سفارت کبرای جمهوری فدرال آلمان در کابل

نگارش :سپتامبر 2017

ورق معلوماتی
صدور ویزه برا ی کورس زبان/تحصیل
تعین وقت مالقات برای درخواستی ویزه تحصیلی 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 .اجراآت حد اقل  6الی  8هفته در بر میگیرد و
درمواردی انفرادی ممکن بیشتر طول بکشد.
تمام اصل اسناد و مدارک باید با ترجمه به زبان های آلمانی و یا انگلیسی ،همراه با  2کاپی (سیاه و سفید) ارائه گردند!
لطفأ متوجه باشید که تنها درخواست های مکمل مورد اجراآت قرار میگیرند و تمام 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!
حین مراجعۀ شخص به سفارت باید اوراق ذیل ارائه گردند:







پاسپورت (حد اقل مدت اعتبار  6ماهه) پاسپورتهای دارای سریال نمبر  TRقابل قبول نمیباشند؛
 پاسپورت باید حد اقل دو صفحه ای خالی داشته باشد پاسپورت باید در  10سال گذشته صادر شده باشد امضای دارنده پاسپورت باید حتما ً در پاسپورت موجود باشددوعدد فورمه درخواستی برای ویزه آلمان با ارائه توضیحات مکمل و امضأ
سه قطعه عکس بایومتریک جدید
سند هویت یا تذکره
خلص سوانح دست نویس با توضحیات کتبی پیرامون انگیزه تحصیل به زبان انگیسی یا آلمانی
نکاحنامه و تذکره اطفال و همسر (درصورت متاهل)

برای ویزه ای اقامت اولین دوره تحصیل (بدون درنظرداشت اینکه آیا شما از طرف کدام پوهنتون پذیرفته شده اید یا اینکه
میخواهید در آلمان معلومات خود را تکمیل نمایید):
 اسناد تحصیالت ابتدایی (شهادت نامه فراغت از مکتب) که مجوز برای زمینه تحصیل در آلمان است
 ارائه تصدیق امکانات کافی مالی برای اقامت و تحصیل در آلمان (درصورت لزوم توسط اعالم تعهد از آلمان و یا باز
کردن یک حساب بانکی مقید)؛ ماهانه باید مبلغ  720یورو برای مصارف موجود باشد (حد اکثر مبلغ بورس تحصیلی)،
در سال باید مبلغ  8640یورو در حساب بانکی موجود باشد
 جواب پذیریش و یا پذیرش درخواست از پوهنتون در آلمان

برای ویزه اقامت تحصیالت مافوق لیسانس (ماستری ،دوکتورا):
 سند دوراول تحصیالت عالی
 جواب پذیرش پوهنتون آلمان
 سند امکانات کافی مالی برای اقامت و تحصیل در آلمان (درصورت لزوم اعالم تعهد از آلمان و یا باز کردن یک حساب
بانکی مقید( ماهانه باید مبلغ  720یورو برای مصارف موجود باشد (حد اکثر مبلغ بورس تحصیلی) ،در سال باید مبلغ 8640
یورو در حساب بانکی موجود باشد
برای کورس زبان:
 سند امکانات کافی مالی برای اقامت و تحصیل در آلمان (درصورت لزوم اعالم تعهد از آلمان و یا باز کردن یک حساب
بانکی مقید( ماهانه باید مبلغ  720یورو برای مصارف موجود باشد (حد اکثر مبلغ بورس تحصیلی) ،در سال باید مبلغ 8640
یورو در حساب بانکی موجود باشد
 تصدیق ثبت نام و پرداخت فیس کورس آموزش زبان؛ برای رسیدن به یک سطح معین آموزش زبان باید کورس آموزش
زبان یک کورس فشرده آموزشی (حد اقل  18ساعت درسی در هفته) باشد
فیس درخواست ویزه مبلغ  75.00یورو بوده که معادل آن باید به واحد پولی رایج کشور حین ارائه درخواست تادیه 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.

