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ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺮ )و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮزﻧﺪان(
ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎی روادﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
دو ﺳﺮی از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در دو دﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﭙﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ  A4اراﺋﻪ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﭙﯽ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ آﻧﻬﺎ اﺑﻌﺎدی ﻏﻴﺮ از  A4دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
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.
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻔﺎرت اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ و ﻳﺎ ﮐﭙﯽ ﻣﺪارک وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ
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:
• ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت/روادﻳﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺗﺬﮐﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدﻩ  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﻟﻤﺎن
ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ و اﻣﻀﺎ ﺷﻮد .آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﻠﻴﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
اﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻓﺮم و ﳘﭽﻨﲔ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدرس و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد .ﺟﺪول "اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ" ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد.
• ﻋﮑﺲ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ای
ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) ۳۵در  ۴۵ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ( ،ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﻣﺪارک ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ،ﻗﺪﳝﯽ ﺗﺮ از  ۶ﻣﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ
و ﻳﺎ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﻴﻮﻣﱰﻳﮏ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻟﻄﻔﺎً ﺟﺪول ﳕﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت )ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ( را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
• ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺣﺎوی اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﮐﭙﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ  A4از ﺻﻔﺤﺎت  ۲و  ۳ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
• ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ/ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ) (Personalausweisآﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻳﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن
)اﺻﻞ ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ(
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ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ،در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺪارک ﻣﺬﮐﻮر ،اراﺋﻪ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﻳﺎن آﳌﺎن ) (BAMFدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﺳﺎﮐﻦ آﳌﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺳﻨﺪ ازدواج
در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ ازدواج اﻳﺮاﻧﯽ
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ اول:
اﺻﻞ ﺗﺮﲨﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪرک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﮐﻪ ﺗﺮﲨﻪی آﳌﺎﻧﯽ آﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ) .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ(
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم:
ﻓﻘﻂ ﮐﭙﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪرک )ﺗﺮﲨﻪ ﮐﺎﻣﻞ( ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روی ﮐﭙﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺮ ﺳﻔﺎرت ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد .اراﺋﻪ
اﺻﻞ ﻣﺪارک در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ ازدواج آﳌﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ازدواج ﺑﲔ اﳌﻠﻠﯽ داﳕﺎرﮐﯽ ،دو ﮐﭙﯽ ﺳﺎدﻩ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﻨﺪ ازدواج از ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻳﺴﺖ دو ﮐﭙﯽ ﺳﺎدﻩ از ﻓﺮم  Bاراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﺳﻨﺪ ازدواج ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ دارای آﭘﻮﺳﺘﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ .درﺧﺼﻮص ﺳﻨﺪ ازدواج ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﮐﭙﯽﻫﺎ ،اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
• وﮐﺎﻟﺖ ﺟﻬﺖ ازدواج
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از زوﺟﲔ ﺷﺨﺼﺎً در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ازدواج در اﻳﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﮐﻴﻞ و ﻣﻮﺿﻮع وﮐﺎﻟﺖ )ازدواج ﺑﺎ  (...ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎً و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم در وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ اول:
اﺻﻞ ﺗﺮﲨﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪرک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﮐﻪ ﺗﺮﲨﻪی آﳌﺎﻧﯽ آﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ(
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم:
ﻓﻘﻂ ﮐﭙﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪرک )ﺗﺮﲨﻪ ﮐﺎﻣﻞ( ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روی ﮐﭙﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺮ ﺳﻔﺎرت ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد .اراﺋﻪ
اﺻﻞ ﻣﺪارک در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زوﺟﻴﻦ
