
۲۰۲۰ژانويه به روز شده:   

 
  برگه راهنما جهت درخواست رواديد

  برای ورود مجدد به آلمان
  

حضور داريد؟ مشا دارای جموز اقامت در آملان هستيد و جمبور شديد گذرنامه جديدی درخواست منائيد، زيرا   ماه پيش در ايران ۶از کمتر از مشا 
نام، اعتبار خود را از دست داده است؟ و يا کارت اقامت آملان  گذرنامه پيشني مشا مفقود شده است، به سرقت رفته است و يا به دليل تغيري

  مشا به سرقت رفته است و يا مفقود شده است؟
  

داشته و  در اين صورت لطفاً اين برگه راهنما را به دقت مطالعه منائيد. مشا می توانيد از طريق آماده سازی مناسب، تأثري مثبتی بر روند رسيدگی
  آن را تسريع منائيد.

  

ذيل مرتب و به ترتيب  دو دستهاز متامی مدارک مربوطه برای درخواست رواديد را به صورت جداگانه در  سریدو لطفا هنگام تقاضای رواديد، 
  دارند نيز می باشد. A4ارائه گردند. اين امر شامل کپی مدارکی که اصل آا ابعادی غري از  A4منائيد. متامی کپی ها می بايست بر روی کاغذ 

  
  متام مدارک بايد فقط به زبان آملانی و يا با ترمجه به زبان آملانی ارائه گردند.

  
  مرتب و ارائه نمائيد: زيررا به ترتيب  ذيللطفاً در زمان مراجعه به باجه مربوطه، مدارک 

  

 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 وامضا شود تکميلخوانا  و کامل بصورت

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

 

 عکس گذرنامه ای •
. در اين راستا ، بيومرتيکو يا طوسی ماه نباشد، زمينه سفيد ۶)، قدميی تر از 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 عکسلطفاً 

  
 گذرنامه معتبر •

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

 ساير گذرنامه های معتبر و همچنين فاقد اعتبار پيشين •
 کپی جموز اقامت پيشني

 



۲۰۲۰ژانويه به روز شده:   

 گزارش مفقودی مجوز اقامت •
  از سوی سفارت آملان

  

 اداره اتباع خارجی آلمان اوليهموافقت  •
  و يا تأييديه ای مبنی بر اين که موافقت مربوطه تنها پس از ارائه درخواست قابل صدور است

  

 ا موضوع و دليل سفرمدارکی در ارتباط ب •
  مدارکی در ارتباط با آخرين خروج از آملان (مهر گذرنامه، کارت پرواز)

  

 
 )در روز مصاحبه به همراه مدارک ارائه گردد( در آلمان معتبر مسافرتی درمانیبيمه  گواهی •

بيمه درمانی مسافرتی رت و يا مدرکی دال بر دارا بودن بيمه درمانی در آملان (عمومًا کارت عضويت بيمه)، کپی هر دو طرف کا
  حمدوده اعتبار: شنگن).روز اعتبار؛ ورود مکرر؛  ۹۰/۱۸۰(دارای 

  
هزينه رواديد می بايست در زمان ارائه درخواست پرداخت گردد. مبلغ مربوطه می بايست به صورت نقد و حتی االمکان دقيقاً به مهان 

 است رواديد پذيرفته منی شود.ميزان تعيني شده پرداخت گردد؛ در غري اين صورت درخو 

  
  

  :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  کننده، مسئول صحت اطالعات ارائه شده مشا به عنوان درخواست شخص، کمک کرده باشندمشا  
  .می باشيددرخواست 

  
ممکن است نياز به زمان بيشرتی البته . ردزمان می بهفته  ۱۰ لغايت ۸رسيدگی به درخواست رواديد از زمان ارائه درخواست معموال کل فرايند 

پرسش های به شد، بطور تلفنی با مشا متاس حاصل خواهد شد. گريی نيز وجود داشته باشد. به حمض اين که در مورد درخواست مشا تصميم  

 د شد.ن ارائه درخواست، پاسخ داده خواهاز زما هفته ۸ گذشتپس از   تنها مربوط به پيگريی وضعيت درخواست،


