InfoEck der Generationen
Handbuch für Familien

کمک هزینۀ تولد چندقلو
www.infoeck.at

1

InfoEck der Generationen
betrieben durch den Verein Generationen und Gesellschaft, Kaiser-Josef-Str. 1, 6020 Innsbruck

Bozner Platz 5, 6020 Innsbruck.
Mo.-Fr. 9:00-14:00 Uhr, Di. und Do. 15:00-17:00
Web: www.infoeck.at, E-Mail: info@infoeck.at
Info-Hotline: 0800 800 508 (zu den Öffnungszeiten)

Stand: Dezember 2021 (kw)

Fördergeber und Kooperationspartner des InfoEck der Generationen:

2

 .1مقدمه
مدارک الزم ،قبل از درخواست آنالین برای کمک هزینۀ تولد چندقلو ،عبارتند از گواهی تولد فرزندانی که برایشان میخواهید درخواست کمک هزینه
دهید و همین طور تاییدیۀ خانوار .تاییدیۀ خانوار را میتوانید از اداره محل سکونت خود دریافت کنید.
برای این کار لطفا پاسپورت های تمام افراد حاضر در خانوار را به همراه داشته باشید.
وقتی گواهی تولد و تاییدیه خانوار را دریافت نمودید ،با تلفن همراهتان از آنها عکس بگیرید و جایی ذخیره نمایید که بتوانید به راحتی پیدایشان
کنید.
سپس در مرورگر تلفن همراهتان وارد آدرس زیر شوید:
www.tirol.gv.at/mehrlingsgeburtenzuschuss
پس از وارد شدن به صفحه به قسمت فرم آنالین بروید.

روی Online-Formular
کلیک کنید.

فرم را از طریق تلفن همراهتان پر نمایید .در پشت این دفترچه راهنما راهنمایی های الزم آورده شده اند.
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 .2فرم آنالینOnline-Formular
ذخیره موقت
بارگذاری
تذکرات مربوط به فرم
کمک هزینۀ تولد چندقلو
بخش مجموعه و کار
آدرسHeiliggeiststraße 7, 6020 Innsbruck :
DVR-Nummer 0059463
تلفن+43 512 508 3142 :
ایمیلgesellschaft.arbeit@tirol.gv.at :

جابهجایی
متقاضی (قیم)
فرزندان
ضمیمهها
موافقتنامه
تفاهمنامه
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متقاضی (قیم)

نوع شخص *

* یعنی این بخش
حتما می بایست
تکمیل گردد

ارایه دهنده درخواست
نام کوچک *
نام خانوادگی *

تاریخ تولد *
جنسیت *

از این قسمت میتوانید تاریخ
را به کمک تقویم وارد نمایید.
تاریخ را به این شکل وارد
کنید :روز.ماه.سال

مذکر
مونث
مدرک تحصیلی ماقبل

مدرک تحصیلی ما بعد

5

آدرس
نوع *
لطفا انتخاب نمایید:
خیابان *

انتخاب محل سکونت
اصلی و یا ثانویه

پالک *

واحد کاربری/فوق

کد پستی *

مکان *

کشور *
اتریش
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اطالعات تماس
تماس تلفنی
شماره
نوع شماره
لطفا انتخاب نمایید
اضافه کردن
مورد جدید
ایمیل *

مشخصات بانکی

کاری ،شخصی،
موبایل ،فاکس

بعد از ارسال فرم یک ایمیل
تاییدبه به آدرس ایمیلی که
اکنون وارد می نمایید
ارسال خواهد شد.

مشخصات دارنده حساب *
موسسه پولی *

*IBAN

*BIC

ادامه
7

تاریخ تولد *
جنسیت *
فرزندان
نام کوچک *
نام خانوادگی *
مذکر
مونث
مذکر
مونث
اضافه کردن
مورد جدید
تایید میکنم که فرزند ذکرشده در یک خانوار با فرد متقاضی
زندگی میکند*.
بله

خیر

تایید میکنم که برای فرزند ذکر شده کمک هزینه مختص خانواده
ها دریافت میشود*.
بله
خیر

بازگشت
ادامه
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ضمایم
درخواست شما صرفا زمانی
مورد برسی خواهد گرفت که
تمامی مدارک الزم ارایه شده
باشند.
گواهی تولد هر یک از چندقلو ها که
میخواهید برایشان درخواست
کمک هزینه دهید.

از قسمت انتخاب فایل،
تصویر گواهی تولد را
بارگذاری کنید و یا
مستقیماً عکس بگیرید و
صبر کنید تا کامل
بارگذاری شود.

انتخاب اطالعات
هیچ موردی انتخاب نشده است
انتخاب اطالعات
هیچ موردی انتخاب نشده است

تاییدیه فعلی خانوار از بخش محل سکونت
انتخاب اطالعات
هیچ موردی انتخاب نشده است
بازگشت
ادامه

از قسمت انتخاب فایل ،تصویر
تاییدیه خانوار را بارگذاری
کنید و یا مستقیماً عکس
بگیرید و صبر کنید تا کامل
بارگذاری شود.
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رضایتنامه
به منظور تایید اطالعات اعالم شده توسط من و چنان چه امکان
این امر توسط سازمان دولتی استان تیرول وجود داشته باشد،
بدین وسیله رضایت خود را از استعالم الکترونیکی اطالعات من
که برای بررسی این درخواست ضروری هستند را از سازمان
مرکزی ثبت داده ها (در صورت وجود) اعالم می دارم.
چنان چه به این کار رضایت ندهم و یا تاییدیه الکترونیکی من
قابل دریافت نباشد ،گواهی میدهم که تمامی مدارک الزم
باید توسط من تهیه و به درخواست ضمیه شوند.
رضایت نامه تحویل داده شد *
بله
خیر
بازگشت
ادامه

این موافقتنامه هر زمان می تواند لغو گردد .در این
صورت کمکی دریافت نخواهید کرد و همچنین ممکن
است کمکهای دریافتشده را پس بدهید.
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توافقنامه
درخواست میکنم که کمک هزینۀ تولد چندقلو را از محل مرکز حمایت از
خانواده استان تیرول دریافت نمایم

صریحا اعالم میدارم که:
• این جانب با قوانین کلی و قوانین کمک هزینۀ تولد چندقلوی مرکز از حمایت
از خانواده استان تیرول به طور کامل موافقت مینمایم و در صورت
درخواست ،کلیه مدارک مورد نیاز را ارایه خواهم داد؛
• آگاه هستم که اطالعات و یا مدارک غلط و یا جعلی منجر به
پیگیری حقوقی و نیز پرداخت خسارت به استان تیرول خواهند
شد.
• من – در صورت لزوم – دیگر ادارات (مانند سازمان مالی) را در
مورد این حمایت مالی آگاه خواهم ساخت.
توافقنامه را خواندم و قبول دارم*.

بازگشت
بازگشت به صفحه
بررسی
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چنان چه روی بازگشت به صفحه برسی کلیک کنید ،می توانید بار دیگر تمامی موارد را مشاهده و درستی آن ها را تایید نمایید.
پایان صفحه این طور خواهد بود:
توافقنامه را خواندم و قبول دارم.

برای ارسال
درخواست این
جا را کلیک کنید

ارسال

بازگشت

پنجره ای باز خواهد شد ،که از آن جا میتوانید درخوست را به صورت پی دی اف دانلود کنید.
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