چگونه نوزاد تازه متولد شده خود را ثبت نام كنيد.
#
برلںى
اطالعاىى برای پناهندگان در "
#
حقوىڡ در آلمان برخوردار است.
نوزاد شما از چه
آلمان موظف به اجرای پيمان نامه حقوق كودک ) (UN-KRKاست .آلمان موظف است نام هر كودک را بالفاصله بعد از تولد در فهرست تولدها ثبت كند )اصل  7بند  1پيمان نامه حقوق كودک )Art.
$
 .7, Abs. 1 UN-KRKبرای اينكه فرزند تازه متولد شده شما از خدماىى مانند معاينات غربالگری استفاده كند بايد اسم او در اداره فدرال مهاجرت و پناهندىك ) (BAMFنوشته شود و برای اين كار الزم
است كه ثبت نام شود .كودک نياز به شناسنامه ) (Geburtsurkundeو يا گواهى ثبت نام در فهرست تازهمتولدها) (Auszug aus dem Geburtenregisterدارد تا ادارات بتوانند بعدا هويت او را
احراز كنند.

از كجا مىتوان درخواست صدور شناسنامه كرد؟
بيمارستان تولد نوزاد را به اداره ثبت احوال ) (Standesamtاعالم مىكند .شما بايد تا چهار هفته بعد از به دنيا آمدن كودک به اداره ثبت احوال منطقهای كه نوزاد در آن به دنيا آمده است برويد.
بگرىيد .ممكن است در خود كلينيک زايمان اين اداره وجود داشته باشد.
اگر الزم بود با خود مرىجم #برىيد .از كلينيک آدرس اداره ثبت احوال مربوطه را "
مدارک زير را بايد هنگام مراجعه به اداره با خود به همراه داشته باشيد:
معترى و دولدونگ ) (Duldungو يا ثبت نام در ادارة اتباع خارجى )(Registrierung bei der Ausländerbehörde
• مدرک دال بر هويت )) (Identifikationsnachweisگذرنامة )% (Pass
• شناسنامه خودتان )اصل مدرک به همراه ترجمه رسمى( و يا &كىى برابر با اصل آن )(Legalisation oder Apostille
• اگر متاهل هستيد سند ازدواج )) (Heiratsurkunde, Ehevertragاصل مدرک به همراه ترجمه رسمى( و يا &كىى برابر با اصل آن )(Legalisation oder Apostille
بگرىيد و $برىسيد چه مدارک ديگری الزم است.
بهرى است قبال از اداره ثبت احوال وقت "

اگر هيچ مدرىك نداريد چه بايد بكنيد؟
اگر برای دريافت شناسنامه مدارک الزم را نداريد باز هم به اداره ثبت احواىل كه فرزندتان در آن به دنيا آمده است برويد .فرزند شما حق دارد شناسنامه داشته باشد .چون حىى اگر هيچ مدرىك هم
نداشته باشيد امكان صدور گواهى ثبت نام در فهرست تازهمتولدها) (Auszug aus dem Geburtenregisterبرای كودک شما وجود دارد كه آن هم مدرک رسمى محسوب مى شود .تا صدور گواهى
ثبت نام در فهرست تازه متولدها )§  (Abs. 1 PStV 35مى توانيد تاييديه تولد رادريافت كنيد )گواهى مشخصات فردی § .( Abs. 2 PStV 7,از اين تاييديه مى توان برای درخواست جهت دريافت خدمات
استفاده كرد.
%
%
تغيرى نام براساس قانون نامگذاری كشور خودتان در
توجه داشته باشيد :اگر هيچ مدرک شخىص نداريد فرزند شما در فهرست تولدها نام خانوادىك نام خانوادىك خود را ابتدا از مادرش مى "گرىد" .
داشںى حق حضانت " &
&
طرفںى در ادارة جوانان مربوطه را انجام داده
صورىى كه همه مدارک الزم را بعدا تحويل دهيد  ،با نظر دادگاه امكانپذير است .اگر قبل از تولد كودک امر اقرار به پدر بودن و
%
%
بگرىد.
باشيد ،در صورت ناقص بودن مدارک ،كودک مىتواند نام خانوادىك خود را از نام خانوادىك پدرش "

راه های ثبت نام كودک در فهرست تازه متولد شده ها

بگرىد .آنجا به شما كمک مىكنند.
از مامای خود سوال كنيد و از او بخواهيد با بخش خدمات اجتماعى بيمارستان تماس "
به پيشنهاد:

Stand 08.07.2016

انجمن ماماهای " &
برلںى

آكادمى &
آلماىى پزشىك
كودكان و نوجوانان

سازمان &
آلماىى حقوق 'برس

