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الدعم المالي
للعائالت

نظرة عامة على اإلعانات ومسؤولي التواصل



أعزائي اآلباء،

والمفاجآت. والُحب،  التجارب،  في  ثراًء:  الحياة  يُكسبون   األطفال 
حياة في  جذرّي  تغيير  في  الطفل  والدة  تتسبب  نفسه،  الوقت   وفي 

الوالدين - وأخيًرا وليس آخًرا، تعرضهما كذلك لتحديات مالية.

إلى جانب شكل األسرة "الكالسيكي" بوجود األم واألب والطفل، أصبحت 
هناك أشكال أخرى للحياة مع األطفال والتي أصبحت أكثر شيوًعا: سواء 
أو  بمفردهم،  أطفالهم  يربون  الذين  واألمهات  اآلباء  هو  الشكل  هذا  أكان 
اآلباء الذين يعيشون معًا دون زواج، أو اآلباء القائمين على تربية أطفال 
الطرف األخر أو عائالت المثليين. من بين ثمانية ماليين أسرة لديها أطفال 
قُّصر، هناك حوالي 19 بالمائة منهم بها ُمربيين منفردين. في الفترة من 
عام 1996 إلى 2018، ارتفع عدد المربيين المنفردين من 1.3 مليون 
إلى 1.5 مليون. ومن بين 13.1 مليون طفل دون سن 18 عاًما، يعيش 
18 بالمائة اآلن مع مربي منفرد في نفس المنزل. وكما كان الحال من قبل، 
فإن النسبة األكبر، أي حوالي 90%، من المربيين المنفردين من اإلناث. 

المعيشية  الظروف  تكون  ما  فغالبًا  موحًدا:  نمًطا  ليس  المنفرد  والمربي 
والمشاكل مختلفة تماًما، ولكن خطر تعرض األطفال في مثل هذه األسر 
للفقر متزايد بشكل ملحوظ - وكذلك بالنسبة إلى األطفال الذين لديهم ثالثة 
أشقاء أو أكثر أو لألطفال من ذوي الخلفيات المهاجرة. يقدم مكتب التنسيق 
الخاص بالمربين المنفردين في منطقة هانوفر الدعم والمشورة لآلباء الذين 
يربون أطفالهم بمفردهم. تم إنشاء نقطة االتصال في عام 2011 كجزء 
من البرنامج الفيدرالي "شبكات المساعدة الفعالة للمربين المنفردين" وهي 
جزء من مكتب تنسيق "مساعدات مبكرة - فرص مبكرة" في منطقة هانوفر 

منذ عام 2013.

في هذا الكتيب، قام مكتب التنسيق الخاص بالمربين المنفردين والشركاء 
للعائالت  المقدم  المالي  الدعم  عن  عامة  لمحة  بتلخيص  معه  المتعاونين 
ذوي  الوالدين من  الطفل، ودعم  إعانة  تشمل  والتي   - هانوفر  منطقة  في 
االحتياجات الخاصة أو اإلعانات المقدمة بموجب القانون االتحادي لدعم 
للوالدين  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة  المعيشة.  إعانة  كذلك  وتشمل  التعليم، 

العثور على كافة العناوين الهامة ونقاط االتصال في مدن ومقاطعات 

منطقة هانوفر، وكذلك المعلومات الخاصة بالحقوق الممنوحة وطرق تقديم 
الطلبات. 

الدعم  لعروض  دليالً  الكتيب  هذا  باستخدام  لك  أوفر  أن  يُسعدني  ولكم 
المختلفة ونقاط االتصال المتاحة في المنطقة. 

د. أندريا هانكي
رئيسة قسم البنية التحتية االجتماعية في منطقة هانوفر 
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 Arbeitslosengeld II und Sozialgeld
(Hartz IV) - إعانة البطالة II واإلعانات االجتماعية 

(هارتز 4(

تتراوح  ممن  الكسب  على  القادرين  لألشخاص   II بطالة  إعانة  دفع  يمكن 
للعمر  قانونًا  المنصوص عليه  الحد األدنى  15 عاًما وحتى  بين  أعمارهم 
على  القادرين  غير  لألشخاص  يمكن  عاًما.  و67   65 بين  يتراوح  الذي 
شخص  مع  يعيشون  كانوا  إذا  اجتماعية  إعانات  على  الحصول  الكسب 
إعانات  هي  االجتماعية  واإلعانات   II البطالة  إعانة  الكسب.  على  قادر 
من  اإلعانات  وتتكون  األساسية.  المعيشة  نفقات  تدبر  ضمان  إلى  تهدف 
ظل  في  اإلقامة.  ومصروفات  قانونًا  المحددة  األساسية  االحتياجات 
المثال المتطلبات اإلضافية، على سبيل   ظروف معينة، يمكن دفع تكاليف 
للنساء الحوامل أو المربين المنفردين أو األشخاص الذين يتعين عليهم تناول 
لجميع  تابع  بشكٍل   II البطالة  إعانة  دفع  يتم  صحية.  ألسباب  غاٍل  طعام 
)قانون  البطالة  إعانة  دفع  الممكن  من  أنه  يعني  هذا  األخرى.  اإلعانات 
الشؤون االجتماعية III( استناًدا إلى االستحقاقات القائمة بالفعل، مثل إعانة 
الشهر،  من  األول  اليوم  في  اإلعانات عموًما  تُمنح  ذلك.  إلى  وما  الطفل، 
ويمكن منحها كذلك بالكامل على المدى الذي يغطي كذلك الشهر الذي تم فيه 
تقديم الطلب. يجب تقديم الطلب شخصيًا إلى مكتب العمل المختص بمحل 

.II إقامتك. من المهم: إذا لم تتقدم بطلب، فلن تحصل على إعانة البطالة

الوثائق الضرورية يرجى السؤال لدى مكتب العمل المختص بمحل سكنك عن الوثائق التي 
تحتاج إلى تقديمها كجزء من الطلب

 Leistungen nach dem
 - Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

اإلعانات وفقًا لقانون إعانة طالبي اللجوء

الخاصة  بينها اإلعانات  اللجوء جملة أشياء من  إعانة طالبي  قانون  ينظم 
اإلعانات  بأنظمة  االنتفاع  يمكنهم  ال  الذين  األجانب  لبعض  تمنح  التي 

األخرى وفقًا لقانون الشؤون االجتماعية II أو XII )حتى اآلن(.

ومن ثَمَّ، فاألشخاص التالي ذكرهم يستحقون الحصول على اإلعانة:
•  األجانب ممن ال يزالون قيد إجراءات اللجوء )المادة رقم 1، الفقرة 1، 

رقم 1 من قانون إعانة طالبي اللجوء(
•  األشخاص ممن لديهم وثيقة إيقاف الترحيل المؤقت 

•  األشخاص ممن لديهم تصاريح إقامة معينة )محددة في نص القانون(
•  األشخاص الملزمون بمغادرة البالد

اإلعانات  مستحقي  من  القصر  األطفال  أو  الحياة  شركاء  أو  •  األزواج 
المذكورين أعاله.

اللجوء  قانون  بموجب  آخر  طلبًا  أو  الحقًا  طلبًا  يقدمون  ممن  •  األجانب 
 .)71a المادة 71 والمادة(

Arbeitslosengeld (SGB III) - إعانة البطالة 
)III قانون الشؤون االجتماعية)

من  للتأمين  إعانة  هي   )III االجتماعية  الشؤون  )قانون  البطالة  إعانة 
قانون  من  الثالث  الفصل  في  عليها  منصوص  إعانة  وهي  البطالة. 
 ،)III االجتماعية  الشؤون  قانون  )اختصاًرا  االجتماعية  الشؤون 
313-309 ورقم   162-136 رقم  الفقرات  في  سيما   وال 
تندرج  األلمانية،  الرسمية  المصطلحات  إلى  وبالنظر   .325-323 ورقم 
إعانات البطالة )قانون الشؤون االجتماعية األلمانية III( جنبًا إلى جنب مع 
إعانات العمل لفترة قصيرة وإعانات اإلعسار وإعانات البطالة الجزئية إلى 
اإلعانات التعويضية، ومن ثَمَّ فهي جزء من تدابير دعم العمالة. ويتم تقديم 
الحصول على  استحقاق  انتهى  إذا  للبطالة.  التعرض  في حالة  الدعم  هذا 
 .II فيمكن دفع إعانة البطالة ،)III إعانة البطالة )قانون الشؤون االجتماعية

:)III يحق للتالي ذكرهم المطالبة بإعانة بطالة )قانون الشؤون االجتماعية
أو تعمل  ال  كنت  إذا  ذلك  ويشمل  العمل.  عن  العاطلون   •  الموظفون 

إذا كنت تعمل ألقل من 15 ساعة في األسبوع
العمل وكالة  لدى  العمل  عن  عاطالً  بوصفك  التسجيل   •  عند 

االتحادية - وهذا األمر يستلزم التسجيل الشخصي
عملت قد  تكون  أن  يجب  أنك  يعني  هذا  التأهيل.  بفترة  تفي   •  أن 
الذي  التسجيل  قبل  الماضيين  العامين  في  األقل  على  شهًرا   12 لمدة 
دفعت فيه مبالغ التأمين ضد البطالة. وهذا يعني أن القائمين على وظائف 
صغيرة يحق لهم أيًضا الحصول على هذه اإلعانة في ظل توفر شروط 

معينة )أن يكون األجر 450.01 يورو على األقل شهريًا(.
الذين لم يبلغوا بعد سن 65 عاًما العاطلون عن العمل   •  األشخاص 
الشؤون  )قانون  البطالة  إعانة  على  الحصول  في  الحق  لديهم 

:)III االجتماعية

•  يحق لك الحصول على إعانات البطالة، فضالً عن أنك ُمسجل بوصفك 
عاطالً عن العمل

•  تستغل كافة الطرق إلنهاء حالة بطالتك
•  أن تكون متاًحا لوكالة العمل للوفاء بمساعي الوساطة. هذا يعني أنك على 

استعداد لقبول عمل مناسب

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/ :وثائق الطلب
Formulare/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI519860

الوثائق الضرورية: يرجى السؤال لدى وكالة العمل المختصة بمحل سكنك عن الوثائق 
التي تحتاج إلى تقديمها كجزء من الطلب

طلب من أجل 

طلب من أجل معونة البطالة
الحصول على اإلعانة الممنوحة 
بموجب قانون دعم التعليم أو 

اإلعانة االجتماعية

طلب من أجل 

تخفيض ضريبة الدخل

A

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Formulare/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI5
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Formulare/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI5
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BAföG - القانون االتحادي لدعم التعليم

التعليم الجيد هو أساس النجاح المهني. ومع ذلك، فإن التعليم بكافة صوره 
ينطوي على أعباء مالية كذلك. يجب أال تخفق في الحصول على التعليم 
هو  التعليم  دعم  قانون  من  الهدف  المالية.  الموارد  نقص  بسبب  المؤهل 
مهاراتهم  مع  يتوافق  مهني  تدريب  إلكمال  الفرصة  الشباب  جميع  منح 

واهتماماتهم، بغض النظر عن وضعهم االجتماعي واالقتصادي.
قانون دعم التعليم ال يهتم بالدراسة في الجامعات فحسب، ولكنه مخصص 
أيًضا لاللتحاق بالمؤسسات التعليمية األخرى. يتم منح إعانات قانون دعم 

التعليم على أساس تقديم طلب كتابي. 

 ستجد هنا جميع النماذج التي تحتوي على معلومات عامة:
 https://www.bafög.de/de/alle-antragsformulare-432.php

ويشترط لذلك أيًضا وجود حاجة مادية على وجه الخصوص؛ أي أن تكون 
الدخول والممتلكات غير كافية.

اللجوء  طالبي  إعانة  قانون  في  الواردة  اإلعانات  من  لالنتفاع  اإلدراج 
نوصي  ثّم،  ومن  دائًما.  السهل  باألمر  ليس  األخرى  المعونات  قوانين  أو 
باستيضاح المطلوب مع هيئة منح اإلعانة، والتي بدورها يمكنها التشاور 

مع مصلحة األجانب:

أثناء فترة القبول األولية
•  يكون المجلس اإلقليمي المسؤول عن مركز االستقبال األولي هو الجهة 

المختصة بك

أثناء اإلقامة المؤقتة/فترة اإلقامة البينية
•  إذا كنت تعيش في دائرة في المدينة: إدارة المدينة

•  فيما عدا ذلك: الجهة المختصة عن مكان اإلقامة )عادة ما تكون مصلحة 
الشؤون االجتماعية(

يقدم قانون إعانة طالبي اللجوء جملة أشياء من بينها الخدمات التالية:
•  اإلدراج للحصول على فرص عمل أو قيد إجراءات االندماج

•  توفير االحتياجات األساسية من الغذاء والسكن والتدفئة. توفير المالبس 
والرعاية الصحية

•  الخدمات المقدمة في حالة المرض الحاد والحمل والوالدة
•  اإلعانات بحسب حزمة التعليم والمشاركة

عادة ما ينتهي استحقاق الحصول على المزايا
•  بموجب مغادرة البالد أو

•  في نهاية الشهر الذي لم يعد في شرط الحصول على اإلعانة ساريًا.

B
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- Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
)BAB) إعانة التدريب المهني

وأثناء  المهني  التدريب  أثناء  تمنح  إعانة  هي  المهني  التدريب  إعانة 
الدراسة  مؤهل  على  للحصول  يؤهلك  الذي  المهني  التدريب  إجراء 
الثانوية أو مؤهل مدرسي معادل. يحصل المتدربون على إعانة التدريب 
المهني.  التدريب  فترة  أثناء  والديهم  مع  يعيشون  ال  كانوا  إذا   المهني 
ويتم توفير إعانة التدريب المهني بموجب تقديم طلب. يجب تقديم الطلب 
إلى وكالة العمل التي يعيش فيها مقدم الطلب، أو التي اعتاد اإلقامة فيها. إذا 
لم يتم تقديم إعانة التدريب المهني إال بعد بداية التدريب المهني أو إجراء 
اإلعداد المهني، فسيتم دفعها بأثر رجعي من بداية الشهر الذي تم فيه طلب 

اإلعانة على أبعد تقدير.

الوثائق المطلوبة للطلب: استمارة الطلب غير متوفرة على اإلنترنت. يجب على المتدرب 
تقديم الطلب في المقر.

الوثائق الضرورية 
•  البطاقة الشخصيَّة

•  عقد تدريب مختوم
•  عقد اإليجار

•  إثبات وجود أشقاء )مثاًل شهادة الميالد(
•  إثبات دخل الوالدين

إذا كنت ترغب في التحقق مسبقًا وبسرعة وسهولة لمعرفة ما إذا كان مستحقًا للحصول 
على إعانة التدريب المهني وبأي قيمة ستحصل على اإلعانة، يمكنك استخدام حاسبة إعانة 
.http://babrechner.arbeitsagentur.de/ :التدريب المهني المتاحة على الموقع

 - Befreiung von der Rundfunkgebühr
اإلعفاء من مصروفات الراديو

شقة. لكل  مساهمة  مبلغ  دفع  يجب   ،2013 يناير   1 من   بداية 
للشقة  الراديو  ترخيص  رسوم  األشخاص  أحد  يدفع  أن   :Das heißt
وعدد  فيها  يقطنون  الذين  األشخاص  عدد  عن  النظر  بغض   - الجماعية 

أجهزة الراديو الموجودة فيها.
التقدم  أو  الترخيص  إعفاؤك من رسوم  يمكن  أو صحية،  مالية  وألسباب 
بطلب للحصول على تخفيض على رسوم الترخيص هذه. الرجاء إرسال 
المستندات المطلوبة فحسب. يرجى عدم إرسال أي مستندات خاصة بإعانة 
II أو I وإعانة الرعاية وفقًا لمستويات الرعاية ،I السكن، وإعانة البطالة 

 )XI االجتماعية  الشؤون  )قانون  القانوني  الصحي  للتأمين  التابعة   II أو 
كشف  أو  الدخل  إثبات  تقديم  أيًضا  يلزم  ال  الطلب.  مستندات  من  كجزء 

الحساب المصرفي أو عقد اإليجار.

www.rundfunkbeitrag.de :وثائق الطلب

إلثبات أنك مستحق للحصول على إعفاء أو تخفيض 
للمصروفات، يجب عليك الوفاء بالشروط التالية:

•  شهادة من الجهة المانحة لإلعانة )على سبيل المثال "الشهادة التي يجب تقديمها إلى 
 ZDF وكذلك ARD الجهة"، "الشهادة التي يتعين تقديمها إلى خدمة المساهمة في قنوات

والراديو األلماني"( تفيد بتلقي اإلعانات االجتماعية أو منح "RF" األصلي أو
•  إشعار حالي بالموافقة على الحصول على إعانة اجتماعية، على أن يقدم نسخة مصدقة 

منه أو نسخته األصلية، أو 
•  بطاقة اإلعاقة الشديدة )الصفحة األمامية والخلفية(، على أن تقدم نسخة مصدقة منها أو 

النسخة األصلية، أو
•  تقديم شهادة طبية سارية أو شهادة رسمية في نسخة أصلية تفيد باإلصابة بالصمم األعمى.

