
معاومات عن االحتياخات و تطبيق  
و الوثائق الواجب

 

 تقديمها للحصول على عنوان عوائل
 

 أن أعرف آيف يمكنني الحصول على الفوائد؟
 

                                            :لمزيد من المعلومات ، انظر فوائد آبيرة األسر التوجيه في عنوان ويب التالية 
.دليل الموارد لألسر←. العائالت الكبيرة. ←األسرة والطفل والتبني   www.bsocial.gva.es 

 
نقترح عليك أيضا أن تطلب من السلطة المحلية . هاومع ذلك ، هناك فوائد يمكن العثور عليها على الجهات التي تمنح

                      .منح مزايا لجيرانها ، والتي ال يمكن إدراجها في دليل عامتفيها ، نظرا إلى أن البلديات تقديم التي 
                           

  يمكن أن يكون في العنوان األوصياء ودية؟ ما أجنحة ومرافق ترحيب؟
 

 
االولياء قد يكون أصحاب والترحيب ، في حالة دائمة ، أو ما قبل الحضانة بالتبني ، شريطة تلبية المتطلبات األخرى 

. الواجب توافرها في أي استشاري األخرى  
 

عنوان مثل األطفال وحمايتها ويضم في الحضانة أو ما قبل دائمة المعمول بها قانونا ، أيضا ، يمكن إدراجها في 
. بشرط تلبية المتطلبات األخرى الواجب توافرها في أي طفل آخر  

 
 

االولياء قد يكون أصحاب والترحيب ، في حالة دائمة ، أو ما قبل الحضانة بالتبني ، شريطة تلبية المتطلبات األخرى 
. وافرها في أي استشاري األخرىالواجب ت  

 
أيضا ، يمكن إدراجها في عنوان مثل األطفال وحمايتها ويضم في الحضانة أو ما قبل دائمة المعمول بها قانونا ، 

                                                             .بشرط تلبية المتطلبات األخرى الواجب توافرها في أي طفل آخر
                                        

 يمكن أن يكون في العنوان األوصياء ودية 
  

األسرة بأآملها ، وغيرها من الواجب توافرها في آل عضو من البعض يجب توفرها عند هناك نوعان من االحتياجات ، 
  . أعضاء األسرة بطريقة شخصية

  
في هذه الحالة ، سيصدر عنوان يكون . للقب ، ولكن بعض أعضائهااألسرة أن تكون مؤهلة للحصول على ايمكن وهذا هو ، 

 .لألسرة ، ولكن ليس بما في ذلك ال يمكن أن تكون عضوا فيه

                                  :انظر متطلبات التوجيه للعائالت الكبيرة في عنوان ويب التالية لمزيد من المعلومات ، 
               

.دليل الموارد لألسر←. العائالت الكبيرة. ← والتبنياألسرة والطفل  www.bsocial.gva.es 

http://www.bsocial.gva.es/
http://www.bsocial.gva.es/


 

 
؟ فأي بيوت مؤهال للحصول على اللقب  

 
 

ين ، واحد أو في عموما ، وهي العائلة التي لديه ثالثة أطفال هم وحدهم المؤهلون ، ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة قد يكون اثن
                                                                .األسرة الكبيرة قد تكون أيضا اثنين أو أآثر من اإلخوة األيتام. ظروف استثنائية

 
ألسر التي تضم ثالثة أطفال أو أآثر ا  
 

:األسرة التي لديها طفالن ، عندما   
.و عاجزا عن العملل أاطعلى األقل طفل واحد هو ع - 

.واألم األرملة - 
هناك نوعان من اآلباء ، ولكن آالهما غير قادر على العمل أو معطل ، أو على األقل واحد منهم لديه درجة العجز مساوية    

  ٪65أو أآبر من 
:األسر التي لديها طفل حينما   

.فئة آبيرة من شرف األسرة ، والحفاظ على اللقب الحالي دون انقطاع  
يتامأسرة تتكون من األشقاء اال  

 
. عاما ، ويعيشون لديها التبعية االقتصادية بينهما18ثالثة اشقاء يتامى األب واألم وعمرها   

. عاما ، ويعيشون لديها التبعية االقتصادية بينهما عندما واحد هو أخ معاق18 شقيقين يتيم األم وعمرها   
 أو الرعاية ، والذين يعيشون مع الوصي ، أو القيم ودية ، ولكنها  شقيقين اليتيم واألم في الرعاية والحضانة

