سفارت کبرای جمهوری فدرال آلمان در کابل

نگارش :سپتامبر 2017

ورق معلوماتی
ویزه الحاق اطفال
تعین وقت مالقات برای درخواستی ویزه جهت الحاق به فامیل تنها از طریق آنالین تحت آدرس زیر صورت میگردد:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=kabu
lvisa
چون شعبه قونسلی ودفتر ویزه سفارت آلمان در کابل برای مدت نامعلوم مسدود میباشد ،بنا ً ارائه درخواست های اتباع افغان مقیم
در افغانستان تنها در سفارت های آلمان در اسالم آباد و دهلی جدید ممکن است .هنگام ثبت نام برای تعین وقت مالقات باید یکی از
این دو سفارت ها انتخاب شوند ،تغیر محل درخواست پس از انتخاب ممکن نیست.
سفارت در پروسه صدور ویزه ،باید ادارۀ خارجیان در آلمان را در جریان بگذارد .بعلت تعلیق تصدیق اصالت اسناد در افغانستان
باید تمام اسناد افغانی ارزیابی و کنترول گردند ،که به همین دلیل این پروسۀ چندین ماه را در بر میگیرد.
تمام اصل اسناد و مدارک باید با ترجمه به زبان های آلمانی و یا انگلیسی ،همراه با  3کاپی (سیاه و سفید) ارائه گردند!
لطفأ متوجه باشید که تنها درخواست های مکمل مورد اجراآت قرار میگیرند و اسناد که به زبان انگلیسی و یا آلمانی نباشند ،باید
ترجمه شوند .درصوریتکه متقاضیان آمادگی کافی نداشته و اسناد ،ترجمه ها و یا کاپی ها ناقص باشند ،باعث تأخیر در روند شده
و حتی باعث رد درخواست میگردد!
ویزه الحاق اطفال به والدین در آلمان را میتوان تنها برای اطفال زیرسن و مجرد درخواست نمود.
متقاضی شخصا ً به سفارت مراجعه نموده و مدارک ذیل را ارائه نماید:


دوعدد فورمه درخواستی ویزه با ارائه توضیحات مکمل و خوانا با حروف چاپی و یا تایپ شده به زبان آلمانی یا انگلیسی
که درصورت امکان توسط والدین امضا شده باشد
شش قطعه عکس بایومتریک جدید (کمتر ازشش ماه)



پاسپورت مدار اعتبار (پاسپورتهای دارای سریال نمبر  TRپذیرفته نمیشوند)





-

پاسپورت باید حداقل دو صفحه خالی داشته باشد.

-

پاسپورت باید در 10سال گذشته صادر شده باشد.

-

امضای دارنده پاسپورت باید در پاسپورت موجود باشد
سند هویت یا تذکره طفل و والدین (تخلص درج شده در پاسپورت باید در تذکره نیز موجود باشد)

 یک عدد فورمه سواالت مکمل خانه پُری شده با حروف چاپی و یا تایپ شده به زبان انگلیسی و یک کاپی از آن برای
ارزیابی اسناد همراه با هزینه ای ارزیابی اسناد (هرخانواده فقط یک مرتبه هزینه مصارف را میپردازد):

دهلی جدید :مبلغ  330یورو معادل آن نظر به نرخ روز به روپیۀ هندی ( )INRنقد پرداخت میگردد.
اسالم آباد 60.000 :روپیۀ پاکستانی نقد پرداخت میگردد.



تصدیق جدید ثبت نام محل سکونت یکی از والدین که درالمان زندگی میکند همراه با فوتوکاپی پاسپورت و دروصورت
امکان کاپی ویزه ای اقامت او درآلمان.
 در صورت لزوم فوتوکاپی جواب اداره فدرال برای امور پناهندگان ( )BAMF-Bescheidدر مورد پذیرش به عنوان
پناهنده و همچنان سند ارائه مهلت مطابق ( )§ 29 (2) S.2 AufenthGقانون اقامت آلمان.