الوثائق الضرورية
•  تقديم شهادة حالية لتلقي إعانة نفقات المعيشة بحسب قانون الشؤون االجتماعية XII أو 

قانون التقاعد المهني
II قرار بالموافقة على تلقي اإلعانة االجتماعية أو إعانة البطالة  •

•  قرار/شهادة تلقي اإلعانة الممنوحة بموجب قانون دعم التعليم في الوقت الحالي من الجهة 
المختصة تفيد باستالم اإلعانة

•  شهادة حالية من الجهة المختصة بشأن استالم إعانة التدريب المهني

Beistandschaft - المساعدات

في سياق المساعدة، فإن مهمة مكتب رعاية الشباب تتمثل في تحديد أبوة 
الطفل القاصر و/أو تأكيد مطالبات النفقة الخاصة به.

إذا لم يكن من الممكن تحديد األبوة خارج نطاق القضاء أو تأكيد استحقاق 
النفقة خارج نطاق القضاء، فسيقوم مكتب الشباب أيًضا بتمثيل الطفل ضد 

الطرف اآلخر من الوالدين في إجراءات المحكمة.
يمكن ألي والد لديه الحق في الوصاية منفرًدا لطفل قاصر أن يتوجه إلى 
كال  كان  إذا  المساعدة.  لقصد  إقامته  محل  عن  المسؤول  الشباب  مكتب 
الوالدين مسؤوالً عن الوصاية األبوية على الطفل، فال يمكن تحديد الوصاية 
إال من قبل الوالد الذي يكون الطفل تحت رعايته؛ أي الطرف الذي يعيش 

الطفل معه أو الذي يرعى الطفل في الغالب.
يكفي تقديم إقرار كتابي من ولي األمر لمكتب الشباب للحصول على الحق 

في المساعدة وإنهاء هذا الحق.
للقسم  القانونية  بالمتطلبات  يفي  الوالد  يعد  لم  إذا  تلقائيًا  المساعدة  تنتهي 
إلى انتقل  أو  الرشد  سن  الطفل  بلغ  إذا  أو  المدني،  القانون  من   1713 

خارج البالد.

من  يليها  وما   1712 المواد  في  للمساعدة  القانونية  المتطلبات  تنظيم  يتم 
.)BGB( القانون المدني األلماني

الوثائق الضرورية يرجى تحديد موعد مع مكتب الشباب المسؤول عن مكان إقامتك 
ومعرفة المستندات التي تحتاج إلى إحضارها معك لتأسيس الحق في المساعدة.

http://babrechner.arbeitsagentur.de/
http://www.rundfunkbeitrag.de
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Bildungs- und Teilhabepaket - حزمة التعليم 
والمشاركة

التعليم والمشاركة في الحياة في المجتمع هما طريق تحقيق تكافؤ الفرص. 
تقدم إعانات حزمة التعليم والمشاركة الدعم للشباب من األسر ذات الدخل 
وارتياد  المدرسة،  في  العروض  من  االنتفاع  يمكنهم  بحيث  المنخفض 
الحضانات، واالنتفاع بعروض وقت الفراغ على قدم المساواة. اإلعانات 

متاحة في المجاالت التالية:

•  الرحالت والنزهات مع المدرسة والحضانات ودور الرعاية النهارية لألطفال
•  تناول وجبة الغداء في المدرسة والحضانات ودور الرعاية النهارية لألطفال

•  اللوازم المدرسية
•  انتقال الطالب

•  دعم التعليم
•  االشتراكات في الدورات والنوادي وأوقات الفراغ

المزايا  إحدى  على  يحصلون  ممن  عائالتهم  أو  الشباب  اإلعانة  يستحق 
التالية:

)II قانون الشؤون االجتماعية( II إعانة البطالة  •
)XII المساعدات االجتماعية )قانون الشؤون االجتماعية  •

•  إعانة السكن وإعانة الطفل )مادة رقم 6b القانون الفيدرالي إلعانة الطفل(
•  إعانة طالب اللجوء )المادتان 2 أو 3 من قانون إعانة طالبي اللجوء(

يستطيع  ولكنه ال  أعاله،  المذكورة  اإلعانات  أيًا من  يتلقى  أي شخص ال 
تغطية مصروفات التعليم والمشاركة بنفسه لديه خيار التحقق من حقه في 

إعانة حزمة التعليم والمشاركة بشكٍل فردّي.

ستجد هنا المزيد من المعلومات:

منطقة هانوفر • قسم الشؤون االجتماعية
فريق إعانات حزمة التعليم والمشاركة –50.11–

30169 Hannover • Hildesheimer Straße 20
رقم الهاتف: 26364- 616 0511

BuT@region-hannover.de :البريد اإللكتروني
www.hannover.de/BuT :موقع االنترنت

www.hannover.de/BuT :وثائق الطلب

الوثائق الضرورية 
قرار اإلعانة الحالي، قانون الشؤون االجتماعية II، أو قانون الشؤون االجتماعية XII، أو 

القانون االتحادي إلعانة الطفل، أو قانون إعانة طالبي اللجوء

Elterngeld - إعانة اآلباء

يكون اآلباء واألمهات مستحقين لإلعانة إذا كانوا مستوفين للشروط التالية:
•  إذا كنت ترعى طفلك أو تقوم على تربيته بنفسك بعد الوالدة.

•  إذا كنت ال تعمل أكثر من 30 ساعة في األسبوع.
•  إذا كنت تعيش مع طفلك في منزل واحد.

•  إذا كان لديك محل إقامة أو كان محل إقامتك المعتاد في ألمانيا.

 وثائق الطلب: www.ms.niedersachsen.de < المواضيع < األسرة <
إعانة الوالدين

الوثائق الضرورية
 •  طلب الحصول على إعانة الوالدين موقع عليه من كال الوالدين 

)يستثنى من ذلك أن يكون أحد الوالدين لديه حق الحضانة المنفرد(
• أصل شهادة ميالد الطفل

• شهادة من شركة التأمين الصحي لدفع إعانة األمومة
•  شهادة من جهة العمل بأن إعانة األمومة بعد الوالدة قد تم دفعها

• بيان الدخل أو بيان األجور والرواتب

ElterngeldPlus - إعانة الوالدين اإلضافية

أثناء  العمل بدوام جزئي  الذين يرغبون في  ميزة متاحة لآلباء واألمهات 
تلقي إعانة الوالدين اإلضافية وبعد تلقيها. في األشهر التي يتم فيها الحصول 
على إعانة الوالدين اإلضافية، يمكنك االنتفاع من الدعم المقدم من إعانة 

الوالدين لضعف المدة أثناء العمل بدوام جزئي.
الهدف من إعانة الشراكة هو مساعدة اآلباء على الجمع بشكٍل ناجح بين 
العمل واألسرة. فهي تتيح تقليل فترة العمل بدوام كامل حتى يتمكن اآلباء 
العمل  للمرء  يمكن  نفسه،  الوقت  وفي  أفضل.  بشكل  األطفال  رعاية  من 
العمل  على  )القدرة  نة.  مؤمَّ المالية  األسرة  متطلبات  تكون  بحيث  كثيًرا 
في نطاق يشمل أكثر من نصف وظيفة(. يتم احتساب مبلغ إعانة الوالدين 
في شهر إعانة الشراكة بنفس الطريقة المستخدمة في حساب شهر إعانة 

الوالدين اإلضافية.
يمكن للمربين المنفردين في حالة العمل لنصف اليوم ممن لديهم دخل أن 
يحصلوا على إعانة الوالدين اإلضافية لمدة أطول من الشهور، وباألحرى 
الرابع عشر من حياة الطفل، بحيث يكونون متاحين لرعاية  الشهر  حتى 

طفلهم، وفي نفس الوقت يمكنهم االحتفاظ بعملهم.
اإلضافية. يحصل  الوالدين  وإعانة  الوالدين  إعانة  بين  الجمع  الممكن  من 
المذكورة  الوالدين  يبلغ 14 شهًرا من إعانات  الوالدان على عدد إجمالي 
فيما سبق، والتي يمكن تقسيمها ببساطة إلى أشهر إعانة الوالدين اإلضافية. 
على سبيل المثال، يمكن لألم الحصول على إعانة الوالدين لمدة تسعة أشهر 
كاملة ثم الحصول على إعانة الوالدين اإلضافية لمدة ستة أشهر. بعد أن 
يبلغ الطفل 14 شهًرا، ال يمكن الحصول إال على إعانة الوالدين اإلضافية.

ستجد هنا المزيد من المعلومات: 

هم  اإلضافية  الوالدين  إعانة  على  بالحصول  الخاصة  االتصال  جهات 
موظفو مكاتب إعانة الوالدين.

E
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Grundsicherung - التأمين األساسي

التأمين األساسي في سن الشيخوخة وفي حالة انخفاض القدرة على العمل، 
دعًما  يوفر  عشر(  الثاني  )الفصل   XII االجتماعية  الشؤون  لقانون  وفقًا 
لنفقات المعيشة إذا لم يكن من الممكن، ألسباب تتعلق بالعمر، أن يتغلب 
الفرد على المصاعب المادية عن طريق العمل بأجر، أو إذا كان ذلك غير 

متاح له بشكٍل دائم ألسباب صحية. 

الحق في التأمين األساسي في سن الشيخوخة وفي حالة عدم القدرة على 
العمل مكفول لـ

•  األشخاص الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، وكذلك
•  األشخاص الذين بلغوا عمر 18 عاًما ممن يعانون من عجز دائم وكامل 
من  مناسب  بشكل  الضرورية  المعيشة  نفقات  تأمين  من  يتمكنوا  لم  إذا 

مصادرهم ومواردهم الخاصة، وال سيما من دخلهم وممتلكاتهم.

Kindergeld - نفقة الطفل

وحتى الوالدة  شهر  من  بداية  األطفال  لجميع  يحق  المبدأ،  حيث   من 
سن 18 عاًما الحصول على إعانة الطفل. يمكن أيًضا دفع إعانة األطفال 

بعد عمر 18 في ظل ظروف معينة.
يتم الحصول على إعانة الطفل لرعاية كل طفل من األطفال القصر الذين 
تعتني بهم بانتظام والذين يعيشون في منزلك. وهذا يشمل أيًضا أبناء الزوج 
أو الزوجة أو األحفاد أو األطفال بالتبني. والشرط األساسي لكي يتوفر لديك 
الحق في الحصول على إعانة الطفل هو أن يكون محل سكنك في ألمانيا، 
أو في دولة أخرى تابعة لالتحاد األوروبي، أو النرويج، أو ليختنشتاين، أو 

أيسلندا، أو سويسرا.
تُدفع إعانة الطفل شهريًا إلى الشخص الذي يحق له الحصول على إعانة 

الطفل من صندوق العائلة.
منذ عام 2018، طرأ تعديل على هذا القانون، بحيث يتم دفع إعانة الطفل 
فيه  تم  الذي  للشهر  السابقة  الستة  لألشهر  فقط  رجعي  بأثر  المستقبل  في 

تقديم الطلب.
إرسال  المركزي  الفيدرالي  الضرائب  مكتب  على  يجب  المستقبل،  في 
البيانات على الفور إلى صندوق العائلة إذا تبادر إلى علمه أن الطفل الذي 
تُدفع له إعانة الطفل انتقل إلى خارج البالد أو تم إلغاء تسجيله رسميًا من 
قبل مكتب التسجيل. للتحقق من شرعية إعانة الطفل اإلضافية، يقوم مكتب 
 139b الضرائب الفيدرالي المركزي بنقل البيانات المحددة في المادة رقم
الفقرة رقم 3 البنود 1 و3 و5 و8 و14 من قانون الضرائب إلى صندوق 

العائلة المختص.

الوثائق المطلوبة للطلب: 
www.arbeitsagentur.de < االستمارات < استمارات المواطنين < إعانة الطفل

كقاعدة عامة، يكون هناك عجز كامل على الكسب عندما تنخفض القدرة 
كبيًرا  العجز  هذا  يكون  أن  يجب  اإلعاقة.  أو  المرض  بسبب  األداء  على 
على  ساعات  ثالث  لمدة  العمل  على  قادًرا  يكون  ال  الشخص  أن  لدرجة 
األقل يوميًا في ظل الظروف العادية لسوق العمل العام في الفترة الزمنية 

المتوقعة.

ستجد هنا المزيد من المعلومات: 
الرعاية  شؤون  عن  المختصة  الجهة  إلى  الفحص  طلب  تقديم  يجب 

الوثائق الضروريةاالجتماعية في محل إقامتك.
متزوج:

•  وثيقة الميالد للمستشفى
•  البطاقة الشخصيَّة

•  شهادات ميالد الوالدين
•  عقد الزواج أو صورة مصدقة من البطاقة العائلية

أعزب:
•  البطاقة الشخصيَّة
•  شهادة ميالد األم

•  االعتراف باألبوة، إن وجد

ستجد هنا المزيد من المعلومات:
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/anspruch-

hoehe-dauer

GK
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 Kostenübernahme des Elternbeitrags
für Tagesbetreuung - تحمل مصروفات مساهمة 

اآلباء في الرعاية النهارية لألطفال

إذا لم يتمكن الوالدان من دفع رسوم الحضانة أو رسوم دار الرعاية النهارية 
رعاية  مكاتب  قبل  من  المساهمات  أو  الرسوم  هذه  دفع  فسيتم  لألطفال، 

الشباب.
مراكز  من  الوالدين  مساهمات  بتولي  الخاصة  الطلبات  على  وستحصل 
الرعاية النهارية المعنية. يجب عليك تقديم هذه الطلبات إلى مكتب خدمة 

األسرة المختص أو مكتب الشباب في البلدية التي تعيش فيها.
مبالغ  على  تطرأ  التي  المحتملة  التغييرات  عن  المقر  في  االستفسار  يرجى 
مساهمة الوالدين الحالية والمستندات التي يتعين عليك تقديمها كجزء من الطلب.

 Mutterschaftsgeld der gesetzlichen
Krankenkasse - إعانة األمومة الخاصة 

بالتأمين الصحي القانوني

فترات  خالل  القانوني  الصحي  التأمين  قِبل  من  األمومة  إعانة  دفع  يتم 
الوالدة قبل  أسابيع   6 عادةً  تبلغ  )لمدة  وبعدها  للوالدة  السابقة   الحماية 

العديدة  الوالدات  أو  المبكرة  الوالدة  حالة  في  الوالدة،  بعد  أسابيع  و8 
لمدة 12 أسبوًعا بعد الوالدة( وكذلك في يوم الوالدة. يمكن التقدم بطلب 
أسابيع  بسبعة  المفترض  الوالدة  قبل موعد  األمومة  إعانة  للحصول على 
المعنية إال قبل أسبوع  الطبية  الشهادة  على األقل، حيث ال يمكن إصدار 

واحد من بدء فترة الحماية.
تُمنح إعانة األمومة من التأمين الصحي القانوني فقط للسيدات الالتي لديهن 

تأمين اختياري أو إجباري 

لديهن  وممن 
الحصول  في  الحق 

مرضية.  إعانة  على 
ن  المؤمَّ األعضاء 

ممن  طواعية  عليهم 
الخاص  لحسابهم  يعملون 

في  فقط  الحق  لديهم  كامل  بدوام 
كانوا  إذا  األمومة  إعانة  على  الحصول 

إعانة  على  الحصول  في  حقهم  عن  أعلنوا   قد 
المرض من التأمين الصحي )إعالن اختياري(.

 Mutterschaftsgeld des
Bundesversicherungsamtes - إعانة األمومة 

من مكتب التأمين االتحادي

الموظفات ممن ليسوا أعضاء في صندوق التأمين الصحي القانوني )على 
سبيل المثال: السيدات الالتي لديهن تأمين صحي خاص أو الالتي لديهن 
تأمين عائلي في التأمين الصحي القانوني( يتلقين إعانة األمومة بحد أقصى 
210 يورو. مكتب التأمين الفيدرالي )جهة صرف إعانات األمومة( هو 

المختص بذلك. 

ستجد هنا المزيد من المعلومات: 
مكتب التأمين االتحادي - جهة صرف إعانات األمومة -

Friedrich-Ebert-Allee 38 • 53113 بون 
الخط الساخن: 619-1888 0228 

الخميس ويوم   12:00 حتى   09:00 الساعة  من  الجمعة   -  االثنين 
من الساعة 13:00 حتى 15:00

الفاكس: 1877- 619 0228
h t t p : / / w w w . b u n d e s v e r s i c h e r u n g s a m t . d e /

mutterschaftsgeld.html

Kindergeldzuschlag - نفقة الطفل اإلضافية

يحق للمربين المنفردين واآلباء الحصول على إعانة الطفل لرعاية أطفالهم 
في  يعيشون  والذين  عاًما   25 عن  أعمارهم  تقل  الذين  المتزوجين  غير 

منزلهم إذا:
•  تم استالم إعانة الطفل لهؤالء األطفال

•  بلغ الدخل الشهري للوالدين الحد األدنى للدخل
تتجاوز ال  االعتبار  بعين  وضعها  يجب  التي  والممتلكات  الدخل   •  كان 
دفع خالل  من  األسرة  احتياجات  تغطية  وتتم  للدخل،  األقصى   الحد 

إعانة الطفل اإلضافية، ومن ثَمَّ ليس هناك حق في الحصول على إعانة 
البطالة II/ اإلعانة االجتماعية

•  تم رصد الحق في الحصول على إعانة الطفل اإلضافية بموجب معايير 
II االستحقاق المعنية إلعانة البطالة

وثائق الطلب: www.arbeitsagentur.de < االستمارات < استمارات المواطنين < 
إعانة الطفل

الوثائق الضرورية
أنت بحاجة إلى اإلثباتات التالية:

•  عقد اإليجار / دليل على عبء ملكية المنزل، وإثبات اإلعانات اإلضافية الخاصة بالسكن 
)مثل إعانات اإليجار أو اإلعانات اإلضافية، في حالة إعانات المسكن الخاص(

•  إثباتات الدخل من األشخاص المؤمن عليهم / محدودي الدخل / الذي يعمل لحسابه الخاص
•  إثباتات مصروفات التأمين

•  إثباتات مصرفات مزاولة مهنة )المصاريف المتعلقة بالكسب(

K
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http://www.bundesversicherungsamt.de/mutterschaftsgeld.html 
http://www.bundesversicherungsamt.de/mutterschaftsgeld.html 
http://www.bundesversicherungsamt.de/mutterschaftsgeld.html 
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 - Unterhaltsvorschuss 
إعانة نفقة المعيشة

تخفيف  على  وتعمل  الشباب  مكتب  يقدمها  إعانة  هي  المعيشة  نفقة  إعانة 
الفقدان الكامل لمدفوعات نفقة األطفال الذين لم يبلغوا السن القانونية بعد. 
تُستخدم هذه اإلعانة لتأمين النفقة إذا كان الوالد الذي عليه توفير النفقة ال 
يدفع نفقةً لطفله أو إذا لم يكن قادًرا على دفع هذه النفقة. في هذه الحالة، تتولى 
جهة صرف إعانة نفقة المعيشة هذا األمر. عادة ما يتم تحويل المطالبة بنفقة 
ل  الطفل إلى الدولة بقيمة إعانة المعيشة المحسوبة. في هذه الحاالت، تحّصِ

الدولة اإلعانات المالية المقدمة من الوالد الُملزم بسداد النفقة. 