. ليست على نفقتها - 
 .المعلم ، ودية ، أو ولي األمر ، ليست مدرجة في الشهادة أسرة آبيرة ، ال يعتبر عضوا في وحدة األسرة

 
 

 
 آيف لي أن أعرف وأنا حر؟

 
  

 ، على العامة والخاصة: هناك فئتين . ن الدعم لألسر التي لديها أطفال أآثرفهو يميز بين العائالت الكبيرة ، والذي يسمح بمزيد م
  . النحو الوارد في العنوان وآارنيه

  
  . فئات تسمح بالوصول إلى المزايا التفاضلية لذلك قد يكون عنوانه

  
ستثناءات للعائالت مع فئة خاصة ومع ذلك ، هناك بعض اال. الفئة الخاصةهم بوجه عام ، األسر الكبيرة مع خمسة أطفال أو أآثر ، 

على الرغم من أنهم أقل من األطفال والعائالت الذين تم تكريم األسر ، مع العديد من أربعة أطفال الذين يستوفون متطلبات معينة 
  . الدخل ، واألسر التي لديها أربعة أطفال ، ثالثة منهم تم في العمل متعددة أو التبني

  
 ة عامةفئعائالت أخرى آبيرة مع 

 

 



 
 

  آيف يتم احتساب األطفال؟
 

                   .األطفال المعوقون أو غير قادر على االعتماد على العمل من أجل الحصول على اثنين من الفئة الخاصة
          

  آيف التصديق على العجز أو عدم القدرة على العمل؟
 
 

 ٪ 33م معترف بها قانونا أن درجة العجز مساوية أو أآبر من النبعاث شهادة أسرة آبيرة ، ويعتبر المعاقين الذين ه
على العمل ، وهذا الشخص مع انخفاض القدرة على العمل إلى درجة أي ما يعادل العجز الكلي الدائم أو وغير القادرين 
                                                                                                                                 .العجز الشديد

   

، والبطاقة؟" ال يوجد سوى العنوان؟"  
 

  
  
  .  هو وثيقة واحدة تتضمن وحدة العائلة برمتها واالعتمادات الكبيرة الوضع العائلي لألسرة بأآملها العنوانهذا
  

 .أفراد األسرةهي وثيقة شخصية وفردية إلثبات حالة األسر الكبيرة ألحد البطاقة 
 

؟يجب أن أتقدم بطلب للفوز باللقب ومشترآا في البطاقة  
 

 
  لتطبيقلوثيقة الوحيدة المطلوبة هو االعنوانهذا 

 
 عاما أو أآثر ، دون الحاجة إلى 14 تلقائيا أن تحال إلى جميع أفراد األسرة الذين تتراوح أعمارهم بين وحضر الشخص

                                                                                                                                         .تطبيق
  

 تطبيق ما يجب استخدامها
 

 
وثائق مختلفة لكل منهما ، على النحو المبين في . اعتمادا على الوضع الخاص بك باستخدام التطبيق المناسب من التالية

.وقت الحق  
 

 تطبيق مكررة العنوان للعائالت

 
 

.عند طلب نسخة مكررة اللمفقودة أو التالفة في قوة العنوان صدر في فالنسيا  

 



 
 

 طلب تعديل عنوان العائالت من خالل األسرة تغير الظروف
 

ن ، تباين في عدد األعضاء ، وتغيير العنوا: بناء على طلب لتعديل العنوان ، إن وجدت الظروف قد تغيرت األسرة 
. الخ  

 
.العنوان يجب أال تكون منتهية الصالحية ويجب أن تعطى في فالنسيا  

 طلب التجديد للقب األسر لدراسات
 

 
 26 وأقل من 21عندما يكون هناك تطبيق لتجديد عنوان بسبب واحد أو أآثر من األطفال الذين يبلغون من العمر أآثر من 

.  عنوان من فئة عامة أو خاصة ، وتعطى في فالنسياويجب أن يكون. عاما ، هو أو هي إجراء دراسات  
 
.دراسات يجب أن تكون مناسبة لحالتهم الصحية ، أو العمر ، أو بهدف الحصول على وظيفةال  

 الطلب على لقب عائالت

 
 

