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#makeitingermany 
ي آماده کردن برگ راهنما درخصوص نحوه

 درخواست
 

 پیوست فرزند به پدر یا مادر غیرآلمانی

 
 

د توان، فرزندش میدمعین باش یکی از والدین که حق حضانت فرزند را برعهده دارد داراي مجوز اقامت والدین فرزند یااگر 

رزند اگر ف باشد. تضمین شدهباید  تأمین مخارج زندگیوارد آلمان شود. مکان زندگی باید از فضاي کافی برخوردار بوده و 

آلمان  ي اوست واردیا یکی از والدین که حق حضانتش بر عهدهو سال سن داشته باشد و همراه والدین خود  18تا  16بین 

ي مدرك زبان نیازي در موارد معینی ممکن است به ارائه برخوردار باشد. C1سطح در دانش زبان آلمانی  از اصوالً، باید دنشو

 نباشد.

 
 

! 
رك . این مدبرسداثبات به ي یک مدرك زبانی معتبر باید از طریق ارائه –درصورتی که الزم باشد  –آلمانی زبان دانش 

و در حال حاضر باشد منطبق ) ALTEانجمن ممیزین زبان اروپا ( استانداردهايزبان باید بر آزمون استاندارد زبان طبق 

 شود:مدارك زبان ذیل را شامل می

 از انستیتو گوته Start Deutsch 1آزمون  •

 telcي از موسسه Start Deutsch 1آزمون  •

 دیپلم زبان اتریش Grundstufe Deutsch 1آزمون  •

 تستداف ياز موسسهاز  TestDaFآزمون  •
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ي نیازي به ارائه ي زبان آلمانی در نظر گرفته است.ي مدرك براي دانش پایهقانون استثناهایی در خصوص ضرورت ارائه

 ، اگر:نیستمدرك زبان 

، 4بند  23یکی از والدین تحت وضعیت حمایت انسانی معین بسر برد و مجوز اقامت مربوطه را دارا باشد (ماده  ●

 قانون اقامت). 1صفحه  2بند  25، ماده 3بند  26، ماده 2و  1بندهاي  25ماده 

) یا همسرش داراي مجوز اقامت دائم براساس ماده Stammberechtigtیکی از والدین که ساکن آلمان است ( ●

18c  قانون اقامت و یا بلوکارت، کارت  3بندICT کارت ،ICT  18سیار، مجوز اقامت براساس مادهd  18یاf 

 شد.قانون اقامت با

اگر جابجایی محل زندگی همراه با والدین، با یکی از والدین که به تنهایی حق حضانت را داراست و یا با یکی از  ●

ي پدر یا مادري که در خارج از آلمان نامهي رضایتوالدین که مشترکاً حق حضانت را به عهده دارد (به شرط ارائه

 رت گیرد.کند)، صوماند و آنها را همراهی نمیباقی می

 مدارك الزم براي ارائه به سفارت

 

ذکر  یبِمدارك را لطفاً به ترت ي. همهییدارائه نما یآلمان يبا ترجمه اآلمانی یمدارك را به زبان  یلطفاً تمام

 یامدِ که پ ید. لطفاً توجه داشته باشیدکن بنديدستهآمده، در دو دسته کامل مرتب و  ینجاکه در ا ياشده

 شما خواهد بود. یدمخدوش، همواره رد درخواست رواد اجعلی یمدارك  يارائه

 

ي بیومتریکاعکس گذرنامه 

 ي سفیدزمینهرنگی با پس -

 میلیمتر 45در  35ابعاد:  -

 ماه اخیر 6مربوط به  -

 جدول نمونه عکس را مالحظه کنید! -

 

قانون اقامت 54 مادهطبق  یهیهمراه با تذکر توج یدکسفرم چاپ شده درخواست و 

 .یددو نسخه را شخصاً امضا کن هر -
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معتبر يگذرنامه 

 امضا شده باشد یدبا گذرنامه -

 A4کاغذ  ياز صفحات دوم و سوم گذرنامه رو ینسخه کپ دو -

 

(حسب مورد) مدرك اقامت پدر یا مادر 

 را تحویل دهید. پدر یا مادر (حسب مورد)مدرك اقامت دو نسخه کپی از  -

پدر یا مادر  BAMFي گیرد، لطفًا دو نسخه کپی از نامهاي که شرایطش تأیید شده صورت میدرصورتی که پیوست به آواره -

 تحویل دهید.  (حسب مورد)

 

ج والدینسند ازدوا 

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

 ق حضانتحهنگام مصاحبه اصل حضانت ارائه شود.  حق و فرزندي-پدررابطه باشند، باید تأییدیه  پیوند زناشویی نداشتهبا هم 

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

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

 آلمان در دسته ي کپی نیز کپی شود. 

