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 به والدین اطفال الحاق جهت ویزه

 

 

که در این ورقه مکمل ه اسناد یعه نمایید. شما می توانید با ارااین ورقه معلوماتی را با دقت مطال لطفا  

شرح داده شده  مدت زمان طی مراحل ویزه را کاهش دهید. هیچ یک از اسناد ذیل و ترجمه های الزم  

دیگری که در این ورقه ذکر نشده از شما  اضافی . درصورتیکه سندکنیدموش نرا با فوتوکاپی های آن فرا

 .تذکر داده میشودویزه برای شما  اسناد کمبود باشد، هنگام درخواستو یا  تقاضا گردد

 

. و گزارش آنرا به  دفتر امور خارجیان دبررسی نمایه شده را یآلمان طبق قانون باید اسناد ارا سفارت

(Ausländerbehörde ) ین زمان طی مراحل ویزه در آلمان شریک سازد. بنابراقامت والدین اطفال محل

در طول این مدت از سواالت بی مورد در رابطه به چگونگی طی مراحل لطفا  چندین ماه را در بر میگیرد. 

 .ویزه خودداری نمایید، تا از تاخیر در روند کاری جلوگیری گردد

 

 .سازیدذیل مرتب  هشدب لطفا  اسناد خویش را مطابق جدول ترتی

 

 

 !آنها توجه نمایید یها فوتوکاپیتعداد موارد و خصوصاً به توضحات هر یک از 

 

١ 

 پاسپورت

فوتوکاپی )تمام صفحات  ٣با 

مربوطه، یعنی صفحه معلومات 

شخص و تمام صفحات یکه در آن 

 (.ویزه و مهر شده باشد

 

 باشند.قابل قبول نمی   TRپاسپورتهای دارای سریال نمبر  

 .اخیر صدور گردیده باشد سال١٠ باید در جریان پاسپورت

داشته  اعتبار بعد از ختم ویزه حد اقل سه ماه پاسپورت باید

در پاسپورت امضاء شخص  .دارای دوصفحه خالی باشد و

 اند.تنها پاسپورت های الکترونیک قابل قبول . باشد موجود

 

٢ 

 ویزه عدد فورمه درخواست ٣

 طفلهر  برای

به ) یا آلمانی وزبان انگلیسی  گفورمه ها باید با حروف بزر

 مکملوسیله کمپیوتر و یا قلم( با امضاء شخص متقاضی 

باید از طرف  زیر سن خانه پری گردد. فورمه های اطفال

ویزه در وبسایت  فورمه های درخواستوالدین امضاء گردد. 

 .میباشند قابل دانلود مجانی بطور  سفارت آلمان

 

 

٣ 

 ازپاسپورتی قطعه عکس  ٣

همچنان عکس از  و هر طفل

زندگی که در آلمان  والدین

 مینمایند

 )بدون تغیرات کمپیوتری( پاسپورتی واضح قطعه عکس ٣

 ک،یومتریب ،از جهت مستقیم ریتصواقال  از شش ماه اخیر، 

در رابطه  را شتریب معلومات  باشد. متر میلی ٤٥×  ٣٥ابعاد 

 der  Mustertafel-Foto)در  یدتوانیم به چگونگی عکس

 Bundesdruckerei) .دریابید 

 

 

٤ 

ن با ترجمه )به زبا تذکره اصل

 انگلیسی و یا آلمانی(

فوتوکاپی از پشت و روی  ٣با 

 تذکره

 

. نام، و والدین تمام متقاضی ها یا تذکرهو سند هویت 

 پاسپورت تذکره باید با درج شده در و تاریخ تولد تخلص

و یا  تذکره دیکی از اسنا بایدیکسان باشد، در غیر آن 

 پاسپورت تصحیح گردد.

