
چگونه نوزاد تازه متولد شده خود را ثبت نام کنید.

طالعا� برای پناهندگان

نوزاد شما از چه حقو� در آلمان برخوردار است.

),Art. 7  است. آلمان موظف است نام هر کودک را بالفاصله بعد از تولد در فهرست تولدها ثبت کند )اصل 7 بند 1 پیمان نامه حقوق کودک )UN-KRK(آلمان موظف به اجرای پیمان نامه حقوق کودک 

.Abs. 1 UN-KRK�برای اینکه فرزند تازه متولد شده شما از خدما� مانند معاینات غربالگری استفاده کند باید اسم او در اداره فدرال مهاجرت و پناهند )BAMF(  نوشته شود و برای این کار الزم است  

  دارد و با این مدرک فرزند شما می تواند در آینده )Auszug aus dem Geburtenregister( و یا گواهی ثبت نام در فهرست تاز همتولدها)Geburtsurkunde(که ثبت نام شود. کودک نیاز به شناسنامه  

هم هویت خود را در ادارات ثابت کند.

از کجا می توان درخواست صدور شناسنامه کرد؟

بیمارستان تولد نوزاد را به اداره ثبت احوال )Standesamt( اعالم می کند. شما باید تا چهار هفته بعد از به دنیا آمدن کودک به اداره ثبت احوال  منطقه ای که نوزاد در آن به دنیا آمده است بروید. اگر 

الزم بود با خود م�جم ب�ید. از کلینیک آدرس اداره ثبت احوال  مربوطه را بگ�ید. ممکن است در خود کلینیک زایمان این اداره وجود داشته باشد. 

مدارک زیر را باید هنگام مراجعه به اداره با خود به همراه داشته باشید:

( Aufenthaltsgestattung oder Flüchtlingsausweis  )کارت اقامت یا کارت شناسا� پناهند� )Identifikationsnachweis(مدرک دال بر هویت• 

شناسنامه خودتان )اصل مدرک به همراه ترجمه م� اصیل( • 

  )اصل مدرک به همراه ترجمه م� اصیل( )Heiratsurkunde, Ehevertrag(اگر متاهل هستید سند ازدواج • 

به� است قبال از اداره ثبت احوال وقت بگ�ید و ب�سید چه مدارک دیگری الزم است. همیشه باید اصل مدارک و ترجمه رسمی آنها را با خود داشته باشید. دو تا شش هفته بعد از تحویل مدارک شناسنامه 

را دریافت می کنید.

اگر هیچ مدر� ندارید چه باید بکنید؟ 

اگر برای دریافت شناسنامه مدارک الزم را ندارید باز هم به اداره ثبت احوایل که فرزندتان در آن به دنیا آمده است بروید. فرزند شما حق دارد شناسنامه و یا گواهی ثبت نام در فهرست تازه متولدها داشته 

باشد. 

§ Abs. 2 9 اگر هیچ مدرک شخیص ندارید می توان با نوش� اظهارنامه یا استشهادیه )eidesstattliche Erklärung( برای فرزندتان شناسنامه صادر کرد )پاراگراف 9 بند 2 قانون تعی� مشخصات افراد 

)PStGاگر امکان آن هم وجود نداشت امکان صدور گواهی ثبت نام در فهرست تاز همتولدها .)Auszug aus dem Geburtenregister( �وجود دارد. این گواهی مانند شناسنامه و یک مدرک رسمی موق 

§ Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 55 است )طبق پاراگراف ۵۵ بند ۱ و شماره 4 قانون تعی� مشخصات افراد، پاراگراف ۵4 بند ۱ و ۲ قانون تعی� مشخصات افراد و پاراگراف ۳۵ بند ۱ تبرصه تعی� مشخصات افراد 

)4 PStG, § 54 Abs. 1 und 2 PStG und § 35 Abs. 1 PStV.

توجه داشته باشید: اگر هیچ مدرک شخیص ندارید فرزند شما در فهرست تولدها نام خانواد� خود را از مادرش می گ�د. اگر مدارک خود را بعدا به اداره ثبت احوال تحویل دهید کودک می تواند نام 

خانواد� خود را از پدرش بگ�د.

 چگونه کودک تازه متولد شده خود را ثبت نام کنید.

از مامای خود سوال کنید و از او بخواهید با بخش خدمات اجتماعی بیمارستان تماس بگ�د. آنجا به شما کمک می کنند.

به پیشنهاد: 

سازمان آلما� حقوق ب�      آکادمی آلما� پزشیک 
کودکان و نوجوانان

انجمن ماماهای برل�
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