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ما الغرض من هذه المؤسسة ؟
المؤسسة
 ...تسهيل بداية المرحلة العائلة الجديدة مع الطفل للحوامل المحتاجة .هاته الموارد تقدم من طرف
المؤسسة االتحادية "األم والطفل  -حماية حياة الذين لم يولدوا بعد".
متى يمكنك الحصول على موارد المؤسسة ؟
يمكنك الحصول على مساعدة مالية من المؤسسة ،إذا كنتي تتوقعين طفال.
 والدخل الشهري المنتظم لكل أفراد األسرة ال يتجاوز حدا أقصى، قد استنفدت كل مساعدة ممكنة من الناحية القانونية أو غير كافية.ما هي الموارد التي يمكنك الحصول عليها ؟
تقدم المؤسسة الدعم المالي لتغطية نفقات الحوامل المتكبدة فيما يتعلق بالحمل والوالدة ،على سبيل المثال
المالبس األمومة أو المعدات األولية للرضيع.
ال يوجد أي حق قانوني في أموال المؤسسة .
أين يمكنني التقدم بطلب للحصول على الموارد ؟
يمكنني التقدم بطلب للحصول على الموارد من طرف المؤسسة االتحادية "األم والطفل  -حماية حياة
الذين لم يولدوا بعد" في جميع مراكز اإلرشاد الحمل المعترف بها في Mecklenburg-Vorpommern
ما هي الشروط التي يجب مراعاتها ؟
 .1يجب أن يقدم الطلب قبل والدة الطفل.
 .2يجوز تقديم طلب واحد فقط في فترة الحمل .مراكز اإلرشاد تنقل الطلب إلى مؤسسة "مساعدة
للنساء والعائالت"

 .3بعد الوالدة يجب تقديم نسخة من دليل الوالدة إلى المؤسسة .ويمكن أيضا أن يتم ذلك عن طريق
مركز اإلرشاد.
 .4يجب أن يكون المسكن الرئيسي أو مكان اإلقامة المعتاد لمقدمة الطلب في
Mecklenburg-Vorpommern

ما هي المستندات المطلوبة :
 دفتر األمومة إثبات حالة الهجرة أو التسجيل .قد يكون الدليل على شكل شهادة من طرف مكتب الهجرة أونسخة من جواز السفر يمكن قراءتها بوضوح (مؤكدة من طرف مركز اإلرشاد) .من المهم التأكد
من أن النسخ يجب أن تؤخذ تبعا لبيانات األحوال المدنية ووضع اإلقامة.
 فيما يخص طالبات اللجوء أو المسموح لها البقاء ،يجب أن يكون تصريح اإلقامة أو التسامحصالحا على األقل حتى والدة الطفل.
 إثبات الدخل  -أجور  /كشوفات الرواتب أو إشعارات من فوائد استبدال األجور (إعاناتالبطالة والمساعدة االجتماعية والمعاشات التقاعدية ،الفوائد تبعا لقانون طالبي اللجوء) ،إشعارات
إعانة الطفل ،النفقة و إعانة اإلسكان.
 عقد اإليجار آخر فاتورة الغاز /الكهرباء إثبات ثروة (االدخار والملكية العقارية أوإمتالك منزل) -سيارة (سعر الشراء ،وربما التعرض لالئتمان)

بيان
إعالن حماية البيانات
أوافق على أن مركز االستشارات .......................................................................
يستطيع توجيه البيانات الخاصة بي على شكل تقرير مكمل لهذا الطلب إلى مؤسسة "مساعدة للنساء
والعائالت" في مقاطعة  Mecklenburg-Vorpommernفي مدينة Schwerin
وأن البيانات يمكن استخدامها هناك و في مكتب اإلرشاد فقط وفقا ألنظمة حماية البيانات
................................
مكان وتاريخ

......................................
توقيع مقدمة الطلب

بيان فيما يخص مساعدة المؤسسة
يجب إعطاء إشعار إذا:
 تغير عنواني البريدي أو
 يتم إنهاء الحمل أو
 يمكنني كسب المال أو
 زوجي يكسب المال

 كل المعلومات التي قدمتها شخصيا صحيحة وكاملة.

 وال بد لي من تقديم هذا الطلب لهذا الحمل مرة واحدة فقط.

 لم أقدم طلبا خالل فترة الحمل في المؤسسة االتحادية "األم والطفل ء حماية حياة الذين لم يولدوا
بعد" من خالل مركز اإلرشاد آخر.

 ال أستطيع أن أقدم طلبا للحصول على موارد المؤسسة االتحادية "األم والطفل ء حماية حياة
الذين لم يولدوا بعد" من خالل مركز اإلرشاد آخر.

 إذا كنت قد قدمت طلبين خالل فترة الحمل ،لن أحصل على النقود.

وأنا أدرك أن المعلومات يمكن مراجعتها من قبل المؤسسة وكل معلومات كاذبة تؤدي إلى الرفض
وإعادة النقود.

................................
مكان وتاريخ

......................................
توقيع مقدمة الطلب

