
şîret ji bo şehade  Saziya/ refahê  ya  Ciwanan ya Berlin Lichtenberg 

Li Saziya Ciwanan Lichtenberg de karîn herdem belgnama bo welatiyenê Lichtenberge behene cikirn. 

∙ şehade û qebul kirîn  – berî û piştî roja bona zaroke ∙ daxuyaniya xemgîniyê zaroke – berî û 
piştî roja bona zaroke  
∙ ger pêwîst be debara kirin 
∙ger pêwîst be pejirandinên dayikbûnê 

 
 

Ofîsa refahê/ saziya  ya ciwanan jî ji bo dayikên bitenê sertîfîkayên li ser girtina yekane, bi navê sertîfîkayên 

neyînî dide. 

Ji kerema xwe not bikin ku serdanek Ofîsa refahê/ saziya  ya ciwanan bi tenê di gel jivan çêbit! 

 
Ji bo pêvajoyek zûtir û ji bo pirsan, tê pêşniyar kirin ku daxwazên sertîfîkayan ji navnîşana e-

nameyê ya jêrîn re bêne şandin: 

Beurkundungen@lichtenberg.berlin.de  
 

Ji kerema xwe sertîfîkaya xwestinê û navê dê an zarokê (di mijara sertîfîkayên piştî zayînê de) di rêza mijarê de 

diyar bikin. Wekî din, hûrguliyên pêwendiya we û hejmarek têlefonê. 

Wek qaîde, hûn ê bi têlefonê bi xebatkarên berpirsiyar ên daîreya refahê ya ciwanan re têkilî daynin da ku 

randevûyekê bidin û her pirsek bersiv bidin. 

 

Belgeyên jêrîn ji bo sertîfîkayê li ofîsa refahê ya ciwanan hewce ne, ku heke gengaz be divê hûn wekî pêvek 

bi e-nameyê ve girêdin 

Ji bo pejirandina bavîtiyê:  

∙belgeyên nasnameya wêneya derbasdar (karta nasnameyê, pasaport an belgeya rêwîtiyê) ya herdu 
dêûbavan, destûra rûniştinê ya derbasdar, pêşkêşkirina belgeya qeydkirinê 

∙ belgeya jidayikbûnê ya bavê wergerandin (eger hebe) 

 
∙dema ku zarok jixwe çêdibe: Belgeya jidayikbûnê an jêgirtinek ji qeyda jidayikbûna zarokê 
 
∙dema ku zarok tê hêvî kirin: Passa  jidayikbûnê 
  

Ji bo daxuyaniyên xemgîniyê:  

∙ belgeyên nasnameya wêneya derbasdar (karta nasnameyê, pasaport an belgeya rêwîtiyê) ya herdu 
dêûbavan, destûra rûniştinê ya derbasdar, pêşkêşkirina belgeya qeydkirinê 

∙ pejirandina bavîtiyê û 
∙dema ku zarok jixwe çêdibe: Belgeya jidayikbûnê an jêgirtinek ji qeyda jidayikbûna zarokê 
 
 Bavbûn û beyana binçavkirinê jî dikare bi hev re li ofîsa refaha ciwanan were pejirandin. 
 

Ji kerema xwe bala xwe bidin ku werger ji bo dêûbavên ku têra xwe baş bi Almanî nizanin an jî bi zimanê îşaretan 

diaxivin hewce ye.Ji bo vê yekê tercuman li Ofîsa refahê ya ciwanan tune. Mimkun e ku nasên temen qanûnî yên ku 



bi zewacê ve ne girêdayî ne an jî bi hev re têkildar in, dikarin wekî wergêr bixebitin. 

Ger guman hebe, noter di nivîsgeha refaha ciwanan de biryarê li ser guncanbûna werger dide. 

Ger hûn bi xwe nikaribin wergêrek fêr bikin, ji kerema xwe ji ofîsa refaha ciwanan agahdar bikin.  

 

Ofîsa we ya refahê ya ciwanan li Lichtenberg 

 


