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٢٠٢١ فبروری  
 

 

باره اثبات سند زبان آلمانیمعلومات در  
 
 

 
قانون الحاق به همسر ایجاب مینماید تا شخص متقاضی ویزه آشنایی ابتدایی به زبان آلمانی را داشته 

 1صفحه  1، بند 30پرگراف  اقامت آلمان نقانو( .اثبات میگردد A1باشد که این آشنایی به زبان توسط سویه 
 )9، بند 2راف پرگ. 2شماره 

 

. بگیرند، چگونه آشنایی ابتدایی به زبان آلمانی را بیاموزندد تصمیم نمیتوان شانخود انمتقاضی
د زبان آلمانی را ن، بلکه میتواناشتراک نمایندکه در یکی از کورس های زبان در گویته انستیتوت الزم نیست 

همسر مقیم  باآلمانی تمرین زبان  ،کورسهای شخصی ،آلمانیزبان  شخصی استاداستخدام واسطه ه ب
 . بیاموزند های زبان از طریق انترنت به شکل آنالین و غیره امکاناتآلمان، کورس

 

 ALTEتایید شده  و انستیتوت های معتبراز یکی  امتحان سندتوسط ها تن یآشنای ابتدایی به زبان آلمان
ه فعالً گویته انستیتوت در کابل کمیگردد. چون گویته انستیتوت میباشد اثبات  تنها اروپا که در افغانستان

در هنگام  ، بدین لحاظ این موضوعیستامکان پزیر ندر افغانستان  A1مسدود بوده و سپری نمودن امتحان 
 در نظرگرفته میشود. انفرادی صورتبررسی در خواست ویزه ب

 
ان، هندوستان اشتراک در که در کشور های همسایه مانند ایران، پاکست قابل یادآوریستین حال عدر

 صرف نظر نگردیده و ارایه آن سنداین  از لحاظ، بدین امکان پذیر بودهآن  سنددر یافت  و A1امتحان 
 میباشد. ضروری 

 
اثبات  اسنادارایه  توسط آلمانی باید در هنگام پروسه ویزهجهت فرا گیری زبان  و متداوم تالش های جدی

جهت بررسی سویه زبان آلمانی آنها مطابق  ویزه ویزه با متقاضیان در هنگام درخواست همچناند. نگرد
انقضأ ندارد و اعتبار خود را  زمان A1 دریافت شده سند د.قانون یک مصاحبه کوتاه به زبان آلمانی صورت میگیر

داشته باشند تا به سویه ابتدایی  درحقیقت متقاضیان ویزه باید این توانایی رااز دست نمی دهد، 
 ی افهام و تفهیم نمایند.آلمان

 
در نظر گرفته  یزبان آلمان یاساس یاز مهارتها یبه ارائه شواهد ازیرا در مورد ن یقانون استثنائات نیا

 است:
 

 شود: یم یشخص متقاض مربوطکه  یالف( استثنائات
 صیقابل تشخ ویزههنگام درخواست  یآلمانزبان )= دانش واضح  باشدواضح  یآلمانزبان اگر دانش  -

 است(
 وظیفوی اشتغال و ادغام مثبت ینیب شیدانشگاه با پ النیفارغ التحص یبرا -
 
 باشدشده  در نظر گرفتهاگر فقط اقامت موقت در آلمان  -
 
 یطبق قانون اقامت قبالً در آلمان با اجازه اقامت دائم زندگ ی، اگر متقاضدر صورت ورود مجدد به آلمان -

 کرده باشد
 

 نباشد تیمعلول ای یروان ،یجسم یماریب کی لیبه دل یزبان خارج کی یریادگیقادر به اگر به طور دائم 
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 شود: ی/ شخص مجاز م Referenzperson))شخص مرجع مربوطکه  یب( استثنائات
 
باشد ، آلمان دستورالعمل اقامت  41ذکر شده در بند  یها التیاز ا یکیاگر همسر ساکن آلمان شهروند -
های کشور از  یکی تیتابعدارای  یعنیدر آلمان را دارد،  (Freizügigkeitsberechtigt) تحرک یحق آزاد ای

 ختنیو ل سلندی، ا ارویناروپا  یعضو منطقه اقتصاد یکشورها ایاروپا )به جز آلمان( است  هیعضو اتحاد
 سیسوئ ای نیاشتا

 
اروپا ، کارت  هیاتحاد یکارت آب یبه متخصصان ، محققان و افراد مستقل ، اگر همسر دارا وستنیهنگام پ -

