
 
 

دليل استرشادي للمواطنين من ذوي األصول المهاجرة و/أو من كان -
 -محل ميالدهم/محل زواجهم في الخارج

 
 معلومات حول توثيق الميالد

 
 الجديد؟كيف أحصل على شهادة ميالد لمولودي 

 
تختص مصلحة األحوال المدنية في اليبزج، القسم المختص 

، بتوثيق ميالد طفلك. إذا كان Burgplatz 1بالمواليد/ الوفيات، 
ذا أصول مهاجرة أو يقع محل ميالده في  -على األقل  -أحد الوالدين 

الخارج، فإن زيارة مصلحة األحوال المدنية في اليبزج تكون 
 إلزامية.

 
كان أحد األطراف ال يفهم اللغة األلمانية، يُنصح باصطحاب وإذا 

 مترجم.
 

. وفي هذا الصدد تحظى  موعد مشورةويرجى تحديد  أوالا
 باإلمكانات اآلتية:

 
زيارة مصلحة األحوال المدنية بواسطة تحديد موعد عبر  .1

 اإلنترنت
 
يرجى تحديد موعد عبر اإلنترنت من 

. http://www.leipzig.de/terminvereinbarung في
إلى  28الموعد المحدد اجلس في ساحة االنتظار أمام الغرف من 

. وسينادى عليك. وفي هذا الموعد تُقدَّم مشورة شاملة بشان 41
 ائل قانونية أخرى.الوثائق الواجب تقديمها، وتلقيب الطفل، ومس

 
 اطلب معاودة االتصال .2

 
يمكنك وضع عالمة على النموذج المرفق، توضح بها أنك ترغب 
في أن يعاد االتصال بك من قبل مصلحة األحوال المدنية من أجل 

ا ذكر رقم هاتفك.  تحديد موعد. ولهذا الغرض يرجى دائما
 

 دزيارة مصلحة األحوال المدنية بال موع .3
 

زيارة مصلحة األحوال المدنية في اليبزج مباشرةا بالطبع يمكنك 
خالل أوقات العمل. يُرجى سحب ورقة انتظار من الماكينات 

والجلوس في  48الموجودة بجوار المصعد أو في جوار غرفة رقم 
. وسينادى عليك. ومن ثم 41 – 28ساحة االنتظار أمام غرف 

 سيحدد موظف مصلحة األحوال المدنية لك موعد مشورة.
 

 وعند حلول موعد المشورة ستُشرح لك اإلجراءات اإلضافية.
 

ا قبل والدة طفلك.  كما يمكنك طلب المشورة أيضا
 
 
 
 
 
 
 
 

ما الذي يتعين عليَّ مراعاته في حالة والدة طفلي في 
 المنزل؟

 
في حالة والدة طفلك في المنزل، يتعين عليك بشكل شخصي إبالغ 

بالوالدة شفهياا في غضون مصلحة األحوال المدنية في اليبزج 
 أسبوع من تاريخ الوالدة.

 

 ما المستندات التي يتوجب تقديمها؟
 
سيتم إعالمك تفصيلياا في موعد المشورة بما يخص المستندات 
الواجب تقديمها. ويرجى مراعاة أنه يجب أن تكون المستندات 

 المقدمة كلها أصلية. فلن تُقبل النُّسخ!
 
وعالوة على ذلك، تتطلب الوثائق الصادرة بلغة أجنبية كلها 
)باستثناء جوازات السفر والوثائق الدولية( ترجمة )مع شهادة تدقيق 
بشأن تطبيق المعيار المناسب من معايير منظمة أيزو( عن طريق 
مترجم معتمد رسمياا وُمحلَّف علناا )يمكن العثور عليه عبر 

www.justiz-uebersetzer.de/suche_action.) 
 

 إمكانية الوصول للمعلومات وتحديد المواعيد:
 

 4146-123 341 49+هاتف: 
 4116-123 341 49+فاكس: 

 standesamt@leipzig.deالبريد اإللكتروني:  
  تحديد موعد عبر اإلنترنت:

http://www.leipzig.de/terminvereinbarung 
 

 أوقات العمل:
 

 12 – 09 اإلثنين 
 18 – 13و  12 – 09 الثالثاء
 16 – 13 الخميس

 

 الرسوم: 
 

وثائق مجانية لطلباتك )إعانة األطفال وإعانة الوالدين(  ثالثتتلقى 
 وكذلك لصندوق التأمين الصحي.

 
 يورو 10,00 شهادة ميالد

 يورو 5,00 كل شهادة ميالد إضافية
 يورو 25,00 إفادة باالسم

 )إذا لزم األمر(
 يورو 7,00 –يورو  5,95  لإلرسال

 يورو 30,00 تحليف مترجم فوري
 

األحوال المدنية في اليبزج لك ولذريتك كل تتمنى مصلحة 
 التوفيق
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