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 برای بررسی اسناد افغانی برای برگه راهنما

 

به عنوان  .شد ثبت اسناد در افغانستان، روند تأیید مدارک باید متوقف می بخش  دلیل فقدان نظام اطمینان به

یورو در روز   330مبلغ تان  برای بررسی مدارکجایگزین، یک فرایند بررسی اسناد اجرا می گردد. 

بررسی  به ازای هر خانواده که درخواستفقط یک بار و باید  این مبلغ بیاورید.مصاحبه همراه خود 

اند را در روز  ی اصل تمامی مدارکی که در ادامه ذکر شده نسخه د.و، اخذ شاسناد خود را ارائه کند

 .ی درخواست ویزا باید ارائه نمایید مصاحبه و ارائه

 

 :شوند ارسالباید افغانی ذیل )منحصراً( جهت بررسی اسناد، مدارک 

 

عکس تمام که باید به زبان انگلیسی توسط یکی از اعضای خانواده پر شده باشد. ، پرسشنامهفرم  -

 گیرد نیز باید ضمیمه شود شان صورت می که درخواست ویزا برایاعضای خانواده 

 

 در بخش "پرسشنامه بررسی اسناد" قرار دارد: pdfآخرین پرسشنامه معتبر به صورت فایل 

https://afghanistan.diplo.dhttps://afghanistan.diplo.de/blob/1949938/4b35b98e1caa10b0db612

9d5c146940a/d-visa-fragebogen-urkundenueberpruefung-data.pdf 

 

شخص مورد بررسی )در صورت وجود، تذکره های پیشین( و در صورت نیاز، تذکره  تذکره -

( ساکن آلمان )بخصوص در صورت پیوست کودک به خانواده Referenzpersonشخص معرف )

 و یا پیوست به پناهجوی تنهای زیر سن قانونی(

 

( Referenzpersonاشخاص مورد بررسی و نیز شخص معرف ) صفحه مشخصات گذرنامه -

 ساکن آلمان

 

 نامه یا اقرارنامه( نکاح) محضریازدواج  سند -

 می که دهید ارائه نیز وکالتنامه یک باید باشد، گرفته انجام وکالتی صورت به شما ازدواج اگر: مهم تذکر

( غیره و مهریه همسر، مشخصات) ضروری موارد شامل و باشد خورده تاریخ ازدواج از پیش بایست

 ازدواج مذهبی سند اگر. باشد شده تأیید افغانستان نمایندگی یا و محضر یک طرف از همچنین و باشد

 .دهید تحویل اش آلمانی  ترجمه بهمراه نیز را آن لطفا   دارید،

 

 (Birth Registration Certificate) ها: گواهی تولد بیمارستان در مورد بچه -

 

 برای پیوند زناشویی: گواهی تجرد -

 

https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/05-VisaEinreise/-/1898384
https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/05-VisaEinreise/-/1898384
https://afghanistan.diplo.de/af-de/service/05-VisaEinreise/-/1898384
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 / گواهی مفقود االثر نیاز، گواهی فوتدر صورت  -

 

 در صورت نیاز، مدارک و کارنامه های تحصیلی مدرسه -

 

 پایان تحصیالت و غیره مدارکدانشگاهی /  تتحصیال در صورت نیاز، گواهی های  -

 

 در صورت نیاز، سایر مدارک صادر شده توسط نهادهای افغانی -

 

 ترتیب بررسی مدارک

مدارک تا زمان پایان مراحل بررسی در اینجا نگهداری خواهند شد و متعاقباً در اختیار شما خواهند 

بهمراه فرم  بایدی مدارک  همه –باشد.  پذیر نمی ارسال مدارک از طریق ایمیل امکان گرفت. 

ایمیل نموده  . اگر از قبل مدرکی رادر زمان مصاحبه همراه شما باشند اید، ایی که پر نموده پرسشنامه

 قرار نخواهد گرفت. باشید، مورد بررسی

در  ماه خواهد بود.سه طول مدت بررسی از زمان پرداخت هزینه نزد سفارت آلمان در تهران حدود 

از آنجایی که  .گرفته شودماس از طریق تلفن و یا ایمیل تچارچوب بررسی اسناد ممکن است با شما 

اداره شرایط امنیتی افغانستان رو به وخامت است، امکان تأخیر در امر بررسی وجود دارد. در ادامه 

درخصوص  آن ادارهدر جریان امر قرار گرفته و با هماهنگی  در آلمان اتباع خارجیامور مربوطه 

 گیری خواهد شد. ویزایتان تصمیم

 