ICT  بندباشد ) یمحقق مشخصاجازه اقامت داری   ای b18  19 بند( ، آبی اروپا قانون اقامت )کارت 2پرگراف 
 f18 بندقانون اقامت )محققان( ،  d18 بند( ، ICTاز قانون اقامت )کارت  b19 بند( ، ICTقانون اقامت )کارت 

 ،(سیارقانون اقامت )محققان 
 
 21بند  ای( ((Hochqualifizierte باال طیواجد شراقانون اقامت ) 3پرگراف  c18تحت ماده  الحاقدر صورت  -

 نفعیذو که ازدواج از قبل وجود داشته  ی( ، به شرط(Selbstständige)مستقل /یقانون اقامت )خوداشتغال
(Referenzperson )باشدمنتقل کرده آلمان خود را به قلمرو فدرال  یمرکز زندگ، 
 
، بالفاصله قبل از صدور دارد( ان)محقققانون اقامت  d18بند بق مطاکه حق اقامت دائم را  یاگر شخص -

 ، دارنده اجازه اقامت بوده است.اروپا هیاجازه اقامت دائم در اتحاد ایاجازه اقامت 
 
 18dدارنده اجازه اقامت مطابق بند  ،پاارو هیاجازه اقامت دائم در اتحاد ایو  سکونتاگر شخص قبل از اجازه  -

 باشد. قانون اقامت )محققان(
 
 انجام شده باشد و کانوندارند، به شرط آنکه ازدواج از قبل  تیحق حما اشخاصیکهبا الحاق در صورت  -

 ه باشد.خود را به آلمان منتقل کرد یزندگ
 
به دست آوردن  جهتتالش  همسر یه براک ،یفردخاص  طیاگر، با توجه به شراوجود  زیندیگری استثنا  کی

 .نباشد معقول ای ریامکان پذآلمان قبل از ورود به کشور  یدانش زبان آلمان
امکان زبان به طور دائم در کشور مربوطه  آموزش یکه دوره ها نمایدیم صدق یامر بخصوص در موارد نیا

)به عنوان  یگرید یها نهیروبرو باشد و گز ییباال یتیبا خطر امن آن مراکز آموزشیدر  اشتراک ای پذیر نبوده
 .باشدموضوع وجود نداشته  نیزبان و اثبات ا موزش و کسبآ ی( برانیآنال ایکتاب  قیمثال از طر

 
مربوط به  لیهنگام ارائه درخواست دل دی، باشود یدر مورد شما اعمال م ییاستثنا نیچن دیکن یاگر فکر م

 .دیاستثنا را ثابت کن نیا
، یا خیر الزم است یمدارک نکهیا ایکند  یاز موارد استثنا در مورد شما صدق م یکیکه  دیستین ناگر مطمئ

 .جویای معلومات شوید info@kabul.diplo.deدر  طیبا شرح شرا دیتوان یم
 
 

 
 لینک های انترنتی ارتباطی:

 
 ت افغانستانگویته انستیتو

 
 گویته انستیتوت هندوستان

متقاضی د. را برگذار مینمای A1گویته انستیتوت در دهلی جدید برای متقاضیان افغان هر شنبه امتحان 
فیس امتحان در گویته انستیتوت  یک روز قبل از برگذاری امتحان جهت ثبت نام و پرداخت حداقل شخصاً باید

دهلی جدید مراجعه نماید. ثبت نام آنالین امکان پذیر نمیباشد. نتایج امتحان زبان در روز سه شنبه همان 
در  توتیانست تهیگوبا  ذیل آدرس ایمیل از طریق ومعلومات بیشتر عالن میگردند. در صورت سوالهفته ا

  languagecourses@delhi.goethe.org به تماس شوید: دیجد یدهل

http://www.afghanistan.diplo.de/
https://www.goethe.de/ins/af/en/index.html
https://www.goethe.de/ins/in/en/index.html
https://www.goethe.de/ins/in/en/index.html
mailto:languagecourses@delhi.goethe.org
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 گویته انستیتوت پاکستان
 

 نستیتوت تهران(انستیتوت زبان آلمانی تهران )به همکاری گویته ا
 

  معلومات عمومی دفتر فدرال برای مهاجرت و پناهندگی در آلمان

http://www.afghanistan.diplo.de/
https://www.goethe.de/ins/pk/en/index.html
https://www.goethe.de/ins/pk/en/index.html
http://www.dsit.org.ir/?lang=fa
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html;jsessionid=6E7778E97BA4ACBFA9DD392089BB3A73.2_cid294
http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite-node.html;jsessionid=6E7778E97BA4ACBFA9DD392089BB3A73.2_cid294