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ اول:
اﺻﻞ ﺗﺮﲨﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪرک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﮐﻪ ﺗﺮﲨﻪی آﳌﺎﻧﯽ آﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ(
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم:
ﻓﻘﻂ ﮐﭙﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪرک )ﺗﺮﲨﻪ ﮐﺎﻣﻞ( ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روی ﮐﭙﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺮ ﺳﻔﺎرت ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد .اراﺋﻪ
اﺻﻞ ﻣﺪارک در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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• در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ازدواج ﭘﻴﺸﻴﻦ :ﺣﮑﻢ ﻃﻼق/ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت
ﺑﺮای ﳘﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ:
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ اول:
اﺻﻞ ﺗﺮﲨﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪرک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﮐﻪ ﺗﺮﲨﻪی آﳌﺎﻧﯽ آﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ(
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم:
ﻓﻘﻂ ﮐﭙﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪرک )ﺗﺮﲨﻪ ﮐﺎﻣﻞ( ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روی ﮐﭙﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺮ ﺳﻔﺎرت ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد .اراﺋﻪ
اﺻﻞ ﻣﺪارک در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
)در ﺻﻮرت ذﮐﺮ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق/ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت ﳘﺴﺮ ﭘﻴﺸﲔ در ﺳﻨﺪ ازدواج ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺮﲨﻪ از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرت
ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ،اراﺋﻪ اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺗﺮﲨﻪ آﳌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ،اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(
در ﻣﻮرد ﻣﺪرک ﻃﻼق آﳌﺎﻧﯽ ،دو ﮐﭙﯽ ﺳﺎدﻩ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﺳﺎدﻩ )ﺳﻄﺢ (A1
•
اﺛﺒﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪارک زﺑﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ  /ﻣﺆﺳﺴﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺮان ) ،(DSITاﳒﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺗﺮﻳﺶ
) / (ÖKFﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن ﻣﺪرک زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ اﺗﺮﻳﺶ ) (ÖSDدر ﺷﲑاز ،ﻣﺆﺳﺴﻪ  TestDafو ﺷﺮﮐﺖ  telcاﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً در ﻃﯽ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﺳﻔﺎرت اراﺋﻪ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را ﻳﺎدآوری ﳔﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻣﺪرک ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در  ۲ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .و از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور آن ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺳﺎل ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺎﻣﺘﯽ ﳘﺴﺮ ﺳﺎﮐﻦ آﳌﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪی ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﮔﻮاﻫﯽ زﺑﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت  ۱۴روز ﭘﺲ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﲢﻮﻳﻞ دادﻩ ﺷﻮد.
• ﮔﻮاﻫﯽ اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ادارﻩ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎﻩ )(Fristwahrende Anzeige
اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎراﮔﺮاف  ،۲۹ﺑﻨﺪ  ۲ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ ،آﮔﻬﯽ اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪرﮐﯽ از آن ﲢﻮﻳﻞ دﻫﻴﺪ.
• ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در آﻟﻤﺎن )در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﮔﺮدد(
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ آﳌﺎن )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرت ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ آﳌﺎن( و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ )دارای  ۱۸۰/۹۰روز
اﻋﺘﺒﺎر؛ ورود ﻣﮑﺮر؛ ﳏﺪودﻩ اﻋﺘﺒﺎر :ﺷﻨﮕﻦ؛ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺶ :ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰۰۰۰ﻳﻮرو( .ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺪرک ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
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در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎً ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺪارک ﻓﻮق ،ﻣﺪارک ذﻳﻞ را ﻧﻴﺰ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت/روادﻳﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺗﺬﮐﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدﻩ  ۵۴ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ آﻟﻤﺎن
ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺧﻮاﻧﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻣﻀﺎ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﮑﯽ از واﻟﺪﻳﻦ در آﳌﺎن اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺮم اﻣﻀﺎ
ﺷﺪﻩ )اﺻﻞ ﺧﻮدﮐﺎری( را در دو ﻧﺴﺨﻪ ارﺳﺎل ﳕﻮدﻩ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی واﻟﺪﻳﻦ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮم
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
• ﻋﮑﺲ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ای
ﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) ۳۵در  ۴۵ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ( ،ﻗﺪﳝﯽ ﺗﺮ از  ۶ﻣﺎﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﻴﻮﻣﱰﻳﮏ .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