طريقة العمل: 

إعانة المعيشة هي إعانة حكومية يتلقاها الطفل إذا:
•  كان محل إقامته أو محل إقامته المعتاد في ألمانيا، 

•  كان يعيش مع مرٍب منفرد، 
•  ال يتلقى نفقة معيشة من الوالد اآلخر تغطي الحد األدنى من النفقة المعنية 

على األقل 

للفئة  المذكورة  النفقة  لمبالغ  األدنى  الحد  على  المعيشة  نفقة  مبلغ  يعتمد 
العمرية المعنية مخصوًما منه إعانة الطفل األول. 

- Schüler-BAföG in der Region Hannover 
 اإلعانة الممنوحة للتالميذ بموجب قانون دعم التعليم 

في منطقة هانوفر

استحقاق التالميذ للحصول على إعانة التعليم الممنوحة بموجب قانون دعم 
يعتمد  ولكنه  بها،  يلتحقون  التي  المدرسة  نوع  على  فقط  يعتمد  ال  التعليم 
على عوامل أخرى كذلك - اعتماًدا على نوع المدرسة -. في بعض أنواع 
المدارس، يتم التفرقة بين ذلك وفقًا لما إذا كان االلتحاق بالمدرسة يتطلب 
هو  الدعم  تقديم  لقرار  كذلك  الحاسمة  األمور  ومن  أساسي.  تدريب  إتمام 
تحديد ما إذا كان التلميذ يعيش مع والديه أم ال، أو ما إذا كان يمكنه الوصول 

إلى المدرسة المعنية من منزل الوالدين.
منطقة هانوفر هي المسؤولة عن معالجة الطلب إذا كان كال الوالدين يعيش 
في مدينة هانوفر )مدينة هانوفر والمقاطعات المحيطة بها( ومحل اإلقامة 
الرئيسي ُمسجل فيها، أو إذا كان أحد الوالدين فقط يعيش هنا ومحل إقامته 
الرئيسي مسجل فيها، أو إذا كانوا يرتادون كلية أو مدرسة ثانوية مهنية أو 

مدرسة ثانوية مسائية في منطقة هانوفر.

استثناءات: يقوم مكتب الدعم االتحادي للتعليم في المنطقة التي تقطن فيها بصورة دائمة 
بمعالجة الطلب،

•  إذا كنت متزوًجا حاليًا أو فيما مضى أو
•  إذا توفّي الوالدان أو

•  إذا لم تكن الحضانة مكفولة للوالدين حتى سن الرشد أو
•  إذا كان الوالدان يعيشان في أماكن مختلفة )خارج منطقة هانوفر(.

Wohngeld - إعانة السكن

المنازل التي تحصل على نفقات معيشتها من مصادر دخل منخفضة، يجب 
أن يتم دعمها بإعانة السكن لتمويل مصروفات السكن الخاصة بها؛ وذلك 

لكيال تُصبح بحاجة إلى المزيد من اإلعانات االجتماعية.

ستجد المزيد من المعلومات من مكتب إعانات السكن في بلديتك:

الوثائق الضرورية:
•  بطاقة الهوية / جواز السفر / بالنسبة لألجانب جواز سفر وتصريح إقامة ساٍر

•  بطاقة التسجيل
•  شهادة المالك / عقد اإليجار / خطاب تعديل اإليجار / فاتورة المصروفات الجانبية / 

إيصاالت اإليجار
•  الدخول من األصول الرأسمالية )الفوائد، إلخ(

•  كافة أنواع إثبات الدخل لجميع األشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل
•  عقد العمل / عقد التدريب / قسائم األجور / شهادة الكسب

•  قرار الحصول على إعانة التعليم
•  قرار الحصول على إعانات مكتب العمل

•  قرار المعاش
•  إثبات اإلعانة المرضية

•  إثبات إعانة االنتقال
•  إثبات إعانة نفقات المعيشة

•  الدخل من التأجير والتسويغ
•  الشهادة المدرسية أو الدراسية

•  بطاقة اإلعاقة الشديدة، قرار التحديد الممنوح من مكتب التموين
•  إثبات إعانة الرعاية

•  في حالة المطلقين، يلزم حكم الطالق إذا كان لمقدم الطلب الحق في الحضانة

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات من مكتب الشباب المختص بمقر سكنك: 

الوثائق الضرورية يجب على المربي المنفرد زيارة مكتب رعاية الشباب المختص بمقر 
إقامته وتقديم طلب كتابي هناك. 

المستندات التالية مطلوبة للطلب: 
•  بطاقة هوية سارية أو جواز سفر ساٍر مع شهادة التسجيل، لألطفال أيًضا إذا كانت متوفرة 

•  تصريح اإلقامة 
•  شهادة ميالد الطفل 
•  االعتراف باألبوة 

•  إثبات فئة ضريبة الدخل 
•  حكم الطالق، إن وجد 

•  تأكيد التسجيل 
•  شهادة الموافقة من مكتب العمل، إن وجدت 

•  شهادة بإعانة األيتام، إن وجدت 
•  سند النفقة 

USW
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المتاجر االجتماعية

المتاجر االجتماعية هي متاجر متعددة األقسام يتم فيها تقديم سلع مستعملة 
و/أو ُمتبرع بها. وهذه المتاجر يجب أن توفر فرًصا للتسوق بأسعار مناسبة 

للسلع االستهالكية والسلع المنزلية والمنسوجات.

غالبًا ما يكون الموظفون من العاطلين عن العمل لفترات طويلة؛ ألنه غالبًا 
ما يكون جزًءا من مفهوم المتجر االجتماعي لتشجيع إعادة اندماجهم في 
الحياة العملية. وباإلضافة إلى نشاط المبيعات، يتم أيًضا تقديم خدمات مثل 

تصفية الميزانية المنزلية أو نقل البضائع.

السلع المعروضة )قطع األثاث الكبيرة، وقطع األثاث الصغيرة، واألثاث 
المنزلي، والمالبس، والكتب، ولعب األطفال( هي في الغالب سلع مستخدمة 

بحالة جيدة.

يمكنك معرفة أماكن المتاجر االجتماعية القريبة منك هنا:
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-
Hannover/Soziales/Sozialleistungen-weitere-Hilfen/
Sozialkaufhäuser-und-Gebrauchtbörse-für-Stadt-und- 

Region-Hannover

في بعض البلديات، توجد متاجر لبيع المالبس واللوحات تقدم الدعم. يمكن 
الحصول على معلومات عن هذه العروض من هيئات إدارة المدينة المعنية.

المؤسسات

مؤسسة عائلة في أزمة
تدعم المؤسسة بشكل أساسي العائالت الكبيرة التي لديها ثالثة أطفال على 
المنفردين  والمربين  الطفل،  إعانة  على  الحصول  لهم  يحق  ممن  األقل 
في والية  المعتاد  أو  األول  إقامتهن  لديهن محل  ممن  الحوامل  والسيدات 
ساكسونيا السفلى. للقيام بذلك، يرجى أوالً االتصال بمركز المشورة التابع 
لخدمة الرعاية التطوعية، أو مكتب الشباب المختص بك محليًا، أو مكتب 
الهيئات وتقدم لك  الصحة، أو مكتب الرعاية االجتماعية. ستساعدك هذه 

الدعم في طلبك وترسله إلى المؤسسة المعنية لمعالجته.

صندوق بريد رقم 141 • 30001 هانوفر
الهاتف: 7490- 106 0511

FamilieinNot@ms.niedersachsen.de :البريد اإللكتروني

مكتب مساعدات األم والطفل
بمركز  االتصال  يرجى  مالية،  مساعدة  إلى  وتحتاجين  حامالً  كنِت  إذا 
التقدم  المناسب قبل الوالدة. يمكنك بعد ذلك  استشارات الحمل في الوقت 
للمؤسسة  التابعة  المالية  المخصصات  من  الدعم  على  للحصول  بطلب 
في  مركزيًّا  تُمنح  والتي  األجنة"،  حياة  حماية   - والطفل  "األم  االتحادية 

ساكسونيا السفلى من قبل مؤسسة دعم العائالت المتعرضة ألزمات.
الحوامل،  مالبس  شراء  في  المثال،  سبيل  على  تتمثل،  المساعدات  هذه 

ومعدات األطفال، وتجهيز غرفة الطفل أو تبديل المسكن.

يتم تقديم الطلب إلى جهة المشورة التابعة لمكتب 
المؤسسة:

مكتب مساعدات األم والطفل 
صندوق بريد رقم 203 • 30002 هانوفر

المؤسسات والخصومات المقدمة من البلديات

عاصمة الوالية هانوفر
"Hannover AktivPass" بطاقة

هانوفر  مدينة  بطاقة   2009 عام  منذ  توجد  هانوفر،  مدينة  في 
محدودي  لألشخاص  تمنح  والتي   ،"HannoverAktivPass"
بطاقة  باستخدام  االجتماعية.  الحياة  في  المشاركة  من  لتمكينهم  الدخل 
خصومات  على  الحصول  يمكنك   ،"Hannover-Aktiv-Pass"
رسوم  و/أو  الدخول  تذاكر  مثالً  هانوفر،  في  المؤسسات  من  العديد  في 

المشاركة/رسوم الدورة المقدمة في مجاالت التعليم والرياضة والثقافة. 

يحصل جميع األشخاص الذين يعيشون في كافة مناطق هانوفر ممن يتلقون 
:"Hannover-Aktiv-Pass" إحدى اإلعانات التالية على بطاقة

•   إعانة البطالة II أو اإلعانة االجتماعية )بوصفك أحد األقارب( من مكتب 
العمل في منطقة هانوفر 

)المساعدات  األساسي  التأمين  أو  المعيشة  نفقات  تدبر  في  •   المساعدة 
االجتماعية( من إدارة الشؤون االجتماعية المتخصصة )أو كبار السن( 

في عاصمة الوالية 

•  إعانة السكن من إدارة الشؤون االجتماعية المتخصصة لعاصمة الوالية 

•   اإلعانات االجتماعية المستمرة األخرى )مثل إعانات االندماج، ومساعدة 
الرعاية( من اإلدارة االجتماعية لعاصمة الوالية في هانوفر 

إعانة طالبي  قانون  الممنوحة بموجب  •  بوصفك طالب لجوء، اإلعانات 
اللجوء من إدارة الشؤون االجتماعية لعاصمة الوالية 

•   الدعم التكميلي إلعانة المعيشة في إطار رعاية ضحايا الحرب من منطقة 
هانوفر

ومزيد خصومات  تمنح  التي  المحددة  المؤسسات  على  العثور   يمكن 
"Hannover-Aktiv-Pass" بطاقة  حول  المعلومات   من 

.www.Hannover-Aktiv-Pass.de على الموقع

https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Sozialleistungen-weitere-Hilfen/Sozialkaufhäuser-und-Gebrauchtbörse-für-Stadt-und-Region-Hannover
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Sozialleistungen-weitere-Hilfen/Sozialkaufhäuser-und-Gebrauchtbörse-für-Stadt-und-Region-Hannover
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Sozialleistungen-weitere-Hilfen/Sozialkaufhäuser-und-Gebrauchtbörse-für-Stadt-und-Region-Hannover
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Sozialleistungen-weitere-Hilfen/Sozialkaufhäuser-und-Gebrauchtbörse-für-Stadt-und-Region-Hannover
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Sozialleistungen-weitere-Hilfen/Sozialkaufhäuser-und-Gebrauchtbörse-für-Stadt-und-Region-Hannover
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Soziales/Sozialleistungen-weitere-Hilfen/Sozialkaufhäuser-und-Gebrauchtbörse-für-Stadt-und-Region-Hannover
http://www.Hannover-Aktiv-Pass.de
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عاصمة الوالية هانوفر
"Hannover AktivPass" بطاقة
قسم الشؤون االجتماعية في مدينة هانوفر

Hamburger Allee 25 • 30161 هانوفر 
الهاتف: 40925- 168 0511 

HannoverAktivPass@hannover-stadt.de

مدينة همينغن 
المؤسسة المجتمعية في همينغن – 

الجيران يساعد بعضهم بعًضا
الهدف من مشروع الجيران يُساعد بعضهم بعًضا التابع للمؤسسة المجتمعية 
إلى  يحتاجون بشكل عاجل  الذين  الدعم لألشخاص  تقديم  في همينغن هو 
بهدف  الخيرية  المساعي  تحقيق  إلى  المشروع  يسعى  المالية.  المساعدة 
بعض  ولتجنب  بيروقراطية  ودون  سريع  بشكل  الفردية  المساعدة  تقديم 

الصعوبات المالية المحددة.

info@nhn-hemmingen.de :البريد اإللكتروني
www.nhn-hemmingen.de

"HemmingenAktivPass" بطاقة
وارتياد  السباحة،  حمامات  دخول  على  خصومات  على  للحصول  بطاقة 
والفعاليات  والمكتبات،  الشباب،  رعاية  وعروض  الموسيقى،  مدارس 

البلدية، والنوادي الرياضية الفردية، ومتاجر المالبس المحلية.

:"AktivPasses" تقديم طلب للحصول على بطاقة
مدينة همينغن، الخدمات االجتماعية

30966 Hemmingen ،Rathausplatz 1
الهاتف: 4103-259 0511

rudolf.hoffmann@stadthemmingen.de :البريد اإللكتروني
www.stadthemmingen.de

مقاطعة إيسرنهاغين
مؤسسة شعبية في إيسرنهاغين

• 30916 Isernhagen • Dorfstraße 26c 
الهاتف: 9589565 05139 الهاتف: 1616070 03222 • 

info@buergerstiftung-isernhagen.de
www.buergerstiftung-isernhagen.de

مدينة النغنهاغن
مواطنو النغنهاغن يساعد بعضهم بعًضا

تقديم الطلب لدى:
قسم رقم 50 الشؤون االجتماعية • مدينة النغنهاغن 

مجال التخصص 50.03 خدمات المشورة االجتماعية
30853 Langenhagen • Schützenstraße 2

الهاتف: 7307-9329 0511 
helmut.happe@langenhagen.de :البريد اإللكتروني

www.langenhagen.de
كلمة البحث: "مواطنو النغنهاغن يساعد بعضهم بعًضا"

مدينة باتنزن 
جيران في أزمة 
تقديم طلب لدى:

30982 Pattensen • الخدمات االجتماعية العامة
الهاتف: 1001-334 05101

www.pattensen.de • ilse@pattensen.de :البريد اإللكتروني

مدينة شبرينغه
"Heinrich-Peters" مؤسسة

طلبات  تُرسل  المشورة.  تقديم  مراكز  مع  وثيق  بشكل  المؤسسة  تعمل 
األحمر  والصليب  الشماسة،  إلى  المؤسسة  هذه  من  الدعم  على  الحصول 
األلماني، ومكاتب الرعاية االجتماعية، ومراكز المشورة األخرى، تحدَّث 

مع مراكز الخدمة هذه حول المؤسسات المعنية.

