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الملف

األصلي

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG5a_ba015571.p
df

Achtung: Dieses Dokument ist eine Ausfüllhilfe. Bitte das Originalformular in
deutscher Sprache ausfüllen!

Beim selbständigen Ausfüllen kann es zu Fehlern kommen. Das kann
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, eine
Beratungsstelle aufzusuchen.

Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf ehrenamtlicher
Basis erstellt. Der KuB e. V. übernimmt keine Haftung.

تنبيه: إن هذا الملف هو للمساعدة في تعبئة المعلومات المطلوبة. يرجى تعبئة هذا الملف
باللغة األلمانية!

عند تعبئة البيانات بشكل شخصي يمكن أن تحدث بعض األخطاء، وهذا بدوره قد يؤدي إلى
عواقب غير مرغوبة، لذلك ننصح بالحصول على اإلستشارة قبل التعبئة.

KuB. تم ترجمة هذه الوثائق بأفضل طريقة من قبل متطوعين ذوي خبرة، ولكن ال تتحمل
e. V أية مسؤولية تجاه ذلك.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und
Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/angebote/formulare

Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG5a_ba015571.pdf
https://kub-berlin.org/angebote/formulare/
https://www.betterplace.org/de/projects/16145


اسم و لقب المطالب بدعم الطفل

رقم دعم الطفل

لالستفسار هاتفيا خالل النهار من
خالل رقم الهاتف:

شهادة المدرسة
للتقديم إلى صندوق العائلة

مالحظة: ال يلزم إثبات الدوام في المدرسة المهنية إذا كان يوجد في نفس الوقت تدريب مهني داخل الشركة.

تاريخ ميالد الطالب/ة

يداوم في مدرستنا منذ ... (تاريخ دخول المدرسة).

هو/هي يذهب/تذهب إلى المدرسة منذ ... في الصف ... وسينهي/ستنهي التعليم المدرسي (بشكل تقريبي) في الشهر/السنة ....

يتعلق الموضوع هنا ب دوام مدرسي كامل

دروس لجزء من الوقت مع … ساعات في األسبوع.

انتهى التعليم المدرسي في الشهر / السنة ….

التاريخ...، التوقيع.... ختم المدرسة

يرجى مالحظة:

يتم استخدام المعلومات من أجل التقييم الضريبي لمعرفة ما إذا كان قد تم منح استحقاق دعم الطفل حسب القانون أم ال. يتم تنفيذ هذا
التقييم من قبل صندوق األسرة المسؤول بصفته سلطة مالية إتحادية.

يجب أن تكون المعلومات صادقة.

مالحظة عن حماية المعلومات الخصوصية يتم استخدام البيانات ومعالجتها لصالح قانون ضريبة الدخل واألنظمة المعمول بها في قانون
الضرائب و ذلك حسب القوانين §§ 31، 62-78 أو لصالح قانون إعانة الطفل اإلتحادي وقانون الضمان االجتماعي. المزيد من المعلومات
حول حقوقكم في سياق جمع البيانات الشخصية بموجب المادتين 13 و 14 من الالئحة العامة لحماية البيانات تجدونها على شبكة اإلنترنت
على صفحة صندوق العائلة (يمكن العثور عليها على www.familienkasse.de) ، حيث يتم توفير تفاصيل االتصال الخاصة بمسؤول حماية

البيانات.

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): kub-berlin.org/angebote/formulare

https://kub-berlin.org/angebote/formulare/

