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  پيوست به خانواده رواديد درخواستجهت  راهنمابرگه 

  فرزند صغير (زير سن قانونی)به نزد  يکی از والدينفر س برای
  

  لطفا هنگام تقاضای رواديد به نکات زير توجه فرماييد:
  

 برای درخواست رواديد  به صورت جداگانه در دو دسته و به ترتيب ذيل مرتب نمائيد. را مربوطهدو سری از تمامی مدارک  �

دارند نيز  A4ارائه گردند. اين امر شامل کپی مدارکی که اصل آنها ابعادی غير از  A4تمامی کپی ها می بايست بر روی کاغذ  �

 می باشد.

  ترجمه به زبان آلمانی ارائه گردند.تمامی مدارک بايد فقط به زبان آلمانی و يا با  �

مدارک ايرانی (از جمله شناسنامه ها، وکالتنامه ها، اسناد و غيره) که در کشور آلمان ترجمه شده باشند، از سوی سفارت مورد  �

  تاييد نبوده و قابل پذيرش نيستند.

يش از ورود به سفارت ملزم به تکميل در ساختمان سفارت امکان چاپ و يا کپی مدارک وجود ندارد، لذا متقاضيان محترم پ �

  مدارک و کپی های مربوطه می باشند.
  

  

  لطفاً در زمان مراجعه به باجه مربوطه در سفارت، مدارک مربوطه را به ترتيب ذيل مرتب و ارائه نمائيد:
  

 قانون اقامت آلمان ۵۴و تذکر توجيهی مطابق ماده  مدت بلندمدت/رواديد  بلندفرم درخواست برای اقامت  •
اضی قکليه فرم های تقاضا بايد توسط مت قرار دارند. اينجا. آخرين فرم های مربوطه در امضا شود و تکميلخوانا  و کامل بصورت

باشد. توضيحات پايانی فرم و مهچنني جدول مربوط به آدرس و معرفی مناينده نبايد حذف شود. جدول "اطالعات امضا شده 
  تکميلی جهت برقراری ارتباط و معرفی مناينده" بايد با دقت تکميل و توسط متقاضی امضا شود.

 

 عکس گذرنامه ای •
 ماه نباشد، زمينه سفيد ۶قدميی تر از برای هر دسته از مدارک يک قطعه، )، ميلی مرت ۴۵در  ۳۵( به ابعاد رنگی سياه و سفيد و يا

  و توضيحات (فقط به زبان آملانی) را مد نظر قرار دهيد. جدول منونه عکس. در اين راستا لطفاً ، بيومرتيکو يا طوسی

  

 گذرنامه معتبر •
  گذرنامه  ۳و  ۲از صفحات  A4حاوی امضاء به مهراه کپی بر روی کاغذ 

  

 در آلمان فرزند) آلمانی و يا اقامت Personalausweisگذرنامه/کارت شناسايی ( •
  (اصل مدرک مورد نياز منی باشد)
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ارائه   ،عالوه بر مدارک مذکور ،در روز مصاحبه ،ارتباط با پناهجويان مورد تاييد لطفا توجه فرماييد که جهت پيوست به خانواده در

  ) در ارتباط با شخص پناهجوی ساکن آملان نيز مورد نياز ميباشد.BAMFگواهی سازمان مهاجرين و پناهجويان آملان (
BAMF-Bescheid  وFristwahrende Anzeige 

 

 شناسنامه •
  برای دسته اول:

ی آملانی آا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه مجهوری اسالمی ايران تأييد  ترمجهرک توسط سفارت که مد تأييد شده اصل ترمجه
  خواهيد يافت) اينجا(اطالعات مربوطه را  شده باشد

  برای دسته دوم:
ارائه اصل نيز ديده شود.  ها، مهر سفارت روی کپیاً توجه داشته باشيد که کفايت می کند. لطفمدرک (ترمجه کامل)  فقط کپی معمولی 

  مدارک در موقع مصاحبه الزامی منی باشد.
  

 آلمان ساکنفرزند شناسنامه  •

  برای دسته اول: •
ايران تأييد ی آملانی آا قبل از آن، توسط وزارت امور خارجه مجهوری اسالمی  ترمجهرک توسط سفارت که مد تأييد شده اصل ترمجه •

  خواهيد يافت) اينجا(اطالعات مربوطه را  شده باشد

  برای دسته دوم: •
ارائه نيز ديده شود.  ها، مهر سفارت روی کپیکفايت می کند. لطفًا توجه داشته باشيد که  مدرک (ترمجه کامل)فقط کپی معمولی 

  ل مدارک در موقع مصاحبه الزامی منی باشد.اص
  

  )در روز مصاحبه به همراه مدارک ارائه گردد( معتبر در آلمان مسافرتی درمانیبيمه  گواهی •
روز  ۹۰/۱۸۰گواهی مبنی بر اعتبار پس از ورود به آملان (به عنوان مثال کارت بيمه درمانی آملان) و يا بيمه درمانی مسافرتی (دارای 

 برای هر دسته مدرک يک نسخه کپی ارائه گردد. يورو). ۳۰۰۰۰حمدوده اعتبار: شنگن؛ سقف پوشش: حداقل اعتبار؛ ورود مکرر؛ 
  

در زمان ارائه درخواست پرداخت گردد. مبلغ مربوطه می بايست به صورت نقد و حتی االمکان دقيقًا به مهان ميزان  هزينه رواديد می بايست
 تعيني شده پرداخت گردد؛ در غري اين صورت درخواست رواديد پذيرفته منی شود.

  

  

  :و در پايان
  

مهواره رد درخواست رواديد مشا را به مهراه خواهد داشت و بدون استثنا از  و يا دستکاری شده ارائه مدارک جعلیلطفًا توجه داشته باشيد که 
ص ثالثی در تکميل درخواست رواديد به اشخاحتی در صورتی که سوی سفارت در چارچوب قوانني حاکم در آملان پيگريی حقوقی خواهد شد. 

 و حمتوای مدارک ضميمهو نيز اصالت  ت ارائه شدهکننده، مسئول صحت اطالعا مشا به عنوان درخواست شخص، کمک کرده باشندمشا  
  .می باشيددرخواست 

  



۲۰۲۰ژانويه ه روز شده: ب  

ممکن است نياز به زمان بيشرتی نيز وجود البته . زمان می برد ماه ۶ تا ۴رسيدگی به درخواست رواديد از زمان ارائه درخواست معموال يند آکل فر 
  خودداری کنيد. درخواست رواديد خوداز پيگريی وضعيت ی اول، لطفاً  در وحلهبنابراين  داشته باشد.

  
ی اينرتنتی سفارت مشاهد  در صفحه شش رقمی )بارکدرهگريی (با وارد کردن مشاره  توانيد می هايی که به آا پاسخ مثبت داده شده را درخواست

 رد درخواست هم باز اين موضوع به اطالعتان خواهد رسيد. درصورت ممکن هم هست که تلفنی با مشا متاس گرفته شود. مناييد.


