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آيا همه چيز آماده است؟. خانواده اش به آلمان می آيند     1 :

شما برای اقدام خانواده درخواست کرده ايد و نياز به کمک بيشتر داريد؟ مهم است که شما همه موارد مهم را داشته باشيد

اطالعات ورود افراد خانواد شما

اين اطالعات حاوی اطالعات مهمی برای نقاط کانونی مربوطه است .برگی که شما در دست دارد می تواند به شما کمک کند

.شما همچنين می توانيد از تمام مراحل مهم قبل و بعد از رسيدن خانواده شمابه مقصد پيگيری نمايد

.شمابايد اول جزوه را پر کنيد  با تمام اطالعات درست و کامل  که دارد و آن را به افراد مسول نشان و تعويل بدهيد:  اين کار چگونه انجام می شود 

اگر چيزی تغيير کرده است ؟ وآيا اطالعات بيشتری وجود دارد؟

.اطالعات جديد برروی برگه را برای ما بنويسيد وآن را دوباره به افراد مسول نشان و تحويل  بدهيد

تمام اطالعاتی که در اينجا ارائه شده، داوطلبانه هستند وبرای انجام دادن آن هيچ دليلی اجباری و جود ندارد

:افراد مسول شما

:گر سوالی داريد، می توانيد با خدمات مشاوره مهاجرت تماس بگيريدا

Stadt/Amt/Gemeinde
Ansprechperson
Adresse
Adresse 2

Migrationsberatung (MBS-H) 
Bad Oldesloe 

Hagenstraße 15
23843 Bad Oldesloe

 04531 12790

Migrationsberatung S-H
IntegrationsCenter Südstormarn

Borsigstraße 22
21465 Reinbek

 0175-9056874
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 ,چه کارهای بايد جلو تر از امدن فاميل تان انجام بدهيد  ,,3 ,,

/ دفترکمک به پناهندگان  / اداره شهرداری يا  ::  در اداره های زير  ٬لطفا درباره ادامه  رونده  کاره يتان اطالع دهيد  

درباره وقت مصاحبه  که در  سفارت  بايد انجام شود و در کدام کشور در حال حاضر است  __________

________________به ________________ مدت اعتبار ويزا از  

 لطفا کپی از ويزا را بيابيد

.__________در ________________ ورود به : جزئيات پرواز

و در آپارتمانی خودتان اجاره ای زندگی می کنند؟ ٬چه  روزی که خانواده شما به آلمان می آيند!  شما می دانيد 

خانواده خود را برای ثبت نام در دفتر ثبت نام احوال نفوس و دفتر شهردای   -لطفا با صاحبخانه خود  در باره فاميل تان صحبت کنيد  ببريد

چه  روزی که خانواده شما به آلمان می آيند!  شما می دانيد 

و در خانه های که از طرف شهردای و کمپ های که برای پناهندگان برای  زندگی اماده شود است   .

و برای ثبت نام خانواده خود را با ÷ لطفا دستورالعمل ها را از مسول محل اقامت و کمپ که برای پناهندگان است  دريافت کنيد 

.دفتراحوال نفوس و دفتر شهرداری ببريد 
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چه کار بايد انجام دهيد وقتی که فاميل تان رسيدن  .۴.

.ادامه وظايف می توانيد نقطه هايی را که قبال انجام داده ايد، بررسی کنيد:  برای قدم دوم و  پيگيری 

در روز رسيدن خانواده در صورت امکان، شما بايد همراه با فاميل٬  برای ادامه  مراحل بعدی  در دقتر مسول پناهندگان  اقدام کنيد .

در دفترثبت نام پناهندگان و دفتر کمک برای محاجرين -ثبت نام فاميل در دفتر ثبت احوال و نفوس 

دراينجا نيز می توانند برای درخواست   مجوز اقامت اقدام کنيد و سواالت داخل برگ را انجام دهيد 

.به استثنای شهر {  Stadt Reinbek }.

تا اين زمان،نياز به اقدام ورفتن . هفته با يک قرار مالقات برای مالقات با اداره مهاجرت وپناهندگان يک دعوت نامه کتبی دريافت می کند 4-3پس از آن، خانواده شما معموال در مدت 
.به اداره مهاجرت نيازی نيست

٬در خواست برگه پول برای مخارج زندگی و برگه ويزا 

در صورت لزوم يک برگه درخواست  برای  برنامه غير رسمی برای پيش پرداخت در جابسنتر

در اسرع وقت، بايد با خانواده نيزکارها باقی مانند را  انجام شود  

 Sozial-/Rentenversicherungsnummer bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen 

 Anmeldung bei einer Krankenkasse

 ggf. Kindergeldantrag bei der Familienkasse stellen

 حساب بانک باز کردن  

 ))رفتن مدرسه در المان  اجباری است )((مدرسه /  ثبت نام مهد کودک   

 ثبت نام برای  دوره کالس زبان

 )لطفا مدارک تحصيلی خودتان را به جابستر ببريد و  براب ادامه تحصل تان در المان اقدام کنيد (


