
 . خانواده5

خانواده خود خواهید یافت.  در اینجا اطالعاتی در مورد کمک های موجود برای شما و   

 حمایت مالی از خانواده ها 

اگر فرزند دارید، می توانید برای حمایت مالی درخواست دهید: فقط در صورتی که به  

عنوان پناهنده در آلمان به رسمیت شناخته شده باشید، مستحق کمک هزینه فرزند هستید.  

 دهید  درخواستبه عنوان یک پناهجو نمی توانید برای کمک هزینه کودک 

 حمایت از کودک

سالگی   18اگر کودک در آلمان زندگی می کند، بدون توجه به درآمد خود، همه والدین تا 

فرزندشان حق دریافت کمک هزینه فرزند را دارند. اگر فرزند شما در حال آموزش یا  

  194سالگی او تمدید می شود. برای دو فرزند اول  25تحصیل است، این حق حداکثر تا 

یورو دریافت   225یورو و برای هر فرزند اضافی  200یورو در ماه، برای فرزند سوم 

می کنید. کمک هزینه کودک باید در دفتر مزایای خانواده آژانس کار درخواست شود. می  

توانید فرم درخواست کمک هزینه فرزند را از اداره مزایای خانواده یا در وب سایت اداره 

 ( https://www.familienkasse-info.deکار دریافت کنید. )

 کمک هزینه خانواده )فقط در بایرن( 

ایالت آزاد بایرن برای هر فرزند در سال دوم و سوم زندگی، یعنی از ماه سیزدهم تا سی و  

یورو به والدین اعطا   300یورو و حتی از فرزند سوم به بعد ماهیانه  250ششم، ماهانه 

متولد شده اند کمک هزینه   2015اکتبر   1فرزندان خود که پس از می کند. والدین برای 

عائله مندی دریافت می کنند. این مزیت برای همه خانواده ها صرف نظر از درآمد و شغل  

است. والدین در بایرن نیز می توانند کمک هزینه خانواده را در صورت حضور کودک  

  در مهدکودک یا تحت مراقبت خانواده دریافت کنند. 

(https://www.zbfs.bayern.de/familie/familiengeld) 

 

 

 



 (کمک هزینه والدین )فقط در بایرن

کمک هزینه والدین به عنوان حمایت مالی برای مراقبت از فرزند خود پس از تولد عمل  

می کند. صرف نظر از اینکه قبالً کار کرده اید یا خیر، یک حق وجود دارد. هر یک از  

ماه حق دریافت کمک هزینه والدین را دارند. شما می توانید حداقل   12ا والدین حداکثر ت 

یورو کمک هزینه والدین دریافت کنید.   1800یورو و حداکثر  300

(https://www.elterngeld.de) 

 

 پیش پرداخت برای والدین مجرد

ی کنید، می توانید از اداره رفاه جوانان برای پیش  اگر فرزند خود را به تنهایی بزرگ م

پرداخت هزینه نگهداری اقدام کنید. می توانید اطالعات بیشتر و تماس ها را در وب سایت  

ratsamthttps://www.land-اداره رفاه جوانان بیابید. )

292fb3-familie-roth.de/unterhalt?sub=jugend) 

 

 تجهیزات اولیه برای خانه و نوزادان

برای تجهیزات اولیه پوشاک و مسکن و بارداری می توانید به اداره رفاه اجتماعی یا  

 مرکز کاریابی مراجعه کنید. 

 

https://www.elterngeld.de/
https://www.landratsamt-roth.de/unterhalt?sub=jugend-familie-292fb3
https://www.landratsamt-roth.de/unterhalt?sub=jugend-familie-292fb3

