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  پيوست به خانواده رواديد درخواستجهت  راهنمابرگه 
  اتباع افغانستان 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 دو سری از تمامی مدارک مربوطه �
دارند نيز  A4ارائه گردند. اين امر شامل کپی مدارکی که اصل آنها ابعادی غير از  A4بر روی کاغذ تمامی کپی ها می بايست  �

 می باشد.
  تمامی مدارک بايد فقط به زبان آلمانی و يا با ترجمه به زبان آلمانی ارائه گردند. �
  .افغانی بايد با ترجمه آلمانی ارائه گرددمدارک  �
کپی مدارک وجود ندارد، لذا متقاضيان محترم پيش از ورود به سفارت ملزم به تکميل در ساختمان سفارت امکان چاپ و يا   �

  مدارک و کپی های مربوطه می باشند.

  
  و ارائه نمائيد: کرده  ، مدارک مربوطه را به ترتيب ذيل مرتبهنگام مراجعه به باجه مربوطهلطفاً 

  

 قانون اقامت آلمان ۵۴هی مطابق ماده و تذکر توجي مدت بلند/رواديد دائمفرم درخواست برای اقامت  •
اضی قکليه فرم های تقاضا بايد توسط مت  قرار دارند. اينجاهای مربوطه در  . آخرين فرمامضا شود و تکميلخوانا  و کامل بصورت

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

  
 

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

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

  
 و دارای قابليت خوانده شدن توسط ماشين مه معتبرگذرنا •

  گذرنامه  ۳و  ۲از صفحات  A4کپی بر روی کاغذ   حاوی امضاء به مهراه
  

 مدرک جهت اثبات اقامت معمول در ايران (حداقل شش ماه) •
  شد.. ارائه کپی مدرک در هردسته الزامی می بااقامت ايران و يا کارت آمايش (پناهجويی)جموز به عنوان مثال 
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 در آلمان شما پدر يا مادر/فرزند/همسراقامت مدرکی دال بر ) و يا Personalausweis(آلمانی کارت شناسايی  •
  باشد) (اصل مدرک مورد نياز منی

 
نکته مهم: در صورت پيوست خانواده به پناهجوی تأييد شده، در زمان ارائه درخواست، ارائه گواهی سازمان مهاجرت و پناهجويان 

)BAMF-Bescheid( مربوط به ) شخص معرف در آملانReferenzpersonباشد. ) نيز مورد نياز می 
 

 (نکاح نامه) سند ازدواج •

بايد اصل سند ازدواج در زمان ارائه درخواست، اما کند.  کفايت می از اصل و ترمجه مدرک کپی ساده  ،مدارک دوم و برای دسته اول
  .جهت رويت مهراه باشد

مشا به صورت وکالتی اجنام گرفته باشد، بايد يک وکالتنامه نيز ارائه دهيد که تاريخ آن  می بايست مربوط به پيش تذکر مهم: اگر عقد 
از ازدواج باشد و شامل موارد ضروری (مشخصات مهسر، مهريه و غريه) باشد و مهچنني از طرف يک حمضر و يا منايندگی افغانستان 

  اش حتويل دهيد. داريد، لطفاً آن را نيز مراه ترمجه تأييد شده باشد. اگر سند مذهبی ازدواج
  

 اقرارنامه •
عالی کابل و نيز شعب آن در واليات می . مسئول صدور اين سند، ديوان منايد نی را در مرکز ثبت تأييد میاين سند، ثبت ازدواج افغا

  نی صادر شده در ايران کفايت منی کند!)(سند ازدواج افغاباشد. 
کند. اما در زمان ارائه درخواست، اصل سند بايد جهت رويت مهراه  می  کفايت  به مهراه ترمجه و دوم مدارک، کپی سادهبرای دسته اول 

  باشد.
  

 تذکره زوجين/والدين/فرزند •
  باشد. افغانی نياز به تذکره می-آملانی افراد دارای تابعيت مضاعفدر خصوص مهسر آملانی، تنها در مورد 

کند. اما در زمان ارائه درخواست، اصل سند بايد  کفايت می  از اصل مدرک و ترمجه مدارک، کپی ساده دوم وبرای دسته اول 
  جهت رويت مهراه باشد.

 
  مهسر سابق. در صورت داشتن سابقه ازدواج پيشين: حکم طالق/گواهی فوت •

ا در زمان ارائه درخواست، اصل سند بايد کند. ام کفايت میآملانی   ترمجه از اصل مدرک و برای دسته اول و دوم مدارک، کپی ساده
  جهت رويت مهراه باشد.

  

 )A1گواهی مبنی بر معلومات زبان آلمانی در حد ساده (سطح  •
)، اجنمن فرهنگی اتريش DSITاثبات معلومات زبان آملانی تنها از طريق مدارک زبان مؤسسه گوته / مؤسسه زبان آملانی ران (

)ÖKFآملانی اتريش ( ) / مرکز آزمون مدرک زبانÖSD در شرياز، مؤسسه (TestDaf  و شرکتtelc باشد. امکان پذير می  
 می گواهی اينخنواهد کرد. عدم ارائه  يادآوریرا  گواهی اينارائه گردد. سفارت ارائه  بررسیمدت  طیتواند متعاقباً در  می گواهی اين

 تواند منجر به رد درخواست گردد.
  خه کپی ارائه شود. و از تاريخ صدور آن بيش از يک سال نگذشته باشد.نس ۲اين مدرک می بايست در 

  وجود دارد. آملانیمعلومات زبان  گواهی ی ارائهبه  يازامکان صرف نظر از ن ،مهسر ساکن آملان یاقامت يتبه وضع بسته
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  عدم ارائه اين گواهی می تواند منجر به رد درخواست گردد.
بر  )fristwahrende Anzeigeمربوطه (درخواست به موقع ارائه آملان و  ساکن پدر يا مادرد/فرزن/بسته به وضعيت اقامتی مهسر

قانون اقامت آملان، امکان صرف نظر از نياز به گواهی معلومات زبان آملانی وجود دارد. در اين صورت  ۲بند  ۲۹اساس ماده 
  دو دسته مدارک اضافه گردد.کپی مدرکی دال بر ارائه به موقع درخواست مربوطه به هر   بايست می
  

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

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

  
 

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

ثالثی در تکميل درخواست رواديد به  صاشخاحتی 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 
  

کل . نمی گيردپس از ارائه درخواست صورت  فوراً  اين امر ممکن است نياز به ارسال درخواست رواديد به اداره اتباع بيگانه در آملان باشد که
 چهار لغايت شش ماهاز زمان ارائه درخواست معموال باشد،  که شامل بررسی اداره اتباع بيگانه آملان نيز میرسيدگی به درخواست رواديد  فرايند 

شد، بطور تلفنی گريی مورد درخواست مشا تصميم  يشرتی نيز وجود داشته باشد. به حمض اين که در بممکن است نياز به زمان البته . برد زمان می

ن ارائه درخواست، از زما شش ماه گذشتپس از   تنها پرسش های مربوط به پيگريی وضعيت درخواست،به با مشا متاس حاصل خواهد شد. 
 د شد.پاسخ داده خواه


