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#makeitingermany 
آماده کردن  يدرخصوص نحوهبرگ راهنما 

 درخواست

 

 دهنرسی قانونیبه فرزند خارجی که به سن  پیوست

 
 
 

حق پناهندگی  مشمولو و بدون والدین خود در آلمان اقامت دارد  سال سن دارد 18اگر فرزندتان زیر 

 توانید به او بپیوندید.، شما میشده باشدیه حق حفاظت ثانورگان یا آوا مشمول شرایطیا  بوده

 

 

 

 

! 
ي فدرال مهاجرین و داره) اBescheidپاسخ ( در قرار دارد یتیدر آلمان تحت کدام گروه حمااینکه فرزند شما 

 کارت اقامت الکترونیکیِ "Rechtsgrundlagenمبانی حقوقی/"ذیل عنوان همچنین و  )BAMFآوارگان (

)eAT(  استدرج شده فرزندتان. 
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 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 

ر رك را لطفاً به ترتیبِ ذکي مداهمهي آلمانی ارائه نمایید. لطفاً تمامی مدارك را به زبان آلمانی یا با ترجمه

 یامدِ پ کنید. لطفاً توجه داشته باشید که دسته بنديمرتب و  دسته کاملي که در اینجا آمده، در دو اشده

 رد درخواست روادید شما خواهد بود.همواره ك جعلی یا مخدوش، ي مدارارائه

 

بیومتریک ايعکس گذرنامه 

 ي سفیدزمینهرنگی با پس -

 میلیمتر 45در  35ابعاد:  -

 ماه اخیر 6مربوط به  -

 جدول نمونه عکس را مالحظه کنید! -

 

قانون اقامت 54 مادهطبق  تذکر توجیهیویدکس همراه با  درخواست چاپ شده فرم 

 امضا کنید.شخصاً هر دو نسخه را  -

 

ي معتبرگذرنامه 

 گذرنامه باید امضا شده باشد -

 A4گذرنامه روي کاغذ  دو نسخه کپی از صفحات دوم و سوم -

 

پاسخBAMF فرزندتان 

 فرزندتان را تحویل دهید. به ي فدرال مهاجرین و آوارگاندارها پاسخ يدو نسخه کپی از نامه -
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ي فرزندتانشناسنامه 

 آن را تحویل دهید. دو نسخه کپی ازهنگام مصاحبه اصل آن را نشان داده و لطفاً  -

 تحویل دهید. آن را نیز ي آلمانیترجمهدو نسخه کپی  همچنین -

 

تانسند ازدواج 

اگر والدین در زمان تولد به عنوان مثال، ي سند ازدواج فقط براي والدینی که در پیوند زناشویی هستند ضرورت دارد. ارائه -

ل آن هنگام مصاحبه اصحضانت ارائه شود.  حق و فرزندي -پدررابطه ، باید تأییدیه باشند پیوند زناشویی نداشتهفرزند با هم 

مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانی که در سفارت آلمان (توسط ویزامتریک) تایید شده باشد  

دقت فرمایید که نسخه ي کپی مطابق دسته ي ترجمه شده باشد و مهر تایید  کپی از آنها را هم تحویل دهید.و یک نسخه 

 سفارت آلمان در دسته ي کپی نیز کپی شود. 

هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانی : ایرانی اسناد ازدواجدر ارتباط با  -

دقت فرمایید که  رت آلمان (توسط ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.که در سفا

 ي کپی نیز کپی شود. و مهر تایید سفارت آلمان در دستهي ترجمه شده باشد ي کپی مطابق دستهنسخه

نامه باید اسامی موکل، باید ارائه شود. در وکالت ازدواج ينامهحاضر نبوده باشد، وکالت زوجیندرصورتیکه هنگام عقد یکی از  -

 ، ترجمه ي رسمی آلمانی شده و به تایید سفارت آلمان رسیده باشد.ذکر شده )پیوند ازدواج با شخص ...وکیل و موضوع وکالت (

مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. هنگام د: لطفاً سند طالق یا فوت را ارائه کنید. یباش داشته ازدواجسابقه اگر پیش از آن  -

اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانی که در سفارت آلمان (توسط ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از 

ي و مهر تایید سفارت آلمان در دستهي ترجمه شده باشد ي کپی مطابق دستهدقت فرمایید که نسخه آنها را هم تحویل دهید.

 ز کپی شود. کپی نی

-  

ي خودتانشناسنامه 

ي رسمی آن به آلمانی که در سفارت آلمان (توسط ي ترجمهمدارك را نشان دهید. اصل نسخهآن هنگام مصاحبه اصل  -

ي ي کپی مطابق دستهدقت فرمایید که نسخه ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.

 ي کپی نیز کپی شود. و مهر تایید سفارت آلمان در دستهترجمه شده باشد 
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درصورت وجود سند طالق 

ي ي ترجمهآن مدارك را نشان دهید. اصل نسخههنگام مصاحبه اصل شود.  مشخصحق حضانت قطعی سند طالق باید  در -

 سفارت آلمان (توسط ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.رسمی آن به آلمانی که در 

 دقت فرمایید که نسخه ي کپی مطابق دسته ي ترجمه شده باشد و مهر تایید سفارت آلمان در دسته ي کپی نیز کپی شود. 

در خارج از آلمان انجام شده باشد، باید از و طالق  اشدبه پایان رسانده برا سالگی سن سهاگر در زمان طالق والدین، فرزندشان  -

اه از طرف دادگ يفرزند پیش از اعالم رأي دادگاه به نحو که دردگدادگاه) اثبات  به عنوان مثال صورتجلسهطریق مدارك مقتضی (

 .استمورد سوال قرار گرفته 

 

درصورت وجود سایر مدارك حقوقی خانوادگی 

 تحویل دهید.والدین را هر یک از مربوط به م حضانت، فرزندخواندگی یا گواهی فوت احکا -وجود درصورت -لطفاً  -

هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانی که در سفارت آلمان (توسط  -

دقت فرمایید که نسخه ي کپی مطابق دسته ي  ویزامتریک) تایید شده باشد  و یک نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.

 ترجمه شده باشد و مهر تایید سفارت آلمان در دسته ي کپی نیز کپی شود. 

 

ي معتبر درمانیمدرکی دال بر بیمه 

 

پرونده ي بررسیهزینه 

 باید بپردازید. و به یورو یورو بوده که بصورت نقد 75پرونده شما ي بررسی هزینه -

 را پرداخت نماید. دقیق لطفاً درصورت امکان مبلغبا توجه به مشکل عودت مابقی مبلغ،  -

 
 
 
 
 
 

 سلب مسئولیت

با نهایت دقت ممکن تهیه شده این اطالعات تنها جنبه اطالع رسانی اولیه داشته و از این رو ادعایی مبنی بر کامل و جامع بودن آن وجود ندارد. اگرچه این مطلب 

د، اي صدور روادیاست، امکان تضمین و پذیرفتن مسئولیت صحت مطالب وجود ندارد. مطالبه حق صدور روادید بر اساس محتواي این اطالعات نیز وجود ندارد. مبن

 قانون معتبر و جاري اقامت می باشد.