30175 Hannover • Erwinstraße 7
المدير التنفيذي رودولف كلوتسبوشر 

الهاتف: 140- 28000 0511
info@heinrich-peters-stiftung.de :البريد اإللكتروني

www.heinrich-peters-stiftung.de

مقاطعة فيديمارك 
المؤسسة المجتمعية "صندوق الدعم، مواطنو فيديمارك 

يساعد بعضهم بعًضا" 
الهدف من صندوق المساعدة "مواطنو فيديمارك يساعد بعضهم بعًضا" هو 
تقديم المساعدة بشكل غير بيروقراطي وسريع ومباشر لألشخاص من ذوي 
االحتياجات االجتماعية والمقيمين في بلدية فيديمارك ممن يجدون أنفسهم 
بشكل غير متوقع في حالة أزمة وال يحق لهم الحصول على دعم خاص أو 

www.wedemark.de • .قانوني
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء، وإعانة إعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلاآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

زن
هاو

ينغ
رز

با

مدينة بارزينغهاوزن
II مبنى البلدية

Deisterplatz 2
30890 بارزينغهاوزن

السيدة هايدي هايرهورست
 رقم الهاتف:

05105 774-2357
 رقم الفاكس:

05105 774-92357
info@stadt-

barsinghausen.de أو 
heide.heyerhorst@

stadt-barsinghausen.de

وكالة العمل في بارزينغهاوزن 
عنوان الزيارة 

Deisterplatz 2
بارزينغهاوزن 

العنوان البريدي
وكالة العمل في بارزينغهاوزن

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 525377 05105 

مكتب العمل 
بارزينغهاوزن 

Berliner Straße 11
30890 بارزينغهاوزن

الهاتف: 90- 5253 05105*
الفاكس: 75- 5253 05105

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

 جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة بارزينغهاوزن

 ،II مبنى البلدية
Deisterplatz 2

30890 بارزينغهاوزن
السيدة بالكنر

 الهاتف:
05105 774 -2361

السيدة دورينغ
 الهاتف:

05105 774 -2373
Elterngeld@stadt-
barsinghausen.de

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن 

مقر مدينة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
 269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@ 
arbeits-agentur.de

الهاتف: 4555530 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين-الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 4555533 0800*
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن 

مقر مدينة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
 269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

صندوق العائلة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 4555530 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين-الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 4555533 0800*
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

مكتب األطفال والشباب في 
مدينة بارزينغهاوزن

II مبنى البلدية
Deisterplatz 2

30890 بارزينغهاوزن
السيدة فرانكي

الهاتف: 7742210 05105
الفاكس: 0510577492210

 البريد اإللكتروني:
jessica.franke@ 

stadt-barsinghausen.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

 الهاتف:
0511 616-22028

 الفاكس:
0511 616-1124001

uvg@region-hannover.de

مدينة بارزينغهاوزن
Deisterplatz 2

30890 بارزينغهاوزن
II مبنى البلدية
السيدة داهلي 

 الهاتف:
05105 774-2280

السيدة كرامر 
 الهاتف:

 05105 774-2319
 الفاكس:

05105/774-92319
wohngeld@stadt- 
barsinghausen.de

منطقة هانوفر
 فريق المساعدات

والوصاية والرعاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
 الهاتف:

0511 616-21222 
 فاكس:

0511 616-1124113
beistaende@ 

region-hannover.de

مدينة بارزينغهاوزن
مصلحة الشئون االجتماعية

II مبنى البلدية
Deisterplatz 2

30890 بارزينغهاوزن
السيدة هايدي هايرهورست

 الهاتف:
 05105 774-2357

 الفاكس:
05105 774-9-2357
heide.heyerhorst@

stadt-barsinghausen.de
info@stadt-

barsinghausen.de

ف
ور

جد
ور

ب

مدينة بورجدورف
50 – قسم الشؤون االجتماعية

Spittaplatz 4
31303 بورجدورف

الهاتف: 0- 898 05136
الفاكس: 212- 898 05136

sozialamt@burgdorf.de

وكالة العمل في بورجدورف 
عنوان الزيارة

Wundramweg 7
بورجدورف

العنوان البريدي
وكالة العمل في بورجدورف

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 555500 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 555520 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 8997358 05136 

مكتب العمل في بورجدورف 
 Wundramweg 7
31303 بورجدورف

الهاتف: 8997-316 05136* 
الفاكس: 8997-441 05136 

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

 جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة بورجدورف

V مبنى البلدية
Rolandstraße 13

31303 بورجدورف
السيدة كالينبرغ

الهاتف: 898-317 05136
الفاكس: 898 05136

L.Kallenberg@
Burgsdorf.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 4555530 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 08:00 ص - 18.00
 الهاتف: 4555533 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 24.00-00.00

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 4555533 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

مدينة بورجدورف 
 V مبنى البلدية

 Rolandstraße 13
31303 بورجدورف 
السيدة كارين جولدمان

رقم الهاتف: 898-301 05136 
رقم الفاكس: 898-312 05136 

familienservicebuero@
 burgdorf.de oder

k.goldmann@burgdorf.de

مدينة بورجدورف
I مبنى البلدية

Rolandstr. 13
31303 بورجدورف 

A-J  السيدة هوشتيدت
الهاتف: 898-346 05136 
الفاكس: 898-312 05136 
hustedt@burgdorf.de

 K-Z  السيد شولز
الهاتف: 898-339 05136 
الفاكس: 898-312 05136 
 schulz@burgdorf.de

مدينة بورجدورف
50 – قسم الشؤون االجتماعية

Spittaplatz 4
31303 بورجدورف

الهاتف: 0- 898 05136
الفاكس: 4350- 898 05136
sozialamt@burgdorf.de

مدينة بورجدورف
I مبنى البلدية 

 Rolandstr. 13
31303 بورجدورف 

A-F | السيدة سزرامكا 
 )مواعيد العمل، يوميًا:

 الساعة 08.30 - 14.00،
 يوم الخميس بموجب اتفاق مسبق

من الساعة 14.00 حتى 18.00( 
الهاتف: 898-338 05136 
الفاكس: 898-312 05136 
beistand@burgdorf.de

 szramka@burgdorf.de أو
 G-Z | السيدة هيسكي

الهاتف: 898-318 05136 
الفاكس: 898-312 05136 

 beistand@burgdorf.de
 heske@Burgdorf.de أو

الخدمات االجتماعية: 
III مبنى البلدية

Spittalplatz 4
الهاتف: 247 -898 -05136

دل
غفي

ور
ب

مدينة بورغفيدل
Fuhrberger Straße 4

30938 بورغفيدل
الهاتف: 8973-514 05139
الفاكس: 8973-491 05131

Sozialhilfe@ :البريد اإللكتروني
Burgwedel.de

وكالة العمل في بورغفيدل 
عنوان الزيارة
Ehlbeek 2

30938 بورغفيدل
العنوان البريدي

وكالة العمل في هانوفر
30689 هانوفر

إمكانيات التواصل
الهاتف: 4555500 0800 

)العمال(* 
 الهاتف: 4555520 0800 

 )رب العمل(* 
الفاكس: 258- 9570 05139

مكتب العمل في بورغفيدل
Rathausplatz 3
30938 بورغفيدل 

الهاتف: 50 - 9942 05139* 
الفاكس: 58- 9942 05139 

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة بورغفيدل

Fuhrberger Straße 4
30938 بورغفيدل

 الهاتف:
05139 8973 -530

Elterngeld@burgwedel.de

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

مكتب خدمات األطفال والعائلة 
في بورغفيدل

غروسبيرغفيدل
Fuhrberger Straße 4

30938 بورغفيدل
الهاتف: 8973550 05139

Familienbuero@ 
Burgwedel.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

 الهاتف:
0511 616-22028

 الفاكس:
0511 616-1124001

uvg@region-hannover.de

مدينة بورغفيدل
Fuhrberger Straße 4

30938 بورغفيدل
 الهاتف:

05139 8973-520/519
 الفاكس:

05139 8973 -491
Wohngeld@burgwedel.de

 منطقة هانوفر
فريق المساعدات والرعاية 

والوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

 الفاكس:
0511 616-1124113

beistaende@ 
region-hannover.de

مدينة بورغفيدل
Fuhrberger Straße 4

30938 بورغفيدل
 الهاتف:

05139 8973 -513
 الفاكس:

05131 8973-491
البريد اإللكتروني: 

Asylleistungen@
Burgwedel.de

2223 *المكالمة مجانية بالنسبة إليك.

mailto:szramka@burgdorf.de
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة الوالدين، وإعانة إعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلالوالدين اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

ين
بس

جار

مدينة جاربسين
المساعدات االجتماعية العامة 

 -32.1-
مجال التخصص 32 الخدمات 

االجتماعية، كبار السن
Rathausplatz 1

30823 جاربسين
الهاتف: 707-280 05131
الفاكس: 707-277 05131

soziale.dienste@ 
garbsen.de

وكالة العمل في جاربسين
عنوان الزيارة

Rathausplatz 8
30823 جاربسين

العنوان البريدي
وكالة العمل في هانوفر

30689 هانوفر
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(* 

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(* 

الفاكس: 277- 4998 05131

مكتب العمل في جاربسين
 Rathausplatz 12

30823 جاربسين 
الهاتف: 4998-670 05131*
الفاكس: 620- 4998 05131

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

مدينة جاربسين
مجال االختصاص 32 الخدمات - 

االجتماعية، كبار السن
 القسم رقم 32.2 - بنود أخرى

الشؤون االجتماعية
Rathausplatz 1

30823 جاربسين
 الهاتف:

05131 707- 279/- 278/ -298
الفاكس: 707-277 05131

elterngeld@garbsen.de

صندوق العائلة ساكسونيا 
السفلى- بريمن مقر مدينة 

هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

صندوق العائلة ساكسونيا 
السفلى- بريمن مقر مدينة 

هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

 مدينة جاربسين
خدمات األطفال واألسرة

Rathausplatz 1
30823 جاربسين

الهاتف: 707-307 05131
الفاكس: 707-310 05131

wiebke.winter@
garbsen.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511
uvg@region-hannover.de

مدينة جاربسين
 مجال االختصاص 32 الخدمات –

االجتماعية، كبار السن
القسم رقم 32.2 – بنود 
أخرى الشؤون االجتماعية

Rathausplatz 1
30823 جاربسين

 الهاتف: /707-295 05131
-288 /-248 /-294

الفاكس: 707-277 05131
wohngeld@garbsen.de

 منطقة هانوفر
فريق المساعدات والرعاية 

والوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

 الفاكس:
0511 616-1124113

beistaende@ 
region-hannover.de

مدينة جاربسين
 مجال االختصاص 32 الخدمات –

االجتماعية، كبار السن
القسم 32.1 – المساعدات 

االجتماعية العامة
Rathausplatz 1

30823 جاربسين
الهاتف: 280 -707 05131
الفاكس: 277 -707 05131

soziale.dienste@
garbsen.de

دن
غير

الخدمات االجتماعية المتخصصة 
في مدينة غيردن
Kirchstr. 1-3
30989 غيردن

rathaus@gehrden.de
الهاتف: 051086404-0

الفاكس: 6404-499 05108

وكالة العمل في بارزينغهاوزن 
عنوان الزيارة

Deisterplatz 2
30890 بارزينغهاوزن

العنوان البريدي
وكالة العمل في هانوفر

30689 هانوفر
إمكانيات التواصل

الهاتف: 4555500 0800 
)العمال(* 

الهاتف: 4555520 0800 
)رب العمل(* 

الفاكس: 77- 5253 05105

مكتب العمل 
بارزينغهاوزن 

Berliner Straße 11
30890 بارزينغهاوزن

الهاتف: 5253-90 05105*
الفاكس: 75- 5253 05105

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

 جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة غيردن

Kirchstraße 1-3
30989 غيردن

 info@gehrden.de
السيدو سوكوف

suckow@gehrden.de
الهاتف: 433 -6404 -05108

صندوق العائلة ساكسونيا 
السفلى- بريمن 

مقر مدينة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

صندوق العائلة ساكسونيا 
السفلى- بريمن 

مقر مدينة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين-الجمعة
من الساعة 18.00-08.00

 الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 24.00-00.00

مكتب خدمات األطفال والعائلة 
في غيردن

Kirchstraße 1-3
30989 غيردن

 الموظفة المتخصصة
بريتا هوبل

الهاتف: 6404-420 05108
الفاكس: 6404 05108 

-99420
haeupl@gehrden.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616 0511 

-1124001
uvg@region-hannover.de

مدينة غيردن
إدارة المدينة، مبنى البلدية

الغرفة رقم 2.30
Kirchstraße 1-3

30989 غيردن
السيدة بنسين، 

 الهاتف: 6404-432 05108
الفاكس: 6404 05108 

-99432
behnsen@gehrden.de

 منطقة هانوفر
فريق المساعدات والرعاية 

والوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

الفاكس: 616 0511 
-1124113

beistaende@ 
region-hannover.de

مدينة غيردن
السيدة إي سيلفستري 

إدارة مدينة غيردن
مبنى البلدية الغرفة 2.25 // 

الطابق العلوي الثاني
Kirchstraße 1-3

30989 غيردن
رقم الهاتف: 6404-431 05108
رقم الفاكس: -6404 05108

99431
info@gehrden.de

السيد دي هوفر 
مبنى البلدية، الفرع الكائن في

Steinweg 21
30989 غيردن

رقم الهاتف: 6404-436 05108
 رقم الفاكس:

05108 6404-99436
info@gehrden.de

25*المكالمة مجانية بالنسبة إليك.24
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قانون الشؤونالخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضدمساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبيالمساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

فر
نو

 ها
ينة

مد

عاصمة الوالية هانوفر
Hamburger Allee 25

30161 هانوفر
الهاتف: 168-42472 0511 
الفاكس: 168-44103 0511 
50service@hannover- 

stadt.de

وكالة العمل في مدينة هانوفر
عنوان الزيارة
Brühlstr. 4
مدينة هانوفر

العنوان البريدي
وكالة العمل في هانوفر

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 9191702 0511 
من أجل 

 الرقم البريدي 30669
وكالة العمل 
النغنهاغن

عنوان الزيارة
Straßburger Platz 25

النغنهاغن
العنوان البريدي

وكالة العمل في النغنهاغن
30689 هانوفر

Freundallee مكتب العمل في
Freundallee 11

30173 هانوفر
الهاتف: 279030 0511

الفاكس: 27903150 0511
مكتب العمل في منطقة

Hannover.Freundallee@
Jobcenter-ge.de

مكتب العمل 
Walter-Gieseking-Straße

Walter-Gieseking 
Straße 6-10
30159 هانوفر

الهاتف: 820780 0511
الفاكس: 82078120 0511

Jobcenter-Region-
Hannover.Walter-

Gieseking-Str@
Jobcenter-ge.de

مكتب العمل 
Vahrenwalder Straße

Vahrenwalder Straße 245
30179 هانوفر

الهاتف: 65590 0511
الفاكس: 65591111 0511
مكتب العمل في منطقة هانوفر

Vahrenwalder-Strasse
@jobcenter-ge.de

Mengendamm مكتب العمل في
Mengendamm 12b/c

30177 هانوفر
الهاتف: 390810 0511

الفاكس: 39081120 0511
مكتب العمل في منطقة هانوفر

mengendamm@
Jobcenter-ge.de

مكتب العمل 
Calenberger Esplanade
Calenberger Esplanade 1

30169 هانوفر
الهاتف: 123320 0511

الفاكس: 12332570 0511
 مكتب العمل في منطقة هانوفر-

 هانوفر كالنبيرغر-
Esplanade@jobcenter-

ge.de
U25 مكتب العمل - الشباب

Escherstraße 17
30159 هانوفر

الهاتف: 9192222 0511
الفاكس: 9191415 0511

Jobcenter-Region-
Hannover.Jugend-

 Jobcenter@jobcenter-ge.de

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

بناإع فجهة صر   يء فاة ال
وفرناه صمة الولايةاع
 ةوالأسر باالشب مقس 

Joachimstraße 8
30159 Hannover

فاتھال: 46262 168 0511
elterngeld@hannover-

stadt.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
ساكسونيا السفلى-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

 موفر قسناه صمة الولايةاع
ةوالأسر باالشب

باة الشبناإع 
ديةاالاقتص

Joachimstraße 8
30159 Hannover

فاتھال: 49900 168 0511
ساكفال: 40005 168 0511

51.06@
hannover-stadt.de

عاصمة الوالية هانوفر
قسم الشباب والعائلة – 

إعانة نفقة المعيشة
Joachimstraße 8
30159 Hannover

فاتھال: 42786 168 0511
ساكفال: 40628 168 0511
unterhaltsvorschuss@

hannover-stadt.de

إعانة لامعيشة

عاصمة الوالية هانوفر
Hamburger Allee 25

30161 هانوفر
الهاتف: 2001- 168 0511
الفاكس: 46364- 168 0511
50.3@hannover-stadt.de

www.hannover.de/
wohngeld-lhh

عاصمة الوالية هانوفر 
المساعدات 

قسم الشباب واألسرة
30449 هانوفر

الهاتف: 42786- 168 0511
الفاكس: 46763- 168 0511
51.1@Hannover-stadt.de

www.hannover.de/
unterhaltsrecht-lhh

عاصمة الوالية هانوفر
قسم الشؤون االجتماعية

Hamburger Allee 25
30161 هانوفر

مسؤول التواصل مثالً في حالة 
XII قانون الشؤون االجتماعية

الهاتف: 42472- 168 0511
الفاكس: 44328- 168 0511
50.1@hannover-stadt.de

27*المكالمة مجانية بالنسبة إليك.26



45 *المكالمة مجانية بالنسبة إليك.

قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

غن
مين

ه

مدينة همينغن
قسم الشؤون االجتماعية

السيدة كنول
Rathausplatz 1

30966 همينغن
الهاتف: 163 4103 0511

soziales@
stadthemmingen.de

وكالة العمل في آلتسن 
عنوان الزيارة

Würzburger Str. 8 A
آلتسن

العنوان البريدي
وكالة العمل في آلتسن

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 820764277 0511 

مكتب العمل في آلتسن
 Senefelderstr. 15

 30880 Laatzen
الهاتف: 98292-222 0511*

الفاكس: 1 98292-333 0511 

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

مدينة همينغن
قسم الشؤون االجتماعية

السيدة شيكوريا
Rathausplatz 1

30966 همينغن
الهاتف: 274 4103 0511

soziales@
stadthemmingen.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800*

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة
من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

مكتب خدمات األسرة في مدينة 
همينغن

Göttinger Str. 63
30966 همينغن

الهاتف: 584112 05101
volker.kolsch@

stadthemmingen.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
 الفاكس:

0511 616-1124001
uvg@region-
hannover.de

مدينة همينغن
قسم الشؤون االجتماعية

السيدة شيكوريا
Rathausplatz 1

30966 همينغن
الهاتف: 274 4103 0511

soziales@
stadthemmingen.de

منطقة هانوفر
 فريق المساعدات

والوصاية والرعاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511
الفاكس: 616-1124113 0511

beistaende@
region-hannover.de

مدينة همينغن 
Rathausplatz 1

30966 همينغن
السيدة فالث
السيدة آدم

 رقم الهاتف:
0511 4103- 260/-121

رقم الفاكس: 4103-130 0511
soziales@

 stadthemmingen.de

ين
اغ

نه
سر

إي

مقاطعة إيسرنهاغين
مصلحة النظام والشؤون 

االجتماعية في ألتوارمبوخن
Bothfelder Straße 33

30916 إيسرنهاغين
الهاتف: 6153-2510 0511
الفاكس: 6153-4800 0511

soziales@isernhagen.de

وكالة العمل في بورغفيدل
عنوان الزيارة
Ehlbeek 2

بورغفيدل
العنوان البريدي

وكالة العمل في بورغفيدل
 30689 هانوفر

إمكانيات التواصل
الهاتف: 4555500 0800 

)العمال(*
الهاتف: 4555520 0800 

)رب العمل(*
الفاكس: 9570258 05139 

مكتب العمل في بورغفيدل 
Rathausplatz 3
30938 بورغفيدل 

الهاتف: 9942-50 05139* 
الفاكس: 58- 9942 05139 

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

 جهة صرف إعانة اآلباء
في مقاطعة إيسرنهاغين 

Bothfelder Straße 33
30916 إيسرنهاغين

الهاتف: -6153 0511 
2512/- 2513/- 2514 

الفاكس: 4800- 6153 0511

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800*

)مواعيد الدفع(
يوميًا من الساعة 00:00 - 24:00 

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

 االثنين - الجمعة
من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800*

)مواعيد الدفع(
يوميًا من الساعة 00:00 - 24:00 

مقاطعة إيسرنهاغين
Bothfelder Straße 23

30916 إيسرنهاغين
 الهاتف:

0511 6153 -4022/ -4021
 الفاكس:

0511 6153 -4800

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
 الفاكس:

0511 616-1124001
uvg@region-
hannover.de

مقاطعة إيسرنهاغين
Bothfelder Straße 33

30916 إيسرنهاغين
 الهاتف:

0511 6153 -2513/ -2514
 الفاكس:

0511 6153 -4800

منطقة هانوفر
فريق المساعدات والوصاية 

والرعاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

 الفاكس:
0511 616-1124113

beistaende@
region-hannover.de

مقاطعة إيسرنهاغين
Bothfelder Str. 33

30916 إيسرنهاغين
 الهاتف:

0511 6153 - 2511/-2517
الفاكس: 4800 6153 0511

سن
آلت

مدينة آلتسن
التأمين االجتماعي

Marktpklatz 13
30880 Laatzen

 الهاتف:
0511 8205 5011/ 5012
الفاكس: 5097 8205 0511
TeamSozialeSicherung@

laatzen.de

وكالة العمل في آلتسن
عنوان الزيارة

Würzburger Str. 8 A
آلتسن

العنوان البريدي
وكالة العمل في آلتسن

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 820764277 0511

مكتب العمل في آلتسن 
 Senefelderstr. 15

 30880 Laatzen
الهاتف: 222- 98292 0511 *
الفاكس: 333- 98292 0511 

www.bafög.de/de/alle-
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

 جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة آلتسن

Marktplatz 13
30880 Laatzen

 الهاتف:
0511 8205 -5125/-5126
elterngeld@laatzen.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-Bremen@

arbeitsagentur.de
 الهاتف: 30 5555 4 0800*

 )المتطلبات الشخصية(
 االثنين - الجمعة

من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-Bremen@

arbeitsagentur.de
 الهاتف: 30 5555 4 0800*

 )المتطلبات الشخصية(
 االثنين - الجمعة

من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800*

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

مدينة آلتسن
إدارة مؤسسات الرعاية 

النهارية لألطفال
Marktplatz 134
30880 Laatzen

مؤسسات رعاية األطفال 
السيدة بارين

الهاتف: 5301 8205 0511

الرعاية النهارية لألطفال
السيدة سزانفالد

الهاتف: 5405 8205 0511

مدينة آلتسن، مساعدات 
األطفال والشباب

Marktplatz 13
30880 Laatzen

الهاتف: 8205 0511 
5115/5126

unterhaltsvorschuss@
laatzen.de

مدينة آلتسن
Marktplatz 13

30880 Laatzen
الهاتف: 5046 8205 0511 

/-5047
الفاكس: 5097 8250 0511
Wohngeld@laatzen.de

مدينة آلتسن، مساعدات األطفال 
والشباب

Marktplatz 13
 30880 Laatzen

السيدة ساندرا مولر
الهاتف: 8205-5130 0511

السيدة ريجينا فينزالفسكي 
الهاتف: 8205-5131 0511

beistandschaften@
laatzen.de

مدينة آلتسن 
التأمين االجتماعي
Marktplatz 13

30880 Laatzen
 الهاتف:

0511 8205-5025/-5027
الفاكس: 5097 8205 0511

2829
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

غن
نها

النغ

القسم 50 – الشؤون االجتماعية
مدينة النغنهاغن

II نطاق العمل
مجال التخصص، المساعدات 

االجتماعية وإعانة السكن
Schützenstraße 2

30853 النغنهاغن
الهاتف: 0- 7307 0511

الفاكس: 9491- 7307 0511
السيدة شورشيت | المساعدة 
لتدبر نفقات المعيشة/التأمين 

األساسي | قانون إعانة طالبي 
A - BOQ + P - PN | اللجوء
الهاتف: 9313- 7307 0511
السيدة جرودي | المساعدة لتدبر 
نفقات المعيشة/التأمين األساسي 
| قانون مساعدة طالبي اللجوء | 
BOR - GAR + PO - PZ
الهاتف: 9334- 7307 0511

 السيدة نيماير بارنيتزكي | 
المساعدة لتدبر نفقات المعيشة/

التأمين األساسي | قانون مساعدة 
 طالبي اللجوء | 

GAS - H + Q - REB
الهاتف: 9345- 7307 0511 
السيدة شتيلزيغ أكيرت | المساعدة 

لتدبر نفقات المعيشة/التأمين 
األساسي | قانون مساعدة طالبي 

I - K + REC - RIN | اللجوء
الهاتف: 9324- 7307 0511

السيدة فوندر| المساعدة لتدبر 
نفقات المعيشة/التأمين األساسي 
| قانون مساعدة طالبي اللجوء | 

L - NAT + NAU - O
الهاتف: 9312- 7307 0511
 N.N. المساعدة لتدبر نفقات المعيشة/
التأمين األساسي | قانون مساعدة 
NAU - ROS | طالبي اللجوء

الهاتف: 9311- 7307 0511

السيد سولتوس | المساعدة لتدبر 
نفقات المعيشة/التأمين األساسي 
| قانون مساعدة طالبي اللجوء | 
ROT - S + RIO - ROS

الهاتف: 9336- 7307 0511
السيدة ناجل | المساعدة لتدبر 

نفقات المعيشة/التأمين األساسي 
| قانون مساعدة طالبي اللجوء 

T - Z |
الهاتف: 9325- 7307 0511

وكالة العمل في النغنهاغن
عنوان الزيارة

Straßburger Platz 25
النغنهاغن

العنوان البريدي
وكالة العمل في النغنهاغن

 30689 هانوفر
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 9725951 0511

مكتب العمل في بارزينغهاوزن
 Straßburger Platz

 24-25
30853 النغنهاغن 

الهاتف: 97259-333 0511*
الفاكس: 539- 97259 0511

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
 arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء
مدينة النغنهاغن

Marktplatz 1
30853 النغنهاغن

elterngeld@
langenhagen.de

الفاكس: 7307-9130 0511
السيدة بوليدا
السيدة لورس

الهاتف: 9842- 7307 0511
السيدة كيتل

الهاتف: 9305- 7307 0511

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

 الهاتف: 30 5555 4 0800*
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

قسم الشباب، والعائلة، 
والشؤون االجتماعية
Schützenstr. 2
اإلدارة، المساعدات 

االقتصادية، ومؤسسات 
الرعاية النهارية لألطفال

30853 النغنهاغن
الهاتف: 73079820 0511

kai.bublitz@ 
langenhagen.de

مدينة النغنهاغن
51 – الشباب والعائلة
والشؤون االجتماعية

Marktplatz 1
30853 النغنهاغن

unterhaltsvorschuss@
langenhagen.de

الفاكس: 9130- 7307 0511

السيدة أوت
A - J إعانة المعيشة

الهاتف: 9886- 7307 0511

السيدة أليرس هانز
K - Z إعانة المعيشة

الهاتف: 9817- 7307 0511

مدينة النغنهاغن
مجال التخصص المساعدات 

االجتماعية وإعانة السكن
Marktplatz 1

30853 النغنهاغن
الهاتف: /0- 7307 0511 
 -9302/ -9303/ -9306

وكذلك 9331-

مدينة النغنهاغن
51 – الشباب والعائلة
والشؤون االجتماعية

Marktplatz 1
30853 النغنهاغن

beistandschaften@
langenhagen.de

الفاكس: 9130- 7307 0511

السيدة كيستلر
A - F المساعدات

الهاتف: 9841- 7307 0511

السيد بوتمان
G - Ko المساعدات

الهاتف: 9837- 7307 0511

السيدة إسجاندار
Kr – Ro المساعدات

الهاتف: 9838- 7307 0511

السيدة رايتزيغ
Ru - Z المساعدات

الهاتف: 9836- 7307 0511

القسم 50 – الشؤون 
االجتماعية مدينة النغنهاغن

II نطاق العمل
مجال التخصص المساعدات 

االجتماعية وإعانة السكن
Schützenstraße 2

30853 النغنهاغن
الهاتف: 0- 7307 0511

الفاكس: 9491- 7307 0511

السيدة شورشيت | المساعدة 
لتدبر نفقات المعيشة/التأمين 

األساسي | قانون مساعدة طالبي 
A-BOQ + P-PN | اللجوء

الهاتف: 9313- 7307 0511

السيدة جوردي | المساعدة لتدبر 
نفقات المعيشة/التأمين األساسي | 
قانون مساعدة طالبي اللجوء | 
BOR - GAR + PO-PZ

الهاتف: 9334- 7307 0511

السيدة نيماير بارنيتزكي | 
 المساعدة لتدبر نفقات

 المعيشة/التأمين األساسي |
 قانون مساعدة طالبي اللجوء |
GAS - H + Q - REB

الهاتف: 9345- 7307 0511 

السيدة شتيلزيغ أكيرت | المساعدة 
لتدبر نفقات المعيشة/التأمين 

األساسي | قانون مساعدة طالبي 
I - K + REC - RIN | اللجوء
الهاتف: 9324- 7307 0511

السيدة فوندر| المساعدة لتدبر 
نفقات المعيشة/التأمين األساسي 
| قانون مساعدة طالبي اللجوء | 

L - NAT + NAU - O
الهاتف: 9312- 7307 0511

N.N. المساعدة لتدبر نفقات المعيشة/
التأمين األساسي | قانون مساعدة 
NAU - ROS | طالبي اللجوء

الهاتف: 9311- 7307 0511

السيد سولتيس | المساعدة لتدبر 
نفقات المعيشة/التأمين األساسي 
| قانون مساعدة طالبي اللجوء | 
ROT – S + RIO - ROS

الهاتف: 9336- 7307 0511

السيدة ناجل | المساعدة لتدبر 
نفقات المعيشة/التأمين األساسي | 

 قانون مساعدة طالبي اللجوء |
T - Z

الهاتف: 9325- 7307 0511

3031 *المكالمة مجانية بالنسبة إليك.
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

رته
لي

مدينة ليرته
الخدمات المتخصصة للشباب 

والشؤون االجتماعية
مجال التخصص، الشؤون 

االجتماعية
Gartenstr. 5

31275 ليرته
الهاتف: 505-100 05132
الفاكس: 505-150 05132

 البريد اإللكتروني:
3.2-info@lehrte.de

وكالة العمل في ليرته 
عنوان الزيارة

Burgdorfer Str. 10a
ليرته

العنوان البريدي
وكالة العمل في ليرته

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 50643443 05132

مكتب العمل في ليرته
Burgdorfer Straße 10a

31275 ليرته 
 الهاتف: 450- 50643 05132

أو  -451*
الفاكس: 442- 50643 05132

www.bafög.de/de/alle- 
 antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

الخدمات المتخصصة للشباب
والشؤون االجتماعية

السيد جويل
Rathausplatz 2

الهاتف: 53- 86282 05132
الفاكس: 60- 86282 05132

nils-goihl@lehrte.de

السيدة تيسكي
Rathausplatz 2

الهاتف: 54- 86282 05132
janina.teske@lehrte.de

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-
Celle@

arbeitsagentur.de
 الهاتف: 30 5555 4 0800*

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

 من الساعة
08:00 ص - 18.00

الهاتف: 33 5555 4 0800*
)مواعيد الدفع(

 يوميًا من الساعة
 24:00 - 00:00

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-
Celle@

arbeitsagentur.de
 الهاتف: 30 5555 4 0800*

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

 من الساعة
08:00 ص - 18.00

الهاتف: 33 5555 4 0800*
)مواعيد الدفع(

 يوميًا من الساعة
 24:00 - 00:00

مدينة ليرته
الخدمات المتخصصة للشباب 

والشؤون االجتماعية
Rathausplatz 2

الفاكس: 01- 86282 05132
الرعاية النهارية لألطفال:

السيد جوسكي
الهاتف: 86282-13 05132
jan.gusky@lehrte.de

الحضانة، رياض األطفال
ودور الرعاية:

السيد أدولف 
)المدينة األساسية(

والسيد بوخهولز
)القرى(

الهاتف: -86282 05132
11/ -12

Kita-verwaltung@
lehrte.de

مدينة ليرته
الخدمات المتخصصة للشباب 

والشؤون االجتماعية
Rathausplatz 2

السيدة جرابوفسك
tina.grabowsk@

lehrte.de
الهاتف: 59 86282 05132

السيد هايدلبير
jens.heidelbeer@

lehrte.de
الهاتف: 57 86282 05132

السيدة شبيلسبرغ
melanie spelsberg@

lehrte.de
الهاتف: 62 86282 05132

مدينة ليرته 
الخدمات المتخصصة للشباب 

والشؤون االجتماعية 
مجال التخصص، الشؤون 

االجتماعية
Gartenstr. 5

31275 ليرته
الهاتف: 100 505 05132
الفاكس: 150 505 05132

 البريد اإللكتروني
3.2-info@lehrte.de

المساعدات
مدينة ليرته

الخدمة المتخصصة للشباب
والشؤون االجتماعية

Rathausplatz 2

السيد نويمان
الهاتف: 63- 86282 05132
الفاكس: 60- 86282 05132

albert.neumann@
lehrte.de

السيد برانديز
الهاتف: 61- 86282 05132
الفاكس: 60- 86282 05132
kay.brandes@lehrte.de

مدينة ليرته
مجال التخصص، الشؤون 

االجتماعية
Gartenstr. 5

31275 ليرته
الهاتف: 100 505 05132
الفاكس: 150 505 05132

3.2-info@lehrte.de

*المكالمة مجانية بالنسبة إليك. 3233
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

ات
شت

وي
ن

مدينة نويشتات آم روبنبرغه
قسم الشؤون االجتماعية

العنوان البريدي:
Nienburger Str. 31

31535 نويشتات آم روبنبرغه 
مبنى الخدمات العامة:

Theresenstr.4
الهاتف: 05032/84-262
الفاكس: 05032/84-334

sozialhilfe@ 
neustadt-a-rbge.de

 وكالة العمل
نويشتات آم روبنبرغه

عنوان الزيارة
Ernst-Abbe-Ring 23

نويشتات
العنوان البريدي

 وكالة العمل
نويشتات آم روبنبرغه

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 9800166 05032

مكتب العمل في نويشتات 
 Ernst-Abbe-Ring 23

31535 نويشتات 
الهاتف:  9800-250 05032*
الفاكس: 9800-200 05032

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء في 
نويشتات آم روبنبرغه 

Theresenstraße 4
31535 نويشتات آم 

روبنبرغه البريد اإللكتروني: 
elterngeld@neustadt-a-

 rbge.de
الهاتف: 242- / 0- 84 05032

/ -244 / -225 / -260
الفاكس: 334- 84 05032

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00 

مدينة نويشتات آم روبنبرغه 
الخدمات المتخصصة لألطفال 

والعائلة
Theresenstr. 4

31535 نويشتات آم 
روبنبرغه

الهاتف: 304- 84 05032

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
 الفاكس:

0511 616-1124001
uvg@region-hannover.de

مدينة نويشتات آم روبنبرغه
Theresenstraße 4

31535 نويشتات آم 
روبنبرغه

الهاتف: 0- 84 05032 
 / -242 / -244 / -225

 / -260
الفاكس: 84-334 05032

Wohngeld@ 
neustadt-a-rbge.de

منطقة هانوفر
فريق المساعدات والوصاية 

الوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

 الفاكس:
0511 616-1124113

beistaende@ 
region-hannover.de

مدينة نويشتات آم روبنبرغه
قسم الشؤون االجتماعية

العنوان البريدي: 
 Nienburger Str. 31

31535 نويشتات آم 
روبنبرغه

مبنى الخدمات العامة: 
Theresenstr. 4

الهاتف: 295- 84 05032
الفاكس: 84-334 05032

asyl@neustadt-a-
rbge.de

زن
اتن

ب

مجال التخصص، الشؤون 
االجتماعية

 ،Rathausplatz 1
30982 باتنزن؛ 

العنوان البريدي: الرقم البريدي 
101063، 30975 باتنزن

السيدة باير
mbeier@pattensen.de

الهاتف: 1001-8330 05101

بريجيت إكسنر
 ،exner@pattensen.de 

 05101 - 1001 - 8331

سفين شونمان، 
schuenemann@

،pattensen.de 
 05101-1001-8332

وكالة العمل في آلتسن
عنوان الزيارة

Würzburger Str. 8 A
آلتسن

العنوان البريدي
وكالة العمل في آلتسن

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 820764277 0511

مكتب العمل في آلتسن 
 Senefelderstr. 15

 30880 Laatzen
 الهاتف: 222- 98292 0511 *
الفاكس 333- 98292 0511

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.

php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

 جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة باتنزن

Rathausplatz 1
30982 باتنزن
السيدة غروسر

grosser@pattensen.de
الهاتف: 1001-337 05101

الفاكس: 1001-8337 05101

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

مدينة باتنزن
Rathausplatz 1

30982 باتنزن
السيدة كوفالزيك

kowalzik@pattensen.de
الهاتف: 1001-363 05101

الفاكس: 1001-8363 
05101

السيدة فيتزليبن
witzleben@

pattensen.de
الهاتف: 1001-364 05101

الفاكس: 1001-8364 05101

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 1124001- 616 0511

uvg@region-
hannover.de

مدينة باتنزن 
Rathausplatz 1

30982 باتنزن
السيدة ديتمر

dettmer@pattensen.de
الهاتف: 1001-335 05101
الفاكس: 1001-8335 05101

 منطقة هانوفر
فريق المساعدات والوصاية 

والرعاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511
الفاكس: 616-1124113 0511

beistaende@
region-hannover.de

مجال التخصص، الشؤون 
االجتماعية

 ،Rathausplatz 1
30982 باتنزن

السيدة باير
mbeier@pattensen.de
الهاتف: 05101-1001-8330

بريجيت إكسنر
 ،exner@pattensen.de 

 05101-1001-8331

سفين شونمان، 
schuenemann@

،pattensen.de 
05101-1001-8332

35*المكالمة مجانية بالنسبة إليك.34
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

رغ
ننب

رو

عنوان الزيارة 
 Hansastr. 38

مبنى الخدمات العامة:
مبنى البلدية 2

30952 روننبرغ

العنوان البريدي
مدينة روننبرغ

فريق الشؤون االجتماعية
Hansastr. 38
30952 روننبرغ

إمكانيات التواصل
الهاتف: 0511/4600-0

الفاكس: 0511/4600-202
soziales@ronnenberg.de

وكالة العمل في هانوفر
عنوان الزيارة
Brühlstr. 4
مدينة هانوفر

العنوان البريدي
وكالة العمل في هانوفر

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 9191702 0511

 مكتب العمل في
Calenberger Esplanade
Calenberger Esplanade 4

30169 هانوفر 
الهاتف: 12332-0 0511 *

الفاكس: 570- 12332 0511 
أو -571

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة روننبرغ 

 Hansastr. 38
30952 روننبرغ 

الهاتف: 0- 4600 0511 
info@ronnenberg.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

مدينة روننبرغ
قسم 2 التعليم والشباب 

والشؤون االجتماعية
فريق رعاية األطفال

Hansastraße 38
30952 روننبرغ

الهاتف: 4600227 0511
stefanie.hoffmann@

ronnenberg.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511

uvg@region-
hannover.de

مدينة روننبرغ 
Hansastraße38

30952 روننبرغ
الهاتف: 248- 4600 0511
الهاتف: 247- 4600 0511

Soziales@
ronnenberg.de

منطقة هانوفر 
فريق المساعدات والوصاية 

والرعاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

الفاكس: 616-1124113 0511
beistaende@

region-hannover.de

مدينة روننبرغ
فريق الخدمات االجتماعية

السيدة ريل
Hansastr. 38
30952 روننبرغ

الهاتف: 0- 4600 0511
البريد اإللكتروني: 

soziales@
ronnenberg.de

سه
يلت

ز

مدينة زيلتسه
3.2 اإلعانات االجتماعية

Rathausplatz 1
30926 زيلتسه
كريستين الرزين

D, Ko-Kz, Sa-Sc
05137/828-327

christin-larsen@stadt-
 seelze.de
نيكول مازانيك

B, C, J, L, X, Y, Z
05137/828-318

nicole.masannek@
 stadt-seelze.de

دينيس تريتزاك
F, M, O, W

05137/828-305
dennis.tretzack@stadt-

 seelze.de
سونيا توريتزيك

G, H, N
05137/828-149

sonja.turetzek@stadt-
 seelze.de

جوليا فولف
A, E, I, Q, R, U, V

05137/828-304
julia.wolff@stadt- 

seelze.de

وكالة العمل في هانوفر
عنوان الزيارة
Brühlstr. 4
مدينة هانوفر

العنوان البريدي
وكالة العمل في هانوفر

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 9191702 0511

 مكتب العمل في زيلتسه
Schillerstraße 13

30926 زيلتسه
الهاتف: 8745-0 05137 *

الفاكس: 8745-120 05137 
Jobcenter-Region-

Hannover.Seelze@
jobcenter-ge.de

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

مدينة زيلتسه
القسم رقم 3.2

Rathausplatz 1
30926 زيلتسه

كالوديا بارتز
الهاتف: 326 -828 05137 

claudia.bartz@stadt- 
seelze.de

زينا فيهرهان
الهاتف: 314 828 05137

sina.wehrhahn@stadt-
seelze.de

مارينا ميالو
الهاتف: 828-325 05137 

marina.mehlau@stadt-
seelze.de

أنيكي ريشتوك
الهاتف: 828-319 05137 
annette.rystok@stadt-

seelze.de

جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة زيلتسه

اإلعانات االجتماعية
Rathausplatz 1

30926 زيلتسه

 كالوديا بارتز
 الهاتف: 05137/828-326

Claudia.Bartz@ 
 Stadt-Seelze.de

زينا فيهرهان
الهاتف: 314 828 05137

sina.wehrhahn@stadt-
seelze.de

 السيدة ميالو
 الهاتف: 05137/828-325 

Marina.Mehlau@Stadt-
Seelze.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق األسرة-
Niedersachsen-

Bremen@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين - الجمعة 
 من الساعة

08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

مدينة زيلتسه، 
إعانة الشباب 

االقتصادية
Rathausplatz 1

30926 زيلتسه
الهاتف 828218 05137، 

Eugen. السيد شيلينبرغ
Schellenberg@stadt-

.seelze.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511

uvg@region-
hannover.de

مدينة زيلتسه
القسم رقم 3.2

Rathausplatz 1
30926 زيلتسه

كالوديا بارتز
الهاتف: 326- 828 05137
claudia.bartz@stadt-

seelze.de

كريستين الرزين
الهاتف: 314- 828 05137

christin.larsen@
stadt-seelze.de

مارينا ميالو
الهاتف: 828-325 05137 

marina.mehlau@
stadt-seelze.de

أنيكي ريشتوك
الهاتف: 828-319 05137 

annette.rystok@
stadt-seelze.de

منطقة هانوفر
فريق المساعدات والوصاية 

الوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

الفاكس: 616-1124113 0511
beistaende@

region-hannover.de

مدينة زيلتسه
القسم رقم 3.2

Rathausplatz 1
30926 زيلتسه

كريستين الرزين
D, Ko-Kz, Sa-Sc
05137/828-327

christin-larsen@
 stadt-seelze.de

نيكول مازانيك
B, C, J, L, X, Y, Z

05137/828-318
nicole.masannek@

 stadt-seelze.de
دينيس تريتزاك
F, M, O, W

05137/828-305
dennis.tretzack@

 stadt-seelze.de
سونيا توريتزيك

G, H, N
05137/828-149

sonja.turetzek@
 stadt-seelze.de

جوليا فولف
A, E, I, Q, R, U, V

05137/828-304
julia.wolff@stadt-

seelze.de

37*المكالمة مجانية بالنسبة إليك.36
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

ندة
ز

مدينة زيندة
قسم الشؤون االجتماعية

Nordstr. 21
31319 زيندة

الهاتف: 707-205 05138
الفاكس: 707-66205 05138
Kesip.Caran@sehnde.de

وكالة العمل في ليرته
عنوان الزيارة

Burgdorfer Str. 10a
ليرته

العنوان البريدي
وكالة العمل في ليرته

30689 هانوفر
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800
)رب العمل(*

مكتب العمل في ليرته 
 Burgdorfer Straße 10A

31275 Lehrte
الهاتف: 50643-450 05132 

/ -451
الفاكس: 50643-442 05132

مكتب العمل في منطقة
Hannover.Lehrte@

Jobcenter-ge.de

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.

php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

مدينة زيندة 
Nordstraße 21

31319 زيندة
الهاتف: 707-218 05138
الفاكس: 707-304 05138

Corinna.Wedler@
sehnde.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن 

29217 تسيله
عنوان الزيارة 

 Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

الهاتف: 45555-30 0800، 
0800 45555-33

)موعد الدفع( ** 
الفاكس: 961179 05141

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

صندوق األسرة في هانوفر 
Brühlstraße 4

30169 هانوفر
الهاتف: 45555-30 0800

االثنين، يوم الثالثاء، والخميس 
والجمعة 

من الساعة 08:00 - 12:30
familienkasse-

hannover@
arbeitsagentur.de

مكتب خدمات العائلة في زندة
Nordstraße 21

31319 زيندة
الهاتف: 707243 05138

iris.jungclaus@
sehnde.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511

uvg@region- 
hannover.de

مدينة زيندة 
مبنى البلدية، غرفة رقم 101

Nordstraße 21
31319 زيندة

السيدة أنيتا أشي
هاتف رقم 707232 05138

الفاكس 70766232 05138، 
anette.asche 
 @sehnde.de

فريق المساعدات والوصاية 
الوصاية

 Hildesheimer Str. 265
30519 Hannover

 الهاتف: 616-21222 0511،
الفاكس: 616-1124113 0511

beistaende@
region-hannover.de

مدينة زيندة
قسم الشؤون االجتماعية

Nordstr. 21
31319 زيندة

الهاتف: 707-205 05138
الفاكس: 707-66205 05138

Hans.Nordhorn@
sehnde .de

غه
رين

شب

مدينة شبرينغه
مبنى البلدية

 ،Auf dem Burghof 1
31832 Springe

التأمين األساسي في سن 
الشيخوخة وفي حالة عدم القدرة 

على العمل
A – F

الهاتف: 73212/ 05041
الفاكس: 739212/ 05041

G– K
الهاتف: 73217/ 05041

الفاكس: 739217/ 05041
L – Q

الهاتف: 73274/ 05041
الفاكس: 739274/ 05041

R – Z
الهاتف: 73216/ 05041

الفاكس: 739216/ 05041
soziales@springe.de

وكالة العمل في شبرينغه 
عنوان الزيارة

Fünfhausenstr. 6
شبرينغه

العنوان البريدي
وكالة العمل في شبرينغه

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 943177 05041

 مكتب العمل في شبرينغه 
 Fünfhausenstraße 6

31832 شبرينغه 
الهاتف: 9431-83 05041 *
الفاكس: 87- 9431 05041

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.

php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء
مدينة شبرينغه

Auf dem Burghof 1
31832 شبرينغه 

الهاتف: 218- 73 05041
soziales@springe.de

 إعانة الطفل،
وإعانة الطفل اإلضافية 

صندوق العائلة في هلدسهايم
Bahnhofsallee 15

31134 هيلدسهايم 
صندوق العائلة-

Niedersachsen-
Bremen@

arbeitsagentur.de
الهاتف: 30 5555 4 0800* 

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

 من الساعة
08:00 ص - 18.00

الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 00:00 - 24:00

 إعانة الطفل،
وإعانة الطفل اإلضافية 

صندوق العائلة في هلدسهايم
Bahnhofsallee 15

31134 هيلدسهايم 
صندوق العائلة-

Niedersachsen-
Bremen@

arbeitsagentur.de
الهاتف: 30 5555 4 0800* 

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

 من الساعة
08:00 ص - 18.00

الهاتف: 33 5555 4 0800* 
 )مواعيد الدفع( يوميًا

من الساعة 00:00 - 24:00 

مكتب العائلة في شبرينغه
 Weiße Schule :المقر

Schulstraße 1
31832 شبرينغه

familienbuero@
springe.de

الهاتف: 355-/ 73 05041 
/-352

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511

uvg@region-
hannover.de

مدينة شبرينغه
مبنى البلدية

 Auf dem Burghof 1
31832 شبرينغه

السيدة ب. أيلرس، 
A-M إعانة السكن

غرفة رقم 34 
الهاتف: 234- 73 05041 

الفاكس: 9234- 73 05041 
السيدة م. فيبر، 

N-Z إعانة السكن
غرفة رقم 35 

الهاتف: 235- 73 05041 
الفاكس: 9235- 73 05041 

soziales@springe.de

 منطقة هانوفر فريق
المساعدات والوصاية والرعاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511
الفاكس: 616-1124113 0511

beistaende@
region-hannover.de

السيدة اليمباخ 
الهاتف: 276- 73 05041 

السيد فيدينبيك
الهاتف: 286- 73 05041

وتز
ي

مقاطعة يوتز
فريق الخدمات االجتماعية

مبنى البلدية
،Marktstr. 9
31311 يوتز

التأمين األساسي في سن 
الشيخوخة وفي حالة عدم القدرة 
على العمل، المساعدة في تدبر 

نفقات المعيشة
الهاتف: 063-/ 970 05173 

/-058
grundsicherung@

uetze.de

وكالة العمل في بورجدورف
عنوان الزيارة

Wundramweg 7
بورجدورف

العنوان البريدي
وكالة العمل في بورجدورف

30689 هانوفر
إمكانيات التواصل

الهاتف: 4555500 0800 
)العمال(*

الهاتف: 08004555520 
)رب العمل(*

الفاكس: 8997358 05136

مكتب العمل في بورجدورف 
 Wundramweg 7
31303 بورجدورف 

الهاتف: 8997-316 05136* 
الفاكس: 8997-441 05136

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.

php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء 
مقاطعة يوتز

Marktstraße 9
31311 يوتز

 الهاتف:
05173 970/- 053/-060
الفاكس: 097- 970 05173
elterngeld@uetze.de

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-
Celle@

arbeitsagentur.de
الهاتف: 4555530 0800* 

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

من الساعة 08.00 - 18.00
الهاتف: 4555533 0800*

)مواعيد الدفع(
 يوميًا من الساعة

24:00 - 00:00

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-
Celle@

arbeitsagentur.de
الهاتف: 4555530 0800* 

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 4555533 0800*

)مواعيد الدفع(
 يوميًا من الساعة

24:00 - 00:00

مكتب العائلة في مقاطعة يوتز
Marktstraße 9

31311 يوتز
الهاتف: 970-00 05173

familienbuero@
uetze.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 22028- 616 0511
الفاكس: 1124001- 616 0511

uvg@region-
hannover.de

إعانة السكن
مقاطعة يوتز

Marktstr. 9
31311 يوتز

الهاتف: 062- 970 05173
wohngeld@uetze.de

منطقة هانوفر
فريق المساعدات والوصاية 

والرعاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

الفاكس: 616-1124113 0511
beistaende@

region-hannover.de

مقاطعة يوتز
فريق الخدمات االجتماعية

مبنى البلدية
Marktstr. 9
31311 يوتز

قانون إعانة
طالبي اللجوء

الهاتف: 061 970 05173
 البريد اإللكتروني:

asyl@uetze.de

39*المكالمة مجانية بالنسبة إليك.
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قانون الشؤون الخدمة 
XII االجتماعية

قانون الشؤون 
III االجتماعية

قانون الشؤون 
II االجتماعية

القانون االتحادي لدعم 
إعانة اآلباء وكذلكإعانة التدريب المهنيالتعليم

قانون التأمين ضد مساهمة اآلباءإعانة الطفل اإلضافيةنفقة الطفلإعانة اآلباء اإلضافية
قانون مساعدة طالبي المساعداتإعانة السكناإلصابات المهنية

اللجوء المدينة

رك
يما

فيد

فريق الشؤون االجتماعية
E.09 مبنى البلدية، غرفة رقم

Fritz-Sennheiser-Platz 1
30900 فيديمارك

A-M
الهاتف: 05130/581-238

الفاكس: 05130/581-11-238
N-Z

الهاتف: 05130/581-208
الفاكس: 05130/581-11-208

Soziales@Wedemark.de

وكالة العمل في بورغفيدل
عنوان الزيارة
Ehlbeek 2

بورغفيدل
العنوان البريدي

وكالة العمل في بورغفيدل
30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 9570258 05139