لى هذا الطلب يحتاج ا. عند التقدم للحصول على العنوان ألول مرة ، أو أن يطلب إلى تجديد انتهت او ستنتهى قريبا
مزيد من الوثائق ، لهذا السبب ، إذا في أي حالة أن يسمح أي من التطبيقات المذآورة أعاله ، ونحن ننصح باستخدام 

.هذه  
 

 

 ما هو جزء من الوقت؟ 
 

.خالل المعاملة التي قد تتلقى بصفة مؤقتة مع فترة أقصاها ثالثة أشهر  
 
 

 أصول أو نسخ؟
 

 تكون جميع الطلبات األصلية ، أو نسخ مصدقة أو معتمدة ، ويتم في القشتالية أو بلنسية ، أو باستثناء شهادة آبير األسرة ، ويجب أن
 .ترجمتها إلى بعض هذه اللغات وأصوال

 
 

 إذا آنت ال يمكن أن يسهم أي من الوثائق؟
  

 .فإن حلها بالشكل المناسبإذا آانت وثيقة ال يمكن أن يقدمها هذا الطرف سيكون مسؤوال عن ذلك في بيان مبينة األسباب ، لذلك 

 

 



 
 
 

أين يمكنني أن أجد ببيانات مسؤولة المطلوبة؟ ا  
 

  
 .تصريحات المسؤولين التي مطلوبة هي مدرجة في الطلب في حد ذاته ، ما لم يكن لديك لجعل اذا لم تتمكن من تقديم أي وثيقة

 أي الوثائق التي يتعين أن يقدم باعتباره والتطبيق الستخدام
 

 
 

ررة العنوان للعائالتتطبيق مك  
:وثيقة لعرضها جنبا إلى جنب مع التطبيق على النحو التالي   

 D.N.I , N.I.E,جواز سفر

, نسخةمن جواز السفر  

N.I.E ,D.N.I  

 طلب تعديل عنوان العائالت من خالل األسرة تغير الظروف

 
  :وثيقة لعرضها جنبا إلى جنب مع التطبيق على النحو التالي 

 D.N.I , N.I.E,جواز سفر

 
 

 تعديل العنوان
 

. المراد تغييرهنسخة من الكتاب  
  

 . عاما ، فإنه من المطلوب ادراجها في العنوان ، إن وجدت14لجميع أفراد األسرة أآثر من 

 االعتماد من الظروف لتعديل 
 اعتماد الظروف المزعومة

 

  طلب التجديد للقب االسر لدراسة

 
:تطبيق على النحو التالي وثيقة لعرضها جنبا إلى جنب مع ال  

 D.N.I , N.I.E,جواز سفر
 □ االعتماد من الظروف لتعديل

ةاعتماد الظروف المزعوم  
 .لجميع أعضاء وحدة األسرة التي يحتفظ بها في نطاق العنوان تكون الدراسة

     □   الدراسات التي أجريت
هذه الوثيقة يجب أن تحتوي على المدة . في عنوان لهذا السبباالعتماد على البحوث التي يجريها هؤالء المستفيدين على البقاء 

 .المتوقعة لدراستهم
 

 



 

 
 

 الطلب على لقب عائالت 
 
 

 :الوثائق المقدمة مع التطبيق سيكون على النحو التالي . انها سوف تستخدم هذا التطبيق اذا لم يقدم أي من تلك المشار إليها أعاله
 

 العنوان تجديد
.ن تتجدد ، وإذا لزم األمرنسخة من العنوان أ  

. عاما14لجميع أفراد األسرة أآثر من   

 D.N.I , N.I.E,جواز سفر

 لةلألسرة أو وثيقة معاددفتر 
 

.التصديق على الزواج حاملي السندات ، إن وجدت  
 مكان التسجيل

.شهادة التسجيل لكل من أعضاء وحدة األسرة  
 

  من تطبيقيفي القسم  مسئولة البيانات الواردة 
                                                                                                          :معهم يثبت أن. لتوقيع على الطلبيكفي ا

                                                                         . أي عضو من أعضاء األسرة يتم تضمينها في عنوان آخر ، أو طبقت-
  . أن البيانات المنزلية تتماشى مع تلك التي أعرب عنها في الوثائق المقدمة-
 ).أنظر أدناه. (التبعية االقتصادية التي يوجد بين أعضاء وحدة األسرة التي تسمح لهم أن تدرج في العنوان-

