
 دستورالعمل های صدور گواهينامه در اداره رفاه جوانان ليشتنبرگ در برلين

 در اداره رفاه جوانان در ليشتنبرگ اسناد محضری زیر برای شهروندان ليشتنبرگ قابل انجام است.

 قبل و بعد از تولد. -تصدیق و رضایت پدری -

 قبل و بعد از تولد. -اظهارات مراقبت -

 نگهداری.هر گونه تعهدات  -

 قدردانی زایمان در صورت وجود. -

 اداره بهزیستی جوانان نيز برای مادران مجرد گواهی حضانت انحصاری صادر ميکند که اصطال؛ گواهی منفی است.

 لطفا توجه داشته باشيد که بازدید شخصی فقط با تعيين وقت قبلی امکان پذیر است!

 ميشود که درخواست های گواهينامه به آدرس ایميل زیر ارسال شود! توصيه -برای انجام سریع ترو برای پرس و جو 
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 ا ذکر نمایيد.گواهينامه مورد نظر و نام مادر یا فرزند( در مورد گواهينامه های بعد از تولد ) ر-لطفا در قسمت موضوع 

قاعدتا برای تعيين وقت و هر گونه سوال با کارکنان مسئول اداره رفاه جوانان تماس  -متن بيشتر اطالعات تماس یک شماره تليفون 
 تيلفونی خواهند داشت.

 يوست کنيد:مدارک زیر برای صدور گواهينامه در اداره رفاه جوانان مورد نياز است که در صورت امکان باید آن را به ایميل پ

 برای تصدیق پدری:

اداره گواهی ثبت  -معتبر اجازه اقامت -گذرنامه یا کارت سفر) پدر و مادر -مدارک شناسای عکس دار معتبر ( کارت شناسایی - 
 نام.

 ترجمه شناسنامه پدر ( در صورت موجود بودن )! - 
 کودکاگر کودک قبال متولد شده باشد: شناسنامه یا استخراج از دفتر ثبت تولد  - 
 اگر کودک هنوز تولد نشده باشد:پاسپورت زایمان. - 

 برای نگرانی:

مجوز های اقامت -گذرنامه یا کارت سفر ) هر دو والدین -مدارک شناسایی معتبر همراه با عکس ( کارت شناسایی - 
 ارائه گواهی ثبت نام.-معتبر

 تایيد کرد.پدر و مادر و اعالميه حضانت را ميتوان با هم در اداره رفاه جوانان  - 
لطفا توجه داشته باشيد که برای والدین که تسلط کافی به زبان آلمانی ندارند یا به زبان اشاره ارتباط برقرار کنيد.  - 

 ترجمان الزم است.

 پدر و مادر و اعالم حضانت را ميتوان با هم در اداره بهزیستی جوانان تایيد کرد.

جود ندارد.این احتمال وجود دارد که آشنایان بزرگسالی که ممکن است با در اداره رفاه جوانان ترجمانی برای این کار و
 به عنوان ترجمان کار کنند:  -ازدواج فاميل یا فاميلی  ارتباط نداشته باشند

در مورد مناسب بودن مترجم: در صورت شک سردفتر در اداره رفاه جوانان تصميم ميگيرد. اگر خودتان اصال ترجمانی 
 فا این موضوع را به اداره بهزیستی جوانان اطالع دهيد.پيدا نکردید؟ لط

 دفتر اداره رفاه جوانان در ليشتنبرگ.

  

 



 