مكتب العمل في بورغفيدل 
Rathausplatz 3
30938 بورغفيدل 

الهاتف: 9942-50 05139* 
الفاكس: 58- 9942 05139

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

فريق الشؤون االجتماعية
E.27 مبنى البلدية، غرفة رقم

Fritz-Sennheiser-Platz 1
30900 فيديمارك

الهاتف: 05130/581-211
فاكس رقم 05130/581-11-211

الهاتف: 05130/581-279
فاكس رقم 05130/581-11-279

Elterngeld@Wedemark.de

 صندوق العائلة في
 ساكسونيا السفلى-بريمين

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين الجمعة 
من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800*

)مواعيد الدفع(
يوميًا من الساعة 00:00 - 24:00

 صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى-بريمن

29217 تسيله
عنوان الزيارة

Am Wasserturm 31b
29223 تسيله

Familienkasse-Celle@
arbeitsagentur.de

الهاتف: 30 5555 4 0800* 
 )المتطلبات الشخصية(

االثنين الجمعة 
من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800*

)مواعيد الدفع(
يوميًا من الساعة 00:00 - 24:00

مكتب خدمات األطفال والعائلة 
في فيديمارك

Fritz-Sennheiser-
Platz 1

30900 فيديمارك
الهاتف: 581293 05130

kinderbetreuung@ 
wedemark.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511

uvg@region-
hannover.de

فريق الشؤون االجتماعية
E.30 مبنى البلدية، غرفة رقم

Fritz-Sennheiser-
Platz 1

30900 فيديمارك
الهاتف: 05130/581-257

 فاكس رقم
05130/581-11-257

الهاتف: 05130/581-339
 فاكس رقم

05130/581-11-339
Wohngeld@

Wedemark.de

منطقة هانوفر
فريق المساعدات والوصاية 

الوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511

 الفاكس:
0511 616-1124113

beistaende@
region-hannover.de

فريق الشؤون االجتماعية
E.36 مبنى البلدية، غرفة رقم
Fritz-Sennheiser-Platz 1

30900 فيديمارك

الهاتف: 05130/581-258
الفاكس: 05130/581-11-258

الهاتف: 05130/581-295
 الفاكس:

05130/581-11-295

Soziales@Wedemark.de

ين
جس

يني
و

 (Deister) مقاطعة وينيجسين
 Hauptstraße 1-2

 )Deister( 30974 وينيجسين
السيدة ك. مايسلر

الهاتف: 7007-76 05103 
الفاكس: 7007-9576 05103 
 soziales@wennigsen.de

وكالة العمل في بارزينغهاوزن
عنوان الزيارة

Deisterplatz 2
بارزينغهاوزن

العنوان البريدي
وكالة العمل في بارزينغهاوزن

30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 525377 05105

مكتب العمل في بارزينغهاوزن 
Berliner Straße 11

30890 بارزينغهاوزن
الهاتف: 5253-90 05105*
الفاكس: 75- 5253 05105

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء 
مقاطعة وينيجسين

Hauptstraße 1-2
30974 وينيجسين

السيدة شبراي
الهاتف: 7007-74 05103

n.sprey@wennigsen.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق العائلة-
Niedersachsen-Bremen@

arbeitsagentur.de
الهاتف: 4555530 0800* 

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 4555533 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 2000 919 0511

 صندوق العائلة-
Niedersachsen-Bremen@

arbeitsagentur.de
 الهاتف: 4555530 0800*

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 4555533 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

مكتب خدمات األطفال 
والشباب في وينيجسين
Hauptstraße 1-2

30974 وينيجسين
السيدة شبفيك

الهاتف: 44- 7007 05103
m.spiwek@wennigsen.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511
uvg@region-hannover.de

إعانة السكن
)Deister) مقاطعة وينيجسين

السيدة تسوريك
الهاتف: 700751 05103

zurek@wennigsen.de

منطقة هانوفر
فريق المساعدات والوصاية 

الوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511
الفاكس: 616-1124113 0511

beistaende@
region-hannover.de

مقاطعة وينيجسين 
Hauptstraße 1-2

)Deister( 30974 وينيجسين

السيدة شوبيرت
الهاتف: 7007-79 05103
الفاكس: 7007-9579 05103

s.schubert@
wennigsen.de

ف
ور

ست
ون

ف

فونستورف
D مبنى البلدية، مبنى رقم 

 Südstr. 1 | D323 غرفة رقم
 31515 Wunstorf

)A - E) السيدة شتوبر
هاتف رقم 334- 101 05031

)F - K) السيد هاجرا
هاتف رقم 482 101 05031

)L - R) السيد كروغر
هاتف رقم 462- 101 05031

)S - Z) السيد نيكوالي
هاتف رقم 341- 101 05031

Soziale. :البريد اإللكتروني 
Dienste@Wunstorf.de
الفاكس: 282- 101 05031

وكالة العمل في فونستورف
عنوان الزيارة

Gerhart-Hauptmann-
Str. 12-14

فونستورف
العنوان البريدي

وكالة العمل في فونستورف
30689 هانوفر 
إمكانيات التواصل

الهاتف: 00 5555 4 0800 
)العمال(*

الهاتف: 20 5555 4 0800 
)رب العمل(*

الفاكس: 95006616 05031

مكتب العمل في فونستورف
In den Ellern 9

31515 Wunstorf
الهاتف: 9330-0 05031 *

الفاكس: 30-401 93 05031

www.bafög.de/de/alle- 
antragsformulare-432.php

www.babrechner. 
arbeitsagentur.de

جهة صرف إعانة اآلباء 
مدينة فونستورف
Südstraße 1

 D229/D228 غرفة رقم
31515 Wunstorf

 الهاتف:
05031 101-248/ -310
الفاكس: 101-313 05031

Elterngeld@wunstorf.de

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق العائلة-
Niedersachsen-Bremen@

arbeitsagentur.de
الهاتف: 30 5555 4 0800* 

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

من الساعة 08.00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

صندوق العائلة 
ساكسونيا السفلى - بريمن، 

منطقة هانوفر
عنوان الزيارة

 Vahrenwalder Straße
269b

30179 هانوفر 
الفاكس: 9192000 0511

 صندوق العائلة-
Niedersachsen-Bremen@

arbeitsagentur.de
 الهاتف: 30 5555 4 0800*

 )المتطلبات الشخصية(
االثنين - الجمعة 

من الساعة 08:00 ص - 18.00
الهاتف: 33 5555 4 0800* 

 )مواعيد الدفع( يوميًا
من الساعة 00:00 - 24:00

مدينة فونستورف
Südstraße 1

31515 Wunstorf
D224 غرفة رقم

الهاتف: 101-240 05031
الفاكس: 439- 101 05031
kindertagesstaetten@

wunstorf.de

منطقة هانوفر
فريق إعانة المعيشة

Hildesheimer Straße 267
30519 هانوفر

الهاتف: 616-22028 0511
الفاكس: 616-1124001 0511
uvg@region-hannover.de

مدينة فونستورف
D مبنى البلدية، مبنى رقم

Südstraße 1
31515 Wunstorf

الهاتف: /258- 101 05031 
-425/ -455

الفاكس: 101313 05031
wohngeld@wunstorf.de

)A – E( السيدة فاجنر
الهاتف: 101-455 05031

)F – N( السيدة نوكا
الهاتف: 101-425 05031

)M – Z( السيدة براند
الهاتف: 101-258 05031

منطقة هانوفر فريق 
المساعدات والرعاية والوصاية
Hildesheimer Str. 265

30519 هانوفر
الهاتف: 616-21222 0511
الفاكس: 616-1124113 0511

beistaende@
region-hannover.de

)A – E) السيدة شتوبر
هاتف رقم 334- 101 05031

)F – K) السيد هاجرا
هاتف رقم 482 101 05031

)L – R) السيد كروغر
هاتف رقم 462- 101 05031

)S – Z) السيد نيكوالي
هاتف رقم 341- 101 05031

Soziale. :البريد اإللكتروني 
Dienste@Wunstorf.de
الفاكس: 282- 101 05031

41*المكالمة مجانية بالنسبة إليك.40



Vorwort

Liebe Eltern, 
die Geburt eines Kindes verändert unser Leben.
Kinder schenken uns Zuneigung und Erfahrungen.
Aber mit der Geburt eines Kindes müssen Eltern oft 
auch finanzielle Herausforderungen bewältigen.
Neben der Familie aus Mutter, Vater und Kind gibt es 
heute viele andere Familien-Formen.

Dazu gehören zum Beispiel 
•  Ein-Eltern-Familien,  

also allein-erziehende Mütter und Väter, 

•  sogenannte Regenbogen-Familien,  
also Familien mit 2 Eltern des gleichen Geschlechts, 

•  Patchwork-Familien [gesprochen: Petsch-Wörk],  
also Familien mit Kindern von verschiedenen Eltern.

Vor allem gibt es immer mehr Ein-Eltern-Familien.
Im Jahr 2017 gab es in Deutschland mehr als 2,5 Millionen 
allein-erziehende Mütter und Väter.
Damit ist fast jede 4. Familie eine Ein-Eltern-Familie.

Finanzielle Unterstützung 
für Familien in der Region Hannover
Informationen in Leichter Sprache
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Ein-Eltern-Familien sind grundsätzlich sehr verschieden. 
Aber die Gefahr von Armut ist für Kinder in Ein-Eltern-Familien 
in der Regel größer als in Mutter-Vater-Kind-Familien.

Das gilt übrigens auch für Kinder mit Migrations-Hintergrund 
oder für Kinder mit 3 und mehr Geschwistern.

Wir unterstützen und beraten allein-erziehende Eltern.
Seit 2011 gibt es dafür in der Region Hannover die 
„Koordinierungs-Stelle Allein-Erziehende“.

Sie ist heute Teil des Koordinierungs-Zentrums 
„Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ in der Region Hannover.

Dieses Heft bietet Ihnen einen Überblick über die 
finanziellen Hilfen für Familien in der Region Hannover.

Sie erfahren, welche finanzielle Unterstützung es gibt 
und wie und wo Sie diese Unterstützung beantragen können.

Außerdem lesen Sie, wann Stiftungen Hilfe leisten können.

Ihre Dr. Andrea Hanke 
von der Abteilung „Soziale Infrastruktur“
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Arbeitslosen-Geld

Wenn Sie keine Arbeit mehr haben: Sie bekommen Geld von der Agentur 
für Arbeit. Das ist das Arbeitslosen-Geld 1. Es wird auch kurz ALG 1 
genannt. Nicht alle Personen )Leute, Menschen( ohne Arbeit bekommen 
Arbeitslosen-Geld 1. Sie müssen dafür bestimmte Bedingungen
erfüllen.

Sie können Arbeitslosen-Geld 1 bekommen, wenn:

• Sie mindestens ein Jahr gearbeitet haben.  
 Die Arbeit muss versicherungs-pflichtig gewesen sein.
• Sie Ihre Arbeit verloren haben oder nicht mehr arbeiten können, 
• und sich selber bemühen )anstrengen/ kümmern( wieder eine Arbeit zu 
finden, 
• und die Angebote der Agentur für Arbeit annehmen 
• und Sie bei der Agentur für Arbeit eine Arbeitslos-Meldung gemacht 
haben.

Ihr Arbeitslosen-Geld 1 ist etwa 60 % )ohne Kind( / 67 % )mit Kind( von 
Ihrem Netto-Verdienst der letzten 12 Monate )Brutto/Netto(.

Das Gesetz für das Arbeitslosen-Geld 1 heißt Sozial-Gesetz-Buch Drei 
)SGB III(. Es gibt noch andere Arten von Unterstützung )Hilfe(. 
Zum Beispiel das Arbeitslosengeld 2. 

Arbeitslosen-Geld 2 (Arbeitslosengeld II) 

Wenn Menschen keine Arbeit haben: Sie bekommen Hilfe vom Staat.
Diese Hilfe heißt in schwerer Sprache: Grund-Sicherung für Arbeit-
Suchende.
Ein anderes Wort dafür ist: Arbeitslosen-Geld 2. 
Viele Menschen nennen es Hartz 4.

Mit der Hilfe:
• Sie haben genug Geld für Ihr Leben.
• Sie haben eine Kranken-Versicherung.
• Und eine Pflege-Versicherung.
• Und Sie können leichter eine Arbeit finden.

Sie bekommen die Grund-Sicherung auch: Wenn Sie eine Arbeit haben. 
Aber Sie verdienen nicht genug für Ihr Leben. Sie bekommen dann 
zusätzliches Geld vom Staat.

Wenn Sie eine Familie haben. Und die Familie wohnt mit Ihnen zusammen:
Ihre Familien-Mitglieder bekommen auch Hilfe mit Geld. 
Die Hilfe heißt: Sozial-Geld. 
Die Familien-Mitglieder bekommen das Sozial-Geld nur:  

6
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Wenn sie selbst nicht genug Geld haben.
Sie bekommen die Hilfe:
• Wenn Sie mindestens 3 Stunden arbeiten können. Jeden Tag.
• Wenn Sie nicht genug Geld für Ihr Leben haben.
• Wenn Sie 15 Jahre alt sind. Oder älter.
• Wenn Sie keine Alters-Rente bekommen.

Wenn Sie die Grund-Sicherung bekommen: Sie müssen selbst alles tun:
Damit Sie bald keine Hilfe mehr brauchen. 
Zum Beispiel: Sie müssen selbst-ständig eine Arbeit suchen.

Wenn Sie besondere Hilfe brauchen: Sie bekommen mehr Geld.
Zum Beispiel: Wenn Sie eine Behinderung haben. Oder wenn Sie 
schwanger sind. Oder wenn Sie in eine neue Wohnung ziehen. Und Möbel 
brauchen. 
Sie können manchmal auch Geld leihen. Sie müssen das Geld dann später  
zurück-zahlen.

Asylbewerberleistungsgesetz

Ein Flüchtling ist eine Person. Die Person geht von ihrem Heimat·land weg. 
Weil dort zu viele Gefahren sind. Zum Beispiel: Krieg. 

Arme Flüchtlinge bekommen in Deutschland Geld oder Gut-scheine für:
- Wohnen
- Essen
- Heizung
- Kleidung
- Den Haus-halt. 

Sie bekommen außerdem Unterstützung, wenn sie schwanger sind oder 
krank sind oder aus anderen Gründen mehr Geld brauchen. 

Berufs-Ausbildungs-Beihilfe

Wenn Sie einen Beruf lernen )Ausbildung machen(: 
Sie bekommen Hilfe vom Staat. 
Diese Hilfe heißt in schwerer Sprache Berufs-Ausbildungs-Beihilfe )BAB(. 
Sie bekommen BAB: 

Wenn Sie eine Ausbildung machen und nicht bei Ihren Eltern wohnen.
Eine Ausbildung kann eine Berufs-Ausbildung sein. 
Oder eine berufs-vorbereitende Maßnahme.
Damit wird man zum Beispiel darauf vorbereitet, 
nachträglich einen Hauptschul-Abschluss zu machen.

8
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BAB müssen Sie bei Ihrer Agentur für Arbeit beantragen. 
Um einen Antrag zu stellen: 
Sie müssen selber zur Agentur für Arbeit gehen.
Sie bekommen die Berufs-Ausbildungs-Beihilfe ab dem Monat, 
in dem Sie den Antrag gestellt haben.
Das brauchen Sie für den Antrag auf Berufs-Ausbildungs-Beihilfe:

Das brauchen Sie für den Antrag auf Berufs-Ausbildungs-Beihilfe:
• Ihren Personal-Ausweis
• Ihren Ausbildungs-Vertrag
• Ihren Miet-Vertrag
• einen Nachweis über Geschwister, 
 zum Beispiel die Geburts-Urkunde
• einen Nachweis über das Einkommen der Eltern 

10

Befreiung von der Rundfunk-Gebühr

Jeder Mensch kann in Deutschland einen Fernseher, 
einen Computer oder ein Radio benutzen. 
Das Fernsehen und Radio nennt man auch: Rund-Funk. 

Sie müssen Geld bezahlen: 
Wenn Sie einen Fernseher , einen Computer oder ein Radio haben. 
Das Geld heißt Rund-Funk-Beitrag. 
Es ist egal: Wie viele Rund-Funk-Geräte Sie in der Wohnung haben. 
Es gilt: Eine Wohnung zahlt einen Rund-Funk-Beitrag. 
Der Rund-Funk-Beitrag ist jetzt für jede Wohnung gleich.

Das Gesetz sagt: 
Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen sind 
gleich. Menschen mit einem Schwer-Behinderten-Ausweis müssen jetzt 
auch den Rund-Funk-Beitrag bezahlen. 
Sie haben einen besonderen Schwer-Behinderten-Ausweis. 
Da steht ein RF. So spricht man das: er äf.
Das heißt: Sie bezahlen weniger. 
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Diese Menschen müssen nicht bezahlen: 
Taub-blinde Menschen müssen nicht bezahlen. 
Und Menschen mit Blinden-Hilfe müssen nicht bezahlen. 
Blinden-Hilfe ist Geld. 
Das Geld bekommen die blinden Menschen vom Staat. 