سند ازدواج والدین ( نکاحنامه ویا اقرارنامه ) ،درصورت ازدواج درخارج باید همیشه اقرار خط شرعی (اقرارنامه)
ترتیب و ارائه گردد؛ درصورتیکه نکاحنامه پس از تولد اطفال تهیه میگردد ،باید نامهای تمام اطفال در آن درج گردد.
 در صورت که مراسم عقد نکاح یکی از والدین درحضور وکیل شرعی او صورت گرفته است :اسناد رسمی تعین وکیل
(وکالت خط) ،و همچنان قبولی از طرف وکیل (قبولی وکالت خط).



در صورتیکه یکی از والدین در افغانستان باقی بماند :ترتیب ابراخط شرعی در یکی از محاکم افغاستان



در صورتیکه یکی از والدین موافقت نمیکند:ارائه وثیقه شرعی وفات از محکمه با درج تمام ورثه ها ،تصدیق الدرکی
توسط یکی از محاکم افغانستان و یا سند شرعی حضانت.



اطفال اتباع خارجی که  16سال عمر دارند و بدون یکی از والدین که حق حضانت را دارد سفر به آلمان سفر نمایند ،باید با
ارائه تصدیق  Geothe-Zertifikat C1نهاد گؤیته انستیتوت ثابت نمایند که به زبان آلمانی تسلط دارند( .برای اطفالیکه
والدین آنها در آلمان مطابق ماده های  § 26 III، § 25 II ، § 25 I ،§ 19ویا کارت آبی اروپا اقامت دارند ،آشنایی به
زبان آلمانی الزامی نیست)

فیس بالغ بر  37.50یورو بوده که معادل آن باید به واحد پولی رایج کشور حین ارائه درخواست تادیه گردد .ازتادیۀ این فیس تنها
همسر و اطفال زیر سن اتباع آلمانی و اتحادیۀ اروپا معاف میباشند .دراین مورد هنگام ارائه درخواست اشاره گردیده و اسناد
مربوطه را تهیه و در اختیار قرار دهند.
اگر الحاق به شخصیکه منحیث پناهنده قبول شده است صورت میگیرد ،میتواند اعالم مراعات مهلت طبق ماده  29قانون اقامت
( )§ 29 (2) S.2 AufenthGدر ظرف  3ماه پس از قبولی از طریق ویب سایت  www.fap.diplo.deصورت گیرد .هنگام
درخواست ویزه باید یک سند در این زمینه ارائه گردد

تذکرات:
-

تنها پاسپورت های الکترونیکی پذیرفته میشوند ،زیرا نظر به تصمیم اتحادیه شرکت های هوایی (،)ICAO
تمامی پاسپورت های دست نویس یا خطی از تاریخ  25.11.2017فاقد اعتبار اند.

-

برای متقاضیان زیر سن ،امضاء والدین در فورم درخواستی ویزه و موجودیت والدین(پدر و مادر) حین
درخواست ویزه الزامی میباشد .درصورتیکه یکی از والدین حق حضانت را داشته باشد ،باید هنگام
درخواست با ارائه اسناد ثابت گردد.

-

مکمل بودن اسناد و مدارک مفهوم صدور ویزه را نمیدهد.

-

ارائه اسناد جعلی و دست خورده باعث آن میگردد تا درخواست ویزه مسترد گردد.

-

درصورت ردشدن تقاضای ویزه ،به هردلیل که باشد ،فیس تادیه شده واپس نمیگردد.

-

فورمه های درخواستی مجانی میباشند.

-

توضیحات فوق حد اقل مطالبات بوده و درصورت لزوم از شما ارائه اسناد و مدارک دیگر نیز تقاضا
میگردد.

-

غیر از فیس یادآورشده و مصارف مانند هزینۀ تیلفون و فکس ،دیگر هیچ نوع تکس چه در داخل دفتر
ویزه و چه خارج از آن اخذ نمیگردد .اگر از شما شخص ثالثی تفاضای پرداخت پول بیشترنماید ،لطفأ
جریان را بصورت مفصل و تحریری اطالع دهید.