 
 

").حاالت أخرى: "الفقرة التالية انظر (ومع ذلك ، يمكن أن يكون لتقديم وثائق إضافية في حاالت معينة   
 

  
   االعتماد االقتصادي ألعضاء آل منزلية أخرى 

 "آيف يمكن لبلدي االئتمان ظروف محددة: "في المقطع التالي " االعتماد االقتصادي بين الدول األعضاء لألسرة"انظر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 آيف يمكنني االعتماد على بلدي ظروف معينة؟
  

وثائق ما يجب أن يقدم ، ونماذج من "ت المذآورة أدناه ، حسب االقتضاء ، يجوز ، باإلضافة إلى ما ورد في إلثبات الحاال
 :، والوثائق التالية " الطلبات؟

   إدمان االقتصادي بين الدول األعضاء لألسر المعيشية

 
  

يمكن أن تكون إما من األطفال . ل نفس العنوانالتبعية االقتصادية يجب أن تكون موجودة بين جميع أعضاء وحدة األسرة التي تحم
حسب االقتضاء ، لحساب واحد أو أآثر من الحاالت . على اآلباء واألمهات ، واآلباء واألمهات على األطفال ، في بعض الظروف

  :التالية

 
إدمان االقتصادي لألطفال بوصفها أحد األبوين□   

:قد تكون هناك واحدة من حالتين .  دخلهمومع ذلك ، قد يكون لدي. م والديهعندما يكون األطفال تعتمد اقتصاديا على  
 

 .IPREMاألطفال الذين يعانون من عدم وجود دخل أو يقل عن ) أ
 

في هذه الحالة ، واحد أو أآثر من األطفال الذين ليس لديهم دخل ، أو إذا آانت . ذلك هو الوضع األآثر شيوعا
لمؤشر العام متعددة تأثير الدخل أقل من ذلك في هذه الحساب السنوي ل I 

 المسؤولين إعالن
Iالمدرجة في الجزء .من هذا التطبيق  

 
 .األطفال غير القادرين على العمل) ب

 
عند واحد أو أآثر من األطفال غير قادرين على العمل ، وإذا آان لديهم من المعاش التقاعدي ، بما في ذلك 

IPREMدفع اضافية ال تتجاوز  مكن لديهم أي دخل آخرومع ذلك ، ي.   
.أطفال/ إثبات العجز عن العمل للطفل   

 المعاشات إثبات للطفل / أطفال.
 

 االعتماد االقتصادي من اآلباء واألمهات عن األطفال
  

وتحدث عند واحد أو أآثر . هناك الظروف التي اآلباء تعتمد اقتصاديا على أطفالهم ، ولكن يمكنهم الحصول على شهادة أسرة آبيرة
  ، ولكن أي من الشروط التاليةIPREMن األطفال من ذوي الدخل فوق م

 
 .ال يوجد سوى سلف واحد) أ

 
.صعود غير نشطة ، وهناك أيضا واحد من الشروط واحد أو اثنين أو ثالثة  

:إثبات القائمة تصاعدي العطل المنفرد ، و  
 إثبات دخل األسرة

 
  . IPREMرتين في  إن التأثير الناجم الدخل الذي ال يتجاوز م-.1

  إثبات دخل األسرة
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
  
  .  بعض شقيق آنت معاقا أو غير قادر على العمل-.2

  .  إثبات العجز أو عدم القدرة على العمل
  
 . ٪ من مجموع حصل من قبل بقية وحدة األسرة50الطفل ال يتجاوز دخل  -.3

 
سالفهناك نوعان من األ   ب) 

 عاما ، والدخل الموحد ألسالف ال يزيد 65عن العمل ، والمتقاعدين ، أو أآثر من عندما ال يقل عن واحد منهم عاجزا 
 على اثنين 

 إثبات العجز عن العمل أو التقاعد ، واألصل.
.إثبات دخل األسرة I 

 
. 