 

https://afghanistan.diplo.de/af-re/-/2111038
https://afghanistan.diplo.de/af-re/-/2111038
https://www.bundesdruckerei.de/de/system/files/dokumente/pdf/Fotomustertafel-300dpi.pdf
https://www.bundesdruckerei.de/de/system/files/dokumente/pdf/Fotomustertafel-300dpi.pdf
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٥ 

نکاح ) والدین سند ازدواجاصل 

با  (زوجیتیقه ثویا  خط و

ترجمه )به زبان انگلیسی و یا 

 آلمانی(

 فوتوکاپی از تمام صفحات ٣با 

 

 

والدین  در صورت ازدواج قبلی

طالق  اصل :با شخص دیگر

در صورت  خط، فوتیو یا  خط

یقه ثوهمسر  مفقود بودن

 همسر قبلی رسمی مفقودی

با ترجمه )به زبان انگلیسی و 

 یا آلمانی(

 فوتوکاپی ٣با 

نکاح خط به شکل کتابچه )دارای پوش سبز و یا سفید( به 

 .با آشه های آبی رنگ( 4A، وثیقه زوجیت ) ورق 5Aسایز 

پاکستان و یا پشاور/ ، کابل، هراتبطور مثال: )نکاح محل 

 و حق محر ( تاریخ دقیق نکاح ) روز/ماه/سال (،امثال آن...

ر صورتیکه نکاح خط د درج نکاح خط و یا وثیقه زوجیت گردد.

بعد از تولد اطفال صدور گردیده باشد، باید نام تمام اطفال در 

 نکاح خط و یا وثیقه زوجیت ذکر گردد.

 

تعین وکیل  اسناد رسمی در صورت عقد نکاح ذریعه وکیل

قبولی از طرف وکیل )قبولی  اسناد )وکالت خط(، و همچنان

 د.نفوتوکاپی ارایه گرد ٣باید با  وکالت خط(

 

 

٦ 

در صورتیکه یکی از اعضای 

والدین در افغانستان باقی 

بماند: موافقتنامه رسمی از 

محکمه )اقرارنامه( جهت 

طفل نزد  سفر کردنرضایت 

اصل  .آلمانش به یا مادر و پدر

سند با ترجمه )به زبان 

 انگلیسی و یا آلمانی(

 فوتوکاپی ٣با 

 ید دربا ماندقی می در افغانستان با کهیاعضای والدین 

طفل  دایمی به رفتنرضایت  نماید که اقراررسما  محکمه 

 را دارد.آلمان اش به 

 

باشد یا  شده تافو والدین اعضای کی ازی یکه در صورت

وثیقه فوتی  باشد و یا امتناع رضایت داشته باشد باید مفقود

مفقودی خط یا  با درج تمام ورثه های متوفی رسمی

اطفال  یرسمحق سرپرستی و یا  ی با درج تمام ورثهرسم

 ارایه گردد. از محکمه را

 

 

٧ 

 : سال ١٦باالتر از سن اطفال 

 احتماالً ضرورت به تصدیق

 هیارابا ی زبان آلمانی یآشنا

  C1 هشهادتناماصل 

 فوتوکاپی ٣با 

را تکمیل کرده و همرا  سال ١٦ ناطفال اتباع خارجی که س

در  را حق سرپرستییکه یا مادر  خویش )پدر و والدینبا 

به آلمان سفر نمی نماید باید  (دارا میباشند افغانستان

وجود دارد انون استثنا در این قارایه نمایند.  C1ه شهادتنام

)بطور میباشد  یقابل بررس ویزه درخواستهنگام تنها  که

  .پناهنده(والدین  بهاطفال  درخواست الحاق مثال:

 

ادت نامه های گویته یکی از شه توسطقانونا  سند زبان 

ه به ورقانستیتوت اثبات میگردد.  جهت معلومات بیشتر 

 مراجعه نمایید. ی ابتدایی زبان آلمانیآشنای معلومات

 

 

٨ 

و یا کارت  کاپی پاسپورت

ویزه اجازه  ،آلمانی هویت

تصدیق و  آلمان اقامت در

جدید ثبت نام محل سکونت 

لمان زندگی آ یکه در والدین

 .میکند

 فوتوکاپی با ٣

و یا  فوتوکاپی پاسپورتتبع آلمان: در صورت الحاق به والدین 

 ی.آلمان کارت هویت

ع غیر آلمان تباگر والدین یکه در آلمان زندگی میکنند  

 دروی ویزه اجازه اقامت و  فوتوکاپی پاسپورت ارایهباشند، 

 .آلمان

 شش ماه اخیر از والدین باید تصدیق ثبت نام محل سکونت

 .باشد

 

 

https://afghanistan.diplo.de/blob/2188132/ea287bfd7773b3aad9c1d2cd4d639eee/d-visa-merkblatt-sprachnachweis-data.pdf
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٩ 

