
 

طات ل س هامة ال عد ال ة ب فل والد ط  ال

 األوراق المطلوبة الوقت المكان  المطلوب
مكتب السجل المدني أو كثيًرا  شهادة ميالد

ما تصدر أيًضا في المستشفى 
 مباشرةً 

في غضون أسبوع من 
 الوالدة 

 
يتعين تحديد االسم الشخصي 

 واسم العائلة للطفل

وثيقة الميالد التابعة  -
 للمستشفى/لمركز الوالدة 

 بطاقة إثبات شخصية-
وثيقة زواج أو صورة ُمعتََمَدة من  -

 سجل العائالت
 

 غير متزوج:
 بطاقة إثبات شخصية-
 شهادة ميالد األم-
 شهادة اعتراف -

سب، ن ال  وجدت إذا ب
 

مكتب السجل المدني، وكثيًرا  تسجيل الطفل
ذه ما تتولى المستشفى ه

 المهمة مباشرةً 

بعد الوالدة في أسرع وقٍت 
 ممكن

 شهادات ميالد الوالدين والطفل -
 شهادة المستشفى -
 بطاقة إثبات شخصية أو جواز سفر-
 وثيقة زواج -
وثيقة االعتراف بالنسب، إن  -

 ُوجدت 
 إقرار الحضانة  -

 

 صورة ضوئية للطفل  - قبل االستخدام بثالثة أشهر  مكتب تسجيل السكان  طلب جواز سفر الطفل 
 إثبات حق الحضانة، إن وجد -

 

طلب استمارة طلب من  التأمين الصحي 
 التأمين الصحي هاتفيًا 

بعد الوالدة في أسرع وقٍت 
 ممكن 

 شهادة ميالد -
تَُسلَّم شهادة تأمين صحي لمكتب  -

 السجل المدني 
 

مكتب تقديم اإلعانات المالية  اإلعانة المالية للوالدين 
 للوالدين بمقاطعة هايديكرايس 

في خالل األشهر األولى من 
 الوالدة 

 
عند تبني طفل يجب ذكر 

 تاريخ استقباله بالمنزل

وثيقة ميالد الطفل المميزة بعالمة  -
"تُستَخَدم للحصول على إعانة 

 والدين" )نسخة أصلية(
نُسخة من بطاقة إثبات الشخصية  -

از السفر وتصريح اإلقامة أو جو
 الحالي 

شهادة التأمين الصحي بشأن دفع  -
 إعانة األمومة

شهادة من صاحب العمل عن منح  -
 إعانة األمومة بعد الوالدة 

إثبات إجازة األبوة التي يمنحها  -
 صاحب العمل 

إقرار بالدخل أو بيانات األجر  -
 والراتب

  

صندوق العائلة التابع لوكالة  اإلعانة المالية للطفل 
 العمل 

في خالل األشهر الستة 
 األولى من الوالدة 

  المعرف الضريبي لمقدم الطلب  -

   والطفل

 إثبات االعتراف بالنسب
 

 يتعين موافقة األم )كتابيًا!(  

 مكتب السجل المدني 
 مكتب شؤون الشباب 

 المحكمة االبتدائية 
 الموثق العام 

 إثباتات هوية الوالدين - 
شهادات ميالد أو شهادات إثبات  -

 أصول الوالدين 
 شهادة ميالد الطفل  -

قبل بداية إجازة األبوة  صاحب العمل  إجازة األبوة 
المخطط لها بسبعة أسابيع 

بحد أقصى، وهنا يتعين أيًضا 
 تحديد مدة إجازة األبوة 

 


