
الميالد شهادات حول معلومات  

األعزاء، االباء  

الجديد دكموبمول تهانينا  

.التالية المعلومات قراءة الرجاء لذا حاليا، العمل نظام لدينا تغير كورونا جائحة بسبب  

.التالية الوثائق عن صور كلذل ونهحتاجت ما كل فإن لذا ،.الشخصي حضوركم دون الميالد شهادات اصدار نباإلمكا أصبح  

.الحاالت جميع في الوالدين كال من واإلقامة السفر وجواز الهوية عن صور   

.الصور على واضحا يكون ان يجب والتوقيع الوثائق صالحية   

.التالية الحاالت في أيضا اليه نحتاج ما  

 لألزواج شهادات ميالد والدي الطفل – عقد الزواج او ما يقوم مقامة او وثيقة تثبت ذلك.

 

لألمهات العزباوات شهادة ميالد االم – اثبات الحالة االجتماعية – إذا توفر االعتراف باألبوة واثبات الحضانة المشتركة – شهادة ميالد 

 األب

 لألمهات المطلقات أو االرامل: شهادات ميالد األمهات – عقد الزواج – عقد الطالق – شهادة وفاة اب الطفل

 

 اإلقرار استمارة ان العلم مع قبلكم، من عليها والموقع المستشفى من الصادرة بالمولود الخاصة الكنية اسم إقرار: نحتاج لذلك إضافة

.االنترنت في التالية الصفحة على موجودة اليه المشار  

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/service/standesamt/artikel.321075.php 

.األلمانية السفارة من تصديق او منها الصادرة الدول من تصديق الى بحاجة المانيا خارج من الصادرة الوثائق كل :جدا هام  

.المانيا في معتمد مترجم لدى المذكورة الوثائق جميع ترجمة يجب كما  

عبر ليشتنبيرغ في المدنية الشؤون دائرة مراسلة كميمكن الموضوع، هذا تخص أسئلة أو تفساراتاس اية وجود حال في  

  االلكتروني البريد 

geburtenregister.standesamt@lichtenberg.berlin.de 

:التلفون  

030/ 90296 -3550 oder 90296 -3586 oder 90296 -7857 

.الصدد هذا في بنا االتصال يرجى كاف، بشكل األلمانية اللغة تجيدون ال مكنت إذا توفيره يمكن لغوي وسيطل الحاجة حال في  

 

 على للمستشفى، وتسليمها الوالدة عند المستشفى الى عنها ونسخ أعاله المذكورة الوثائق جميع احضار يمكنكم: بالمستشفى طلبات تقديم

.اليكم األصل يعاد ان  

 الى احتجنا حال في االلكتروني والبريد التلفون رقم المستشفى إعطاء المهم من. المستندات رصو الينا وترسل بالوالدة المستشفى تعلمنا

 استفسارات

  



  التالي العنوان على البريد عبر المستندات عن صور ارسال: المستشفى من الخروج بعد الطلب تقديم

 Bezirksamt Lichtenberg, Standesamt/ Geburtenbuch, 10360 Berlin 

. التالي العنوان في بالدائرة الخاص البريد صندوق في الظرف وضع او   

Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, 13059 Berlin 

 هام جدا يجب كتابة تاريخ ميالد األم واسمها بالكامل في الطلب 

 

أسابيع ستة الى ةاربع من األقل على االجراء هذا يستغرق الد،المي شهادة بإصدار قومت ثم ومن الملف بدراسة المدنية األحوال ئرةدا تقوم   

حاليا هذا من بأكثر اإلسراع لعدم ناسف  

.شيئا يكلفكم ال وهذا الصحي، والتأمين اإلباء ومعونة األوالد معونة طلبات لتقديم البريد عبر شهادات على تحصلون ثم من  

  يورو 6 تكلف فيةإضا شهادة وكل يورو 12 فتكلفتها الميالد شهادة أما

.للدفع فاتورة نرسل وسوف العدد، ذكر الرجاء واحدة من ألكثر احتجتم إذا  

.البريد عبر الميالد شهادات ارسال ستتم الرسوم تحويل بعد  

.ممعك تواصللل معلومات لدينا يكون ان يجب لذا بذلك، سنعلمكم المدنية، األحوال دائرة الى الشخصي لحضوركم رورةض هناك كان إذا  

.لكم موعد بتحديد سنقوم الدائرة الى الشخصي لحضوركم  

  موعد بدون مراجعات يوجد ال حاليا

 هام جدا ما يجب احضاره الى الموعد

األصلية والترجمات األصلية الوثائق 1  

األلمانية تتكلمون ال كنتم حال في مترجم 2  


