معلومات عامة:

ستحصلون على  3شهادات مخصصة الغرض مجانًا )منحة اﻷمومة ،إعانة
اﻷطفال ،إعانة اﻵباء( .كل شهادة أخرى ستتكلف  12يورو أو  6يورو.

إذا ُولد طفلكم في إحدى مستشفيات أو أحد مراكز الوﻻدة في بريمن فسيقوم
هؤﻻء بتبليغ مكتب اﻷحوال الشخصية كتابيًا عن واقعة الوﻻدة.
أما إذا ُولد طفلكم في المنزل فيجب عليكم أو على أي شخص علم بالوﻻدة
إبﻼغ مكتب اﻷحوال الشخصية عن وﻻدة الطفل في غضون أسبوع.
وللتبليغ عن هذا ستحتاجون إلى شهادة الميﻼد التي تصدرها القابلة.

يُرجى إحضار مترجم  /مترجمة عند حضوركم لمكتب اﻷحوال الشخصية
إذا لزم اﻷمر.

المستندات المطلوبة:

سيتم تسجيل طفلكم لدى مكتب التسجيل من قبل مكتب اﻷحوال الشخصية.

جميع الشهادات والمستندات واﻷوراق الشخصية التي تقدم إلى مكتب
صورا.
اﻷحوال الشخصية يجب أن تكون أصوﻻ ً وليست
ً

Bremen

الرسوم:

الشخصية شمال بريمن
مكتب اﻷحوال
Standesamt
Bremen-Mitte
 62شارع جيرهارد رولفس 28757 ،بريمن

أطيب التماني لوﻻدة طفلكم

الشهادات اﻷجنبية يجب ترجمتها إلى اللغة اﻷلمانية من مترجم محلف.
 يمكنكم الوصول إلى مكتب اﻷحوال الشخصية وسط بريمن هاتفيًا تحت رقم
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 geburtennord@inneres.bremen.de
يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع:
www.service.bremen.de

يُرجى عند تقديم اﻷوراق في مكتب اﻷحوال الشخصية إحضار بطاقات
الهوية  /جوازات السفر أو إذا دعت الضرورة جوازات السفر اﻷجنبية
وكذلك تصاريح اﻹقامة اﻹلكترونية لكﻼ الوالدين.
إذا كنتم من المواطنين اﻷجانب أو ُولدتم في الخارج فغالبًا ما سيتم اﻻحتياج
إلى المزيد من المستندات.
يمكنكم أيضًا تقديم كافة اﻷوراق في المستشفى ،وستقوم المستشفى
بدورها بإحالة اﻷوراق إلى مكتب اﻷحوال الشخصية .وسيرسل لكم مكتب
اﻷحوال الشخصية شهادة الميﻼد إلى المنزل أو سيقوم بتحديد موعد معكم.

الطريق إلى شهادة الميﻼد

0-

 oإقرار اﻷبوة في مكتب اﻷحوال الشخصية:

 oلﻶباء غير المتزوجين:

ﻹقرار اﻷبوة يلزم لقاء شخصي من اﻷب واﻷم.

اﻻستمارة :إفادة عن اﻻسم اﻷول  /اﻷسماء اﻷولى للطفل

ويرجى إحضار اﻷوراق التالية معكم:

اﻻستمارة :إفادة عن اسم العائلة الخاص بالطفل

 بطاقة الهوية  /جواز السفر لكﻼ الوالدين
 شهادتي ميﻼد اﻷبوين ،وإذا لزم اﻷمر ترجمة لهما*

في حالة اﻷمهات غير المتزوجات:
 شهادة ميﻼد اﻷم ،وإذا لزم اﻷمر ترجمة لها*
في حالة اﻷمهات المطلقات:
 شهادة ميﻼد اﻷم ،وإذا لزم اﻷمر ترجمة لها*
 شهادة الزواج
 إذا عُقد الزواج في الخارج ،شهادة الزواج مع ترجمة لها*
 حكم الطﻼق  /قرار الطﻼق مع تأشيرة النفاذ القانوني ،وإذا لزم اﻷمر

شهادة عن تغيير اﻻسم
 شهادة تغيير اﻻسم إذا اقتضى اﻷمر

في حالة اﻵباء غير المتزوجين:
 شهادة الميﻼد ،وإذا لزم اﻷمر ترجمة لها*
 شهادة إقرار اﻷبوة وموافقة اﻷم
 في حالة الحضانة المشتركة إعﻼن الحضانة أيضًا

 oلﻶباء المتزوجين:

اﻻستمارة :إفادة عن اﻻسم اﻷول  /اﻷسماء اﻷولى للطفل

إذا عُقد الزواج في ألمانيا:
 شهادتي ميﻼد اﻷبوين ،وإذا اقتضى اﻷمر ترجمة لهما*
 وشهادة الزواج
 أو نسخة مصدقة من سجل الزواج
إذا عُقد الزواج في الخارج:
 شهادة الزواج مترجمة*
 وشهادة ميﻼد كﻼ الوالدين ،وإذا اقتضى اﻷمر ترجمة لها*
لشراكات الحياة المسجلة:
 شهادة ميﻼد اﻷم ،وإذا لزم اﻷمر ترجمة لها*
 شهادة شراكة حياة ،وإذا لزم اﻷمر ترجمة لها*

*ترجمة من مترجم محلف