فوتوکاپی اسناد قبولی 

در آلمان  والدین پناهندگی

(BAMF-Bescheid ،) همچنان

 .Abs 29 §مطابق  سند مهلت

2 S. 2 Nr. 1 AufenthG ون قان

 اقامت آلمان   

 فوتوکاپی ٣با 

را به طور کامل ( BAMF-Bescheidلطفا  تمام صفحات )

سند مهلت درخواست  یکه کدامورت فوتوکاپی نمایید. در ص

سفارت یا دفتر امور  عنوانی (Fristwahrende Anzeige) ویزه

باشد باید ارایه  وجود داشته (Ausländerbehörde) انخارجی

 Fristwahrendeبه ویزه ) رخواستگردد. سند مهلت د

Anzeige ) از طریق وبسایتید توان میرا www.fap.diplo.de 

 .دریافت نمایید

 

١٠ 

در  فیس درخواست ویزه

 یورو )برای  ٣۷٫۵مبلغ  حدود

 طفل( هر

فیس درخواست ویزه معادل آن به واحد پولی رایج کشور 

پاکستان و یا هندوستان(  حین ارایه درخواست نقدا  )روپیه 

باید تادیه گردد. نرخ تبادله اسعار روزانه از طرف سفارت تعین 

ال زیر سن میگردد. از پرداخت این فیس تنها همسر و اطف

اروپا معاف میباشند. درصورت ردشدن  هاتباع آلمانی و اتحادی

شده واپس د، فیس تادیه تقاضای ویزه، به هردلیل که باش

 همانند هزین)شده و مصارف  آور نمیگردد. غیر از فیس یاد

اخذ   فیسدیگر هیچ نوع  فیس بررسی اسناد(تیلفون و 

 نمیگردد. 

 

١١ 

پرسشنامه جهت بررسی 

  اسناد

 فوتوکاپی ٢اصل با 

 

 و همچنان

 

در  بررسی اسنادفیس 

  یا پاکستان وستانهند

 

ده و یا با نشان امضاء ش به زبان انگلیسی واضح و مکمل

 .خانه پری گردد مپیوتریا ک توسط قلم و انگشت

 برای هر فامیل یک فورم کافی میباشد.

به وبسایت  پرسشنامه جهت بررسی اسناددانلود  برای

 مراجعه نمایید. سفارت آلمان

 

پاکستانی  هروپی ٧۵٠٠٠ م آباداسالهنگام درخواست ویزه در 

 دهلی جدیدهنگام درخواست ویزه در  پرداخت میگردد. ا  نقد

( نقد پرداخت INRهندی ) هیورو معادل آن به روپی ٣٣٠مبلغ 

نرخ تبادله اسعار روزانه از طرف سفارت تعین ) میگردد.

فیس بررسی اسناد برای هر فامیل یک بار پرداخت  (میگردد.

 میگردد.

 

١٢ 

 یرا نشان م شرایط درخواست ویزهاسناد فوق الذکر حداقل  صورت الزم اسناد اضافیدر 

 نجایکه در ا یگرید. در موارد خاص ممکن است مدارک دنده

آزمایش وراثت یا   )مثال : از شما تقاضا گردد، ذکر نشده

DNA-Testآلمان در هنگام  . سفارت(، و یا آزمایش تعین سن

خواسته  اسنادکر میدهد، تا تذ شمابرای  درخواست ویزه

 .بدارید یهارا شده اضافی را بعدا  

 

 

 د نمبر:بارک      نظر به ضررورت از طرف سفارت خانه پری میگردد

 

را بعدا  ارایه نمایم. در  ندبرای من اطالع داده شد، اسناد یکه در جدول سمت چپ نشانی شده ا

درخواست ویزۀ ارایه نگردید، برای سفارت ست ویزه ماه بعد از درخوا ٣صورتیکه اسناد کمبود در جریان 

ممکن متقاضی زمان بر اساس درخواست قانون اقامت رد میگردد. تمدید  Abs. 1 AufenthG 82 §  من طبق

  است.

 

 امضاء:________________   اسالم آباد/ دهلی جدید، تاریخ: __________________

http://www.fap.diplo.de/
https://afghanistan.diplo.de/af-re/-/2111038
https://afghanistan.diplo.de/af-re/-/2111038