را نشان دهید و دو نسخه کپی از آنها را هم تحویل دهید.  اسنادهنگام مصاحبه اصل خارجی:  اسناد ازدواجدر ارتباط با  -

 تحویل دهید.  را نیز ي آلمانیترجمه از، دو نسخه کپی عالوه بر آنها

امی نامه باید اسباید ارائه شود. در وکالت ازدواج ينامهحاضر نبوده باشد، وکالت آنهایکی از  والدین درصورتیکه هنگام عقد -

یده سفارت رس به آلمانی  و به تایید ، ترجمه رسمی شده موکل، وکیل و موضوع وکالت (پیوند ازدواج با شخص ...) ذکر شده

 باشد.

ل آن هنگام مصاحبه اص: لطفاً سند طالق یا فوت را ارائه کنید. اند هدیگري داشت جسابقه ازدواازدواجشان پیش از  والدینتان اگر -

  شده باشد یک) تاییدکه در سفارت آلمان (توسط ویزامتربه آلمانی مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن 

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

 سفارت آلمان در دسته ي کپی نیز کپی شود. 
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ي خودتانشناسنامه 

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

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

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

 

پدر و مادر ي شناسنامه 

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

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

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

 

درصورت وجود سند طالق 

هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه لطفاً شود.  مشخصسند طالق باید حق حضانت قطعی  در -

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

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

به عنوان مثال ده باشد، باید از طریق مدارك مقتضی (انرس را به پایان سالگی سن سهاگر در زمان طالق والدین، فرزندشان  -

 از طرف دادگاه مورد سوال قرار گرفته است. ياز اعالم رأي دادگاه به نحو یشپکه فرزند  دردگدادگاه) اثبات  صورتجلسه

 

درصورت وجود سایر مدارك حقوقی خانوادگی 

 .دهید تحویل را والدین به مربوط فوت گواهی یا فرزندخواندگی حضانت، حکم -وجود درصورت–لطفاً  -

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

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

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

-  

رودنمی آلمان ماند و بهمی اینجامادري که درر یا محضري از طرف پد هارنامهاظ 

 ید.نیازمانی الزم است ارائه شود که پدر یا مادري که حق حضانت دارد، همراه با فرزند خود به آلمان  -

 از کشور و اقامت دائم در آلمان بطور واضح ذکر شده باشد. فرزنددر ارتباط با خروج  کودكپدر یا مادر  باید رضایت هارنامهاظدر  -
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که در سفارت آلمان (توسط  هنگام مصاحبه اصل آن مدارك را نشان دهید. اصل نسخه ي ترجمه ي رسمی آن به آلمانیلطفاً  -

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

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

-  

 زبان آلمانی (سطح تسلط بر مدركC1( 

 .باشید را به پایان رسانده سالگی 16تنها زمانی الزم است که سن  -

 ي راهنما را مالحظه فرمایید.ي اول این برگهلطفاً توضیحات صفحه -

 

 زندگی مخارجتأمین مالی  دال برمدرك 

درخواست خود، مدارك مربوط به درآمد پدر یا مادر خود (حسب مورد) را تحویل دهید. اداره امور ي توانید در زمان ارائهشما می -

 خارجیان در آلمان در صورت نیاز با ایشان تماس خواهد گرفت.

 قانون اقامت 2بند  29مادهطبق مقرر ارائه درخواست طی مهلت مدرکی دال بر درصورت لزوم:  -

 

 زندگیمدرك درخصوص فضاي کافی براي 

 ي قرارداد اجارهمثالً از طریق ارائه -

 قانون اقامت 2بند  29طبق ماده مدرکی دال بر ارائه درخواست طی مهلت مقرر درصورت لزوم:  -

 

ي معتبر درمانیمدرکی دال بر بیمه 

 

پرونده ي بررسیهزینه 

 باید بپردازید. و به یورو یورو بوده که بصورت نقد 37.5پرونده شما ي بررسی هزینه -

 د.یمبلغ را پرداخت نمایهمین  امکان دقیقاًلطفاً درصورت با توجه به مشکل عودت مابقی وجه پرداختی،  -

 

 

 سلب مسئولیت

 ممکن تهیه شدهایت دقت 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 با نه

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.


