوية سارية المفعول مع صورة

السكن المعرفة  تحت إسم أنملدونغ  واعتراف باألبوة تصريح إقامة سارية المفعول مع شهادة تسجيل   
               الطفل  أو مستخرج من سجل الميالد  شهادة ميالد: إذا كان الطفل قد ولد بالفعل

  يمكن أيضاً التصديق على األبوة وإعالن الحضانة معاً في مكتب رعاية الشباب .  

  الذين ال يتحدثون األلمانية جيداً أو الذين يتواصلون بلغة اإلشارة. ال يوجد مترجمون فوريون يرجى مالحظة أن الترجمة ضرورية لآلباء 
في مكتب رعاية الشباب . من الممكن أن يعمل كمترجم شخص تعرفه العائلة لكن يجب أن يكون بالغ وضمن سن القانوني غير مسموح 

. في حالة الشك, يقرر كاتب العدل في مكتب رعاية الشباب مدى مالئمته للعمل  لهذا الشخص أن يكون لديه  صلة قرابة أو زواج مع العائلة
 كمترجم , إذا كنت غير قادر على تعليم المترجم بنفسك , يرجى إبالغ مكتب رعاية الشباب بهذا. 

 مكتب رعاية الشباب الخاصة بك في ليشتنبرج 


