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.1البداية
قبل أن تتمكن من تقديم طلب عبر اإلنترنت للحصول على دعم والدة التوائم ،سوف تحتاج إلى شهادات ميالد األطفال الذين تتقدم بطلب لهم للحصول على دعم والدة التوائم وتأكيد ميزانية المنزل
الحالي .يمكنك الحصول على تأكيد ميزانية المنزل من بلدة إقامتك
من فضلك قم بإحضار جوازات السفر لجميع األشخاص القاطنين معك في المنزل.
إذا كانت شهادات الميالد وتأكيد ميزانية المنزل بحوزتك ،فالتقط صور لهم باستخدام هاتفك الجوال واحتفظ بها عليه بحيث يمكنك العثور على الصور بسهولة.

ثم أدخل الرابط التالي في متصفح اإلنترنت أو في شريط بحث جوجل بهاتفك الجوال:
www.tirol.gv.at/mehrlingsgeburtenzuschuss
عندما تدخل على الصفحة ،توجه إلى االستمارة عبر اإلنترنت.

قم بالنقر على االستمارة
عبر اإلنترنت من هنا

ستجد على الصفحة التالية من الدليل المعونات األخرى .قم بملء االستمارة على هاتفك الجوال.
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.2االستمارة عبر اإلنترنت

تخزين مؤقت
تحميل
إرشادات عن االستمارة
دعم والدة التوائم
قسم المجتمع والعمل
العنوان Innsbruck 6020،Heiliggeiststraße 7
رقم سجل معالجة البيانات 0059463
هاتف 435125083142+
البريد اإللكتروني
gesellschaft.arbeit@tirol.gv.at

تصفح
ي األمر)
مقدم/مقدمة الطلب (ول ّ
األطفال
الملحقات
إقرار بالموافقة
موافقة مستنيرة
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ي األمر)
مقدم/مقدمة الطلب (ول ّ

نوع األفراد*

* تعني هذه العالمة أن هذا
الحقل يجب ملؤه

ال ُمقدم
اإلسم األول*

اسم العائلة*

تاريخ الميالد*

الجنس*
ذكر
أنثى
الدرجة األكاديمية قبل االسم

الدرجة األكاديمية بعد االسم
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يُمكنك هنا إدخال التاريخ عبر
النتيجة .عند اإلدخال يرجى مراعاة
التنسيق .DD.MM.JJJJ

العنوان
النوع*
من فضلك قم باالختيار:
الشارع*

رقم المنزل*

وحدة االستخدام  /األعلى

الرقم البريدي*

المكان*

المدينة*
النمسا
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اختيار محل السكن
الرئيسي أو محل السكن
الفرعي

معلومات االتصال
االتصال عبر الهاتف
الرقم
نوع الرقم
من فضلك قم باالختيار
إضافة سطر

تجاري ،خاص ،هاتف
محمول ،فاكس

عنوان البريد االلكتروني*

الحساب البنكى
صاحب  /صاحبة الحساب*

المؤسسة المصرفية*

*IBAN

*BIC

المواصلة
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عند إدخال بريدك اإللكتروني
تحصل بعد إرسال االستمارة عبر
اإلنترنت على تأكيد عبر هذا البريد
اإللكتروني.

تاريخ الميالد*
الجنس*
األطفال
اإلسم األول*
اسم العائلة*
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
إضافة سطر

أقر أن جميع األطفال المذكورين يعيشون داخل نطاق األسرة مع مقدم/مقدمة الطلب*.
نعم

ال

أقر أن مقدم/مقدمة الطلب يتلقى إعانة األسرة لجميع األطفال المذكورين*.
نعم
العودة
المواصلة
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ال

الملحقات
يُمكن إتمام الطلب فقط عند إرسال جميع الوثائق الضرورية.

شهادة ميالد لكل مولود توأم يتم تقديم طلب بشأنها للحصول على دعم

اختيار الملف
لم يتم اختيار شيء
اختيار الملف
لم يتم اختيار شيء

تقوم هنا تحت
"اختيار الملف"
برفع كل شهادة
ميالد على حدة لكل
طفل تم تصويرها
سابقًا أو بالتقاط
صورة مباشرة
واالنتظار حتى يتم
االنتهاء من عملية
التحميل.

تأكيد ميزانية المنزل الحديث التابع لبلدة اإلقامة
اختيار الملف
لم يتم اختيار شيء
العودة
المواصلة
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تقوم هنا تحت
"اختيار الملف"
برفع تأكيد ميزانية
المنزل الذي تم
تصويره سابقًا أو
بالتقاط صورة
مباشرة واالنتظار
حتى يتم االنتهاء من
عملية التحميل.

إقرار بالموافقة
فيما يلي أقوم باإلدالء بموافقتي على التحري اإللكتروني عن بياناتي الضرورية
للعمل على هذا الطلب من قبل السجل السكاني المركزي (طالما كان متواجدًا هنا)
بغرض تأكيد البيانات المذكورة من قبلي ،طالما كانت ذلك ممكنًا لدى مصلحة
حكومة مدينة تيرول.

في حالة عدم موافقتي أو إذا كانت الموافقة اإللكترونية غير
ي تقديم جميع الوثائق المطلوبة مني
ممكنة ،فإنني أعلم أنه عل ّ
ي أن أرفق الطلب.
بنفسي ،وأنه عل ّ
تم إدخال اإلقرار بالموافقة*
نعم
ال
العودة

يمكن إلغاء هذه الموافقة في أي وقت .وفي هذه الحالة لن تحصل على
أي دعم أو قد تضطر في ظروف معينة إلى إعادة تسديد ما حصلت
عليه من دعم.

المواصلة
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موافقة مستنيرة
ألتمس الحصول على منحة دعم والدة التوائم من مخصصات دعم
األسرة بمدينة تيرول.

أعلن بوضوح
 أعترف تما ًما بمضمون التوجيهات اإلطارية وتوجيهات "دعم والدة التوائم"
الخاصة بدعم األسرة بمدينة تيرول وتوفير جميع الوثائق الضرورية عند الطلب؛

• أنني أعرف أن وجود بيانات أو أدلة خاطئة أو مزورة يؤدي إلى عواقب
قانونية ،وإلزام بالسداد إلى مدينة تيرول؛

ً
(مثال
•أنني سأخطر السلطات األخرى  -في حال الضرورة -
مصلحة الضرائب) عن هذا الدعم.
تم قراءة وقبول الموافقة المستنيرة *

العودة
المواصلة حتى صفحة التحكم
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عندما تقوم بالضغط على "المواصلة حتى صفحة التحكم" تستطيع أن تقرأ مرة أخرى ،وأن تتأكد أن كل شيء على ما يرام.
تبدو نهاية الصفحة كالتالي:
تم قراءة وقبول الموافقة المستنيرة

قم بالنقر هنا
إلرسال طلبك.

إرسال

العودة

ستنفتح لك نافذة يمكنك تحميل الطلب من خاللها على شكل .PDF
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