
 :الوثائق الواجب تقديمها

 

 الوثائق المطلوبة .1

 

 

 جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح ومقروء يجب كتابةالطلب ، حيث  اعداد و ملئ. 

 في قسم التصريح بالطلب للمطالبين قيعتو. 

 نسخة أصلية وصورة عن بطاقة هوية / NIE / , ياءلأو األو,جواز سفر الوالدين. 

  من ذوي اإلعاقة( 25وما فوق  25)لآلباء واألطفال تحت سن  و نسخةاألصلي  الحالة المدنيةدفتر. 

  في حالة عدم التوفر على التوصيل, يرجى  2021فبراير لشهرل أو رهن عقاري  توصيلنسخة من آخر(

 ."(3"الملحق السبب مع بيان ملحلف ذكر 

  1) "الملحق .عاًما 16 كل المقيمين في نفس البيت لعمرأكثر منلممتلكات موقعة من قبل لإفادة خطية "

 .بيان محلف جماعي(

  سنة 16المقيمين في نفس البيت اللذين تتجاوز أعمارهم  لكلالتاريخ المهني. 

 2021يناير و فبراير من سنة و  2020ردجنبرمن هلشمرتبات عن ال: كشف ن أحدكم يشتغلإذا كا. 

 العاملين لحسابهم الخاص: بيان الدخل (Renta)  2019لسنة. 

  بيان الدخل الرسمي(.2)"الملحق موثق: بيان الدخل غير دخل وجود في حالة " 

 

 

 :الوثائق التكميلية .2

 

 .: إرفاق شهادة الدخلللدخلالة الحصول على دخل أو مصادر في ح -

 بيان القسم( "3أي قضية محددة قد تؤثرعلى تقييم المنحة )"الملحق  إعالنإرادة . في حالة محلفبيان  -

 :الوثائق التالية يجب تقديمفي حالة انفصال األبوين أو طالقهما،  -

o حيث يتضح لمن وكلت له الحضانة و النفقة.الحكم أو الطالق,  

o قرير بعدم االلتزام بدفع النفقةت. 

o  فصل أو اتفاق طالق لة عدم وجودافي ح يتلقاهااللتي نفقة للبيان الدخل الرسمي. 

o  يجب احضار وثيقة اإلتفاق ,  ويدفع معاشا, فال من أزواج آخرين لديه أط في حال كان أحد الوالدين

 توصيل الدفع.و التنضيمي

 بعد ولكنهم لم يكملوا على الطالق تسوية الطالق أو االتفاق إذا كان ملف حضانة. في حالةللإفادة خطية  -

 "إقرار الحضانة"(. 4)الملحق  تاإلجراء

 .EAIAأو  DGAIA: قرار الحضانةفي حالة  -

 .تعتبر مهمة وثائق داعمة أخرى -

 
 

 :مالحظة

عاًما ،  25األعضاء الذين يشكلون وحدة أسرة الطفل: اآلباء ، واألوصياء القانونيون ، واألشقاء الذين تقل أعمارهم عن • 

المعترف بها ، واألجداد ، وفي حالة االنفصال أو الطالق ،  و عاًما من ذوي اإلعاقة 25عن واألشقاء الذين تزيد أعمارهم 

 .جزًءا من األسرة يشكل, فهو أيضا  الزوج أو الشخص الجديد الذي تربطه عالقة مماثلة تتعايش مع المستفيد

 

 