ﻟﻄﻔﺎً ﺟﺪول ﳕﻮﻧﻪ ﻋﮑﺲ و ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت )ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن آﳌﺎﻧﯽ( را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
• ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺣﺎوی اﻣﻀﺎء) ﺑﺮای اﻓﺮاد  ۱۲ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﮐﭙﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ  A4از ﺻﻔﺤﺎت  ۲و  ۳ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
• ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ) (Personalausweisآﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻳﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺣﻀﻮر دارد
)اﺻﻞ ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ(
• ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ اول:
اﺻﻞ ﺗﺮﲨﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪرک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﮐﻪ ﺗﺮﲨﻪی آﳌﺎﻧﯽ آﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ(
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم:
ﻓﻘﻂ ﮐﭙﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪرک )ﺗﺮﲨﻪ ﮐﺎﻣﻞ( ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روی ﮐﭙﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺮ ﺳﻔﺎرت ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد .اراﺋﻪ
اﺻﻞ ﻣﺪارک در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

• ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در آﻟﻤﺎن )در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﺪارک اراﺋﻪ ﮔﺮدد(
ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ آﳌﺎن )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرت ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ آﳌﺎن( و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ )دارای  ۱۸۰/۹۰روز
اﻋﺘﺒﺎر؛ ورود ﻣﮑﺮر؛ ﳏﺪودﻩ اﻋﺘﺒﺎر :ﺷﻨﮕﻦ؛ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺶ :ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰۰۰۰ﻳﻮرو( .ﺑﺮای ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺪرک ﻳﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
• در ﺻﻮرت ﻃﻼق و ﻗﺼﺪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺮدن ﻓﺮزﻧﺪی از ازدواج ﭘﻴﺸﻴﻦ:
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎﻩ و ﺳﻨﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﻳﮑﯽ از واﻟﺪﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺪرک ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﻗﻄﻌﯽ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺪر ﻳﺎ ﻣﺎدر ﮐﻮدک ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﳕﯽ ﺷﻮد و در اﻳﺮان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮوج
و اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﻮدک در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ذﮐﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل "اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻓﺮزﻧﺪم ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﻣﺎدر/ﭘﺪر در آﳌﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﳕﺎﱘ".
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ اول:
اﺻﻞ ﺗﺮﲨﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻣﺪرک ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﮐﻪ ﺗﺮﲨﻪی آﳌﺎﻧﯽ آﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﲨﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ )اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻳﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ(
ﺑﺮای دﺳﺘﻪ دوم:
ﻓﻘﻂ ﮐﭙﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺪرک )ﺗﺮﲨﻪ ﮐﺎﻣﻞ( ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ روی ﮐﭙﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺮ ﺳﻔﺎرت ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﺷﻮد .ﻧﻪ اﺻﻞ
ﻣﺪارک و ﻧﻪ اﺻﻞ ﺗﺮﲨﻪﺷﺎن را ﳎﺒﻮر ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﲢﻮﻳﻞ دﻫﻴﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ روادﻳﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ در زﻣﺎن اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد .ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن دﻗﻴﻘﺎً ﺑﻪ ﳘﺎن ﻣﻴﺰان
ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد؛ در ﻏﲑ اﻳﻦ ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﳕﯽ ﺷﻮد.

و در ﭘﺎﻳﺎن:
ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﺟﻌﻠﯽ و ﻳﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪﻩ ﳘﻮارﻩ رد درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ ﴰﺎ را ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ از
ﺳﻮی ﺳﻔﺎرت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﲔ ﺣﺎﮐﻢ در آﳌﺎن ﭘﻴﮕﲑی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺜﯽ در ﺗﮑﻤﻴﻞ درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ ﺑﻪ
ﴰﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺨﺺ ﴰﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻴﺰ اﺻﺎﻟﺖ و ﳏﺘﻮای ﻣﺪارک ﺿﻤﻴﻤﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﮐﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ از زﻣﺎن اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﺎﻩ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﱰی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در وﺣﻠﻪی اول ،ﻟﻄﻔﺎً از ﭘﻴﮕﲑی وﺿﻌﻴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ روادﻳﺪ ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﴰﺎرﻩ رﻫﮕﲑی )ﺑﺎرﮐﺪ( ﺷﺶ رﻗﻤﯽ در ﺻﻔﺤﻪی اﻳﻨﱰﻧﺘﯽ ﺳﻔﺎرت ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﳕﺎﻳﻴﺪ .ﳑﮑﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﴰﺎ ﲤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .درﺻﻮرت رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎز اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