)مؤشر اإليرادات العامة اآلثار المضاعفة(من  ٪75طلب الفئة الخاصة من دخل األسرة أقل من     

 
 

:ي على النحو التالي الوثائق المقدمة ه  
 آلملة القسم غ العرضة في الطلب

.االعتماد دخل األسرة  
 

   تطبيق العنوان قبل دولتين أو أآثر األشقاء االيتام

 
  
  

 .إذا آان الطلب مقدما األشقاء الذين تيتموا عدة هي الوحيدة التي تظهر في العنوان
:الوثائق التي ستعرض في آل شيء ، هو آما يلي   

 
   في الطلبف الفرع واو العريضة الواردةآاملة 

 
 المسؤولين إعالن التبعية االقتصادية بينهما ، بما في ذلك في القسم ي امن التطبيق.

:تقديم وثائق محددة هي   
إذا آانت جميع االخوة هي القصر والعاجزين قانونيا أو وصيا ، أو الرعاية دافئ ، ال يسهم في تحقيق االستدامة 

:االقتصادية   
 االعتماد العجز ، ورعاية والحضانة ، أو عند االقتضاء

:إذا آانت جميع االخوة هم من آبار السن وهناك تبعية اقتصادية بين الطرفين   
 

  اعتماد الدخل من االخوة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   العجز أو عدم القدرة على العمل

 
 

 
  .نتهاء الصالحية ، إن وجدتيبين درجة وتاريخ ا. ثيقة صادرة عن هيئة لتكنولوجيا المعلوماتو

 

 االشراف او الكفالة أو التبني 

 
.قرار قضائي أو إداري صادر عن هيئة مختصة لهذا الغرض  

 

 التقاعد 

 
 وثيقة صادرة عن هيئة لتكنولوجيا المعلومات.

 االنفصال أو الطالق
 

 وجود اتفاق بينهما حول من ينبغي عدم. تضم سوى واحد منهمأن  يمكن الفي حالة انفصال أو طالق الوالدين ، 
.الذي يجب أن يكون للمتعاقد الحق في أن تكون مسجلة في العنوان أن الوالدين مع األطفال الذين يعيشون معا  

 
:الوثائق المقدمة ما يلي   

 

 □الجملة و/ أو تنظيمية االتفاق ، ولكم. 
 
 

شية التي لديها أطفاليعلن فيه ان لديه التزام قانوني بدفع دعم الطفل والترتيبات المعي  

  . إال في حال أن األم مع التزام قانوني بدفع النفقة يجب أن يكون التعرف على المقاول الوالدين
   من التطبيق ، الذي وقعه آل من الوالدين ،H يف الفقرةمسئولة اإلعالن الوارد

طفال الذين يعيشون معا في حالة عدم وجود سجل إن لم يكن من االنتهاء من هذا اإلعالن يعتبر أن يكون في عنوان الوالد مع األ
 .لالتفاق بين

  D.N.I , N.I.E, جواز السفر
.الوالد الذي يوقع على الموافقة في الفرع حاء من التطبيق ، والتي لم تسجل في العنوان  

 

 انقطاع مؤقت للتعايش
 
 

 والعالج الطبي وإعادة التأهيل ، أو انقطاع مؤقت للتعايش عضوا في وحدة األسرة ، وذلك بسبب الدراسات والعمل
  :ألسباب مماثلة 

 
 إثبات الظروف المزعومة.

 



 
 

إلقامة في إسبانياا   
   
  

إذا آان أي عضو من أعضاء وحدة األسرة ال يحملون الجنسية اإلسبانية ، أو من البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي أو اتفاق 
 :المنطقة االقتصادية األوروبية 

 
 إثبات اإلقامة القانونية في إسبانيا 

 
 لجميع أعضاء األسرة الذين هم في هذه الحالة

 اإلقامة خارج إسبانيا 

 
  

إذا الجنسية اإلسبانية ، من البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي أو اتفاق المنطقة االقتصادية األوروبية ، ولكن ال يقيمون في 
 :األراضي اإلسبانية 

 
.في المؤسسات االسبانية في الخارجاالسبان العاملون  .1 

 
. من مواطني هذه البلدان الذين ليسوا من المقيمين في اسبانيا ، لكنهم يؤدون عملهم في ذلك-.2  
 

 والدليل على ذلك هي مسجلة في القوائم االنتخابية في أي غرفة في منطقة فالنسيا
 

 إثبات واحد على األقل من أفراد العائلة يعملون بشكل قانوني العمل في فالنسيا.
 

 إثبات بلد اإلقامة لجميع أفراد وحدة األسرة. 
   

 
2009يوليو   
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