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األطفال : رعایة  مؤسسة  مسؤويل  إىل   

 
 

لعام 2023/2024 األطافل  رعایة  اتجإلماعي للوالدین لسنة  اضولع  اشإلتراك حسب  روسم   
2320يونيو  30: الوثائق المالية لتقديم الموعد النهائي  

 
 

طفل: ال امس   : المیالد تاریخ   
 

امل سكن*: عنوان   
 
 

: بالنفقات الملزمون  العائلة  أرفدا   

 ناعنو لام سكن* ألاسم
 

: األم  
 

: األب  
 

: ذكل غیر   
 

 * یجب تقدیم نسخ من
قامة اإل محل  إبثات   
( Meldezettel ) 

 

 ددع لافطألا نورخآلا ملھ لصیح نیذلا دحا یندلاولا ي ف میقملا لزنملا على ةلألسر ةیمال ةناعإ
:( ( Familienbeihilfe ) راضحلا قافرإ ةداھش نةاعإلا ةرسلأل یةلاملا )في قتولا جبی ( Familienbeihilfe ) 

 

 تانابی لخلد دارفأ ةلئاعلا تاقفنبال نیملزملا مع نیممقیلاو سنف في لفطلا لزنملا مالع دعن ةمعال عض (2022 راختیإلا لاصحیح)
 

األب األم   
( ااعملش أاضی من  دخل من عمل غیر خاص (  □ □ 

دخل من عمل خاص  □ □ 

یة تجار أعامل  دخل من   □ □ 
اواغلبات الزراعة  أامعل  دخل من   □ □ 

ئب عنھا اضلرا تسدید  مالیة في حالة عدم  رثوة  دخل من   □ □ 

التجاري الخاص وأ  لإلستعمال  العقارات  دخل من تأجیر   □ □ 
خل ادل ضریبة  وناقن  29 من  امللةد  طبقا  اخرى  من مصادر  دلخ   □ □ 

 

 رداصم لخد ىرخا مالع 2022 :
( Wochengeld ) اولالةد وبعد  إعانة مالیة ل قبل   □ □ 

( Kinderbetreuungsgeld ) األطفال إعانة مالیة لرعایة   

( Arbeitslosengeld ) عمل ال إعانة مالیة للعاطلین عن   
(Notstandshilfe ) ئة الطار إعانة مالیة للحاالت   □ □ 

خصومات قانونیة) یومي و  مصروف  دبون  زمنیة محدهد ( متطوعین لمدد  ال  ونجد  دلخ لل   □ □ 
تغطیة نفقات ) ( Mindestsicherung ) األدنى للمعیشة الحد  وتأمین   ( Sozialhilfe ) إجتماعیة إعانة   

معیشة) ال  □ □ 
فقة) بالموا اھشةد  املحكمة وأ  مطلقین (یجب تقد یم حكم  زأواج  علیھا من  الحصول  نفقة تم   □ □ 

فقة) وملابا اھشةد  املحكمة وأ  یجب تقدیم حكم  علیھا لألطفال ( الحصول  األیتام تم  معاش  نفقة و   □ □



  

نفقات  
( إبثات  

اھشةد رإفاق  اغلیر مقیم بالمسكن (یجب  الطرف  إلى  إجباریة  دفعھا بصورة  یتم   ، علیھا الحصول  ثبت   
□ □ 

تالیة: ال المستندات  رإفاق  لإلثبات یتم   
تب الرا شھاةد  سنویة  ال  ) Jahreslohnzettel سنویة للعامل ال التسویة   ) وأ 

) Arbeitnehmerveranlagung 2022 لعام  ( □ □ 

دخل ( ال بضریبة  إرقار   Einkommensteuerbescheid 2022 لعام  ( □ □ 
أرخ إرقار  المفعول  ساري  ریبیة ( ب  اضل القیمة   Einheitswertbescheid إرقار وتافر  دعم  فقط في حالة  ) ( 

خل ( ادل بضریبة   Einkommensteuerbescheid ( 2022 □ □ 
بالمعاش ( إرقار   Pensionsbescheid 2022 لعام  ( □ □ 

ارخى ( دلخ  اصمدر  ألیة  شھاادت  موضوع بجانبھا عالمة باألعلى)   □ □ 
دفعھا (موضوع بجانبھا عالمة باألعلى) علیھا وأ تم  الحصول  لنفقات تم  إبثات  اھشةد   □ □ 

نسخ من إ ثبات  امة  إق الملزمین بالنفقات Meldezettel ( محل  ولألفردا  للطفل   ( □ 
شھاادت اإل حدیثة  تثبت  مالیة (  ال عانة   Familienbeihilfe ( ارسالة التى تحصل علیھا  ین ل  ارخآل ألطفال   □ 

الخل توقیعى على : أرق من  اان   
 

الم لزمین بالنفقات . األفراد ُ◌  الخاصة بكل  البیانات  إوكتمال  ص حة   ـ 
أوكن غیر مكتمل للمستندات  في حالة تقدیم مغلوط وأ  . و  الصافي للعائلة ادلخل  المقدمة لحساب  المستندات  إوكتمال  صحة   ـ 

دخل. ً◌ ال الصحیح عن  التحري  الفاقر عن  بدفع  األطفال  رعایة  المسؤولة عن مؤسسة  المسؤلو وأ  إتجاه  ملزما   
األطفال أ ألعلى رعایة  المسؤولة عن مؤسسة  المسؤلو وأ  أنھ من حق  اعإلتبار  أخذ في  قا ً◌ ـ نأ  وف اإلشتراك  رسوم  یرفعوا   ن 

ال هذه  كفایة  وعدم  كفایتھا .  في حالة عدم  ادلخل وأ  إلثابت  أیة شھادات  تقدیم  دعم  ذولك في حالة   ، دلخ مستوى  شھاادت تتمثل   
الخصوص في ح وجھ  على  الذي یعیش معھ في  ارخآل  الطرف  بالرغم من نأ   ، الوالدین فقط أحد  دلخ  إلثابت  الة تقدیم شھادة   

آرخ . دلخ  یحصل على  انملزل  نفس   
ى إل المقدمة مني  ومستنداتي  یعطي بیاناتى  األطفال نأ  رعایة  المسؤولة عن مؤسسة  المسؤلو وأ  أنھ من حق  الموافقة على   ـ 

Land Steiermark " والیة شتایامررك فقة في حالة  بالموا لدین.  الوا إشتراك  رسوم  فحص حساب  بھدف  ا ُ◌ "  أضی أرق   كما 
لإلادرة اولمستندات  البانایت  هذه  المربیة  المربي وأ  منزلیة على تسلیم بر عمل  طأفال  مربیة  الطفل من قبل مربي وأ  رعایة   

لدین. للوا اإلشتركا  رسوم  فحص حساب  الطفل بھدف  إقامة  املحلیة لمحل   
وماتیكیة. أت بصورة  البیانات  الموافقة على معالجة   ـ 

 
 

ا على یقین تا ان  . القانون اوقعة یعاقب علیھا  یكون  اخطةئ  أیة بیانات  تقدیم  أن   م ب 

یخ اتلار  ، الاكمن مر  األ ولیة  ولي وأ  توقیع   