Sie müssen auch nicht den Rund-Funk-Beitrag bezahlen: 
Wenn Sie zu wenig Geld haben. Und Geld vom Staat bekommen. 
Zum Beispiel: Sie bekommen Arbeitslosen-Geld II. 
Oder Sozial-Geld oder Grund-Sicherung. 

Sie stellen so einen Antrag: 
Sie müssen den Rund-Funk-Beitrag vielleicht nicht bezahlen. 
Sie können einen Antrag stellen. 
Das heißt: Sie müssen ein Blatt ausfüllen. Das Blatt heißt Formular. 
Sie bekommen das Formular bei Ihrer Stadt. 
Oder im Internet auf der Internet-Seite www.rundfunkbeitrag.de.
Sie müssen das Formular ausfüllen. 
Und Sie müssen das Formular in einem Brief schicken an: 
ARD ZDF Deutschlandradio Beitrags-Service 50656 Köln 

Sie bekommen einen Brief zurück. 
In dem Brief steht: Sie müssen bezahlen. 
Oder: Sie müssen nicht bezahlen. 

Sie bekommen hier Infos und Formulare: 
Sie können auf der Internet-Seite 
www.rundfunkbeitrag.de die Formulare bekommen. 
Und Sie können Info-Blätter anschauen. 
Die Info-Blätter sind barriere-frei. 

Sie können auch Infos am Telefon bekommen. 
Sie können dafür diese Nummer anrufen: 
0 18 06 99 95 55 10 
Jeder Anruf kostet 20 Cent aus dem Fest-Netz. 
Die Nummer kostet mit dem Handy höchstens 60 Cent. 

12
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Beistandschaft

Beistandschaft bedeutet: Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
des Jugend-Amts ist der gesetzliche Vertreter für Ihr Kind.
Dabei sind zwei Aufgaben wichtig:
• Das Jugend-Amt stellt die Vaterschaft Ihres Kindes fest.
 Das bedeutet: Das Jugend-Amt fragt den Vater des Kindes,
 ob er die Vaterschaft anerkennt.
 Dann hat der Vater auch Pflichten gegenüber seinem Kind.
 Zum Beispiel muss er Unterhalt bezahlen.
• Das Jugend-Amt fordert den Unterhalt für Ihr Kind ein.

Manchmal kommt es bei diesen Aufgaben zu einem Gerichts-Verfahren.
Zum Beispiel weil der Vater sagt: Ich zahle keinen Unterhalt.
Dann vertritt das Jugend-Amt das Kind im Gerichts-Verfahren.

Sie können Beistandschaft beantragen, 
wenn Ihr Kind bei Ihnen im Haushalt lebt.
Machen Sie dafür einen Termin bei Ihrem Jugend-Amt.
Die Beistandschaft ist freiwillig. 
Sie können selbst entscheiden, wann die Beistandschaft wieder endet.

Bildungs- und Teilhabe-Paket

Kinder und Jugendliche sollen überall mitmachen können.
Auch wenn sie in Familien mit wenig Geld leben.

Die Kinder und Jugendlichen sollen 
zum Beispiel im Fußball-Verein mitspielen können.
Oder bei Klassen-Fahrten mitmachen können.

Wenn die Familie dafür kein Geld hat, hilft der Staat.
Der Name für diese Hilfe ist: Bildungs-Paket.

Wer bekommt Geld vom Bildungs-Paket?
Diese Familien können Geld vom Bildungs-Paket bekommen:
Wenn die Familie Sozial-Hilfe bekommt.
Oder wenn die Familie Sozial-Geld bekommt.
Oder wenn die Familie Arbeitslosen-Geld 2 bekommt.
Das wird auch Hartz 4 genannt.
Oder wenn die Familie einen Kinder-Zuschlag bekommt.
Oder wenn die Familie Wohn-Geld bekommt.

14
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Wofür ist das Geld vom Bildungs-Paket?
Das Bildungs-Paket kann Kindern und Jugendlichen helfen.
Zum Beispiel:
• Sie können mit dem Geld den Schul-Bus bezahlen.
• Sie können bei Schul-Ausflügen und Klassen-Fahrten mitmachen.
• Sie können die Hilfe bei Hausaufgaben bezahlen.
• Sie können genug Geld für das Essen in der Schule haben.
• Sie können den Fußball-Verein oder den Flöten-Unterricht bezahlen.

Wie bekommen Sie das Geld vom Bildungs-Paket?
Wenn Sie Geld vom Bildungs-Paket bekommen möchten:
Gehen Sie ins Rathaus oder ins Kreishaus.
Dort können Sie einen Antrag auf Geld vom Bildungs-Paket stellen.
Wenn Sie Arbeitslosen-Geld 2 oder Sozial-Geld bekommen,
müssen Sie zum Job-Center gehen.

16

Eltern-Geld

Mutter und Vater bekommen Eltern-Geld,
wenn sie mit ihrem kleinen Kind nach der Geburt zu Hause bleiben.
Einer bekommt höchstens 12 Monate, der andere zwei.
Das sind insgesamt 14 Monate.
Mutter und Vater können sich die Monate auch anders teilen.

Wie viel Eltern-Geld können Eltern bekommen?
Es kommt darauf an, wie viel Geld man vor der Geburt von dem Kind 
verdient hat.
Die meisten Eltern bekommen einen großen Teil von dem Geld,
das sie vor der Geburt von dem Kind verdient haben.

Mehrlings-Zuschlag
Eltern mit Mehrlings-Geburten
Zwillinge oder Drillinge nennt man Mehrlinge.
Alle Eltern mit Mehrlingen bekommen den Mehrlings-Zuschlag.
Eltern mit Zwillingen bekommen jeden Monat zum Eltern-Geld
300 Euro Mehrlings-Zuschlag dazu.
Eltern mit Drillingen bekommen jeden Monat
600 Euro Mehrlings-Zuschlag dazu.
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Eltern-Geld-Plus

Das Eltern-Geld-Plus lohnt sich für Eltern: 
Wenn Sie bald nach der Geburt Teil-Zeit arbeiten.

Teil-Zeit bedeutet: 
Sie arbeiten 30 Stunden oder weniger in der Woche. 
Sie bekommen dann zu ihrem Lohn Eltern-Geld-Plus dazu. 
Eltern-Geld-Plus kann man 2 Jahre lang bekommen.

Partnerschafts-Bonus heißt:
Man bekommt länger Eltern-Geld-Plus.
Eltern bekommen den Partnerschafts-Bonus, 
wenn beide Eltern zur gleichen Zeit 4 Monate Teil-Zeit arbeiten. 
Beide müssen 25 bis 30 Stunden pro Woche arbeiten.

Der Partnerschafts-Bonus ist auch für Allein-Erziehende und Getrennt-Erziehende. 
Allein-Erziehende sind Mütter oder Väter, 
die ihr Kind oder ihre Kinder allein erziehen. 
Zum Beispiel weil sie sich von ihrem Partner getrennt haben. 
In der Wohnung wohnt nur die Mutter oder der Vater zusammen mit dem Kind. Bei 
Getrennt-Erziehenden wohnt das Kind mal bei der Mutter und mal beim Vater.

Grund-Sicherung

Menschen mit Behinderung oder Menschen die alt sind, 
haben oft nicht genug Geld zum Leben. 
Sie bekommen Geld vom Staat: 
Das nennt man Grund-Sicherung. 

Die Grund-Sicherung ist eine Hilfe für Menschen, die nie mehr arbeiten 
können. Einige Menschen können noch 3 Stunden am Tag arbeiten.
Aber sie finden keine Arbeit. 
Dann können sie auch Grund-Sicherung bekommen.

Einige Rentner haben eine sehr kleine Rente. 
Sie können zur Rente dazu noch Grund-Sicherung bekommen. 
In den nächsten Jahren gibt es die Alters-Rente immer später. 
Dann gibt es auch die Grund-Sicherung für Rentner später.

Bei Ehe-Paaren kommt es auf das Geld von beiden an. 
Auch Eltern oder Kinder müssen manchmal einen Menschen 
mit Grundsicherung unterstützen. 

Aber dann müssen sie sehr viel Geld verdienen.
Mindestens 100.000 Euro im Jahr.
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Hannover-Aktiv-Pass

Viele Menschen in Hannover haben wenig Geld. 
Für diese Menschen gibt es den Hannover-Aktiv-Pass. 
Damit bekommen Sie an vielen Orten Ermäßigungen.
Zum Beispiel wenn Sie ein Schwimmbad besuchen. 
Oder ein Museum. Oder einen Sportverein.

Sie haben Anspruch auf den Hannover-Aktiv-Pass:
Wenn Sie in der Stadt Hannover wohnen und dort gemeldet sind.

Außerdem müssen Sie eine der folgenden Hilfen bekommen:
• Arbeitslosen-Geld II oder Sozial-Geld )als Angehörige(
• Hilfe zum Lebens-Unterhalt oder Grund-Sicherung
• Wohn-Geld
• sonstige laufende Sozial-Hilfe, 
 zum Beispiel Eingliederungs-Hilfe oder Hilfe zur Pflege
• Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungs-Gesetz
• ergänzende Hilfe zum Lebens-Unterhalt
 von der Kriegs-Opfer-Für-Sorge von der Region Hannover

Auf der Internet-Seite www.Hannover-Aktiv-Pass.de 
finden Sie Informationen zum Hannover-Aktiv-Pass. 

Kinder-Geld

Alle Eltern haben ein Recht auf Kinder-Geld.
Wenn sie in Deutschland wohnen.
Das gilt auch:
Wenn Sie aus dem Ausland sind.
Und wenn Sie eine Nieder-Lassungs-Erlaubnis haben.
Oder eine Aufenthalts-Erlaubnis.
Wenn Sie im Ausland leben.
Aber in Deutschland arbeiten.
Für eine bestimmte Zeit.
Dafür gibt es besondere Regeln.

Damit Sie das Geld bekommen: 
Sie müssen Formulare ausfüllen.
Man sagt auch:
Sie stellen einen Antrag.
Sie bekommen die Formulare bei der Familien-Kasse.
Die Familien-Kasse ist in der Bundes-Agentur für Arbeit.

Sie bekommen das Geld von der Familien-Kasse.
Wenn Sie bei Ämtern und Firmen vom Staat arbeiten:
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Sie bekommen das Geld von Ihrem Arbeit-Geber.
Nur 1 Mensch bekommt das Kinder-Geld für ein Kind.

Sie bekommen das Geld:
Wenn Sie ein Eltern-Teil von einem Kind sind.
Oder wenn das Kind von Ihrem Ehe-Partner bei Ihnen wohnt.

Sie können dann selbst aussuchen:
Welcher Eltern-Teil das Kinder-Geld bekommt.
Wenn Ihr eigenes Kind bei Ihnen wohnt.
Und wenn Sie von der Mutter getrennt sind.
Oder vom Vater.
Wenn ein Kind bei Ihnen wohnt.
Und wenn Sie für das Kind sorgen.
Zum Beispiel:
Wenn Ihr Enkel-Kind bei Ihnen wohnt.
Oder wenn Sie ein Pflege-Kind haben.

Sie bekommen so lange Geld:
Bis Ihr Kind 18 Jahre alt ist.

Oder bis Ihr Kind 21 oder 25 Jahre alt ist.
Dafür gibt es bestimmte Regeln.
Es gibt auch Ausnahmen.
Zum Beispiel:
Wenn Ihr Kind eine Behinderung hat.
Vor dem 25. Geburtstag.
Und Ihr Kind kann nicht alleine für sich sorgen.
Sie bekommen dann immer Kinder-Geld für Ihr Kind.
Sie bekommen das Kinder-Geld jeden Monat.
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Kinder-Zuschlag

Mit dem Kinder-Zuschlag möchte der Staat Familien unterstützen,
die wenig Geld haben.

Den Kinder- Zuschlag gibt es zusätzlich zum Kinder-Geld.
Wie hoch der Kinder-Zuschlag ist,
hängt von Ihrem Einkommen ab.

Wenn Sie Anspruch auf Arbeitslosen-Geld II oder Sozial-Geld haben,
bekommen Sie keinen Kinder- Zuschlag.

Die Formulare und Informationen zum Antrag können Sie herunterladen
von der Internet-Seite www.arbeitsagentur.de.
Dort klicken Sie auf den Bereich Familie und Kinder.
Dann klicken Sie auf Kinderzuschlag beantragen.

Welche Unterlagen Sie noch für Ihren Antrag brauchen,
erfahren Sie in der Familien-Kasse in Ihrem Wohn-Ort.
Die Familien-Kasse ist meistens in der Agentur für Arbeit

Kosten-Übernahme des Eltern-Beitrags

Können Sie die Beiträge für die Kinder-Tages-Stätte
oder für die Tages-Pflege Ihres Kindes nicht bezahlen?
Dann übernehmen die Jugend-Hilfe-Träger die Kosten für die Beiträge.

Diese Beiträge nennt man auch Eltern-Beitrag.
Die Anträge für die Übernahme des Eltern-Beitrags 
bekommen Sie in der Kinder-Tages-Stätte.

Den ausgefüllten Antrag geben Sie dann beim Jugend-Amt ab.
Dort erfahren Sie auch,
welche Unterlagen Sie noch für Ihren Antrag brauchen.
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Sozial-Kauf-Haus

Ein Kauf-Haus ist ein großes Geschäft. 
In einem Kauf-Haus können Menschen viele Dinge kaufen. 

Ein Sozial-Kauf-Haus ist ein Kauf-Haus für gebrauchte Sachen.
Hier kriegen Sie die Dinge besonders günstig. 

Die Dinge im Sozial-Kauf-Haus wurden schon mal benutzt. 
Das nennt man Second-Hand.
In einem Sozial-Kauf-Haus können Sie nur Dinge kaufen, 
die man nicht essen oder trinken kann. 

Beispiel:
• Spiel-zeug.
• Geschirr.
• Kleidung.
• Oder Möbel.

Unterhalts-Vorschuss

Manchmal kümmert sich ein Partner nicht mehr um die Kinder. 
Er zahlt kein Geld für die Kinder. 
Dann kann der andere Partner vom Jugend-Amt Unterstützung bekommen. 
Dafür gibt es ein Gesetz. 

Es heißt: 
Unterhalts-Vorschuss-Gesetz. 

In dem Gesetz steht: 
Das Jugend-Amt bezahlt das Geld, 
das der Partner bezahlen müsste. 
Das Jugend-Amt holt sich das Geld dann von dem Partner wieder.
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Wohn-Geld

Alle Menschen sollen einen Ort haben:
Wo sie wohnen können.
Manche Menschen können das nicht bezahlen.
Weil sie nicht genug Geld haben.
Diese Menschen haben ein Recht auf Hilfe.
Sie bekommen dann Geld vom Staat.
Das Geld heißt:
Wohn-Geld.

Ein Amt hilft Ihnen mit dem Wohn-Geld.
Das Amt heißt: Wohn-Geld-Behörde
Manche Menschen bekommen kein Geld
von der Wohn-Geld-Behörde.
Zum Beispiel:
Wenn Sie andere Hilfe mit Geld bekommen.
Zum Beispiel Sozial-Hilfe.
Ein anderes Amt hilft Ihnen dann.
Mit Ihrer Miete.
Oder mit dem Geld für Ihr Haus.

Stiftungen

Stiftung Familie in Not
Die Stiftung Familie in Not unterstützt in Niedersachsen: 

• Familien mit mindestens 3 Kindern, 
• Allein-Erziehende 
• und schwangere Frauen.

Möchten Sie finanzielle Unterstützung beantragen, 
weil Sie in einer Not-Situation sind? 
Zum Beispiel weil Sie Schulden haben, 
weil Sie von Obdachlosigkeit bedroht sind 
oder weil Sie seit längerer Zeit arbeitslos sind? 
Dann wenden Sie sich bitte zuerst: 

• an eine Beratungs-Stelle der Freien Wohlfahrts-Pflege, 
• an das Jugend-Amt, 
• an das Gesundheits-Amt 
• oder an das Sozial-Amt.

Diese Stellen beraten Sie und helfen Ihnen bei Ihrem Antrag. 
Und sie leiten Ihren Antrag an die Stiftung Familie in Not weiter.
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Sie können die Stiftung Familie in Not unter dieser Nummer anrufen: 
0511 106 74 90
Oder Sie schreiben eine E-Mail an diese Adresse: 
familieinnot@ms.niedersachsen.de 

Stiftungs-Büro Mutter und Kind
Sie sind schwanger 
und brauchen finanzielle Hilfe? 
Dann wenden Sie sich rechtzeitig vor der Geburt 
an eine Schwangerschafts-Beratungs-Stelle. 
Dort können Sie finanzielle Hilfe beantragen. 
Aber nur solange Sie schwanger sind.

Die finanzielle Hilfe ist zum Beispiel für: 

• Bekleidung für Schwangerschaften, 
• die Baby-Ausstattung, 
• die Einrichtung des Kinder-Zimmers, 
• den Umzug in eine andere Wohnung. 
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Stiftungen von Städten und Gemeinden
Städte und Gemeinden in der Region Hannover haben eigene Stiftungen. 
Oft können Sie dort finanzielle Unterstützung beantragen. 
Aber Sie können nur bei den Stiftungen Unterstützung beantragen, 
die in Ihrem Wohn-Ort vorhanden sind.

Informieren Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde, 
welche Stiftungen es in Ihren Wohn-Ort gibt 
und wie Sie Unterstützung beantragen können. 
Fragen Sie zum Beispiel im Bürger-Amt nach.
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