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ویزای پیوند خانواده در آلمان از
افغانستان و کشورھای ھمسایه

پروسه درخواست ویزای پیوند خانواده از افغانستان 
و یا کشورھای ھمسایه( پاکستان، ھند و..) چگونه 

است؟

1. دریافت دعوتنامه و مدارک ضرور از آلمان از عضو قبول شده 
خانواده شما در مھلت قانونی(کپی اجازه اقامت  و نامه قبولی عضو قبول 

شده خانواده شما در آلمان)

2.  کپی نامه ای که نشان می دھد شما به موقع اعالم کرده اید، قصد 
fristwahrende„) پیوستن به عضو خانواده خود در آلمان را دارید
Anzeige”) که در اصل ھمان دعوتنامه  از طرف عضو قبول شده 

شما در آلمان می باشد و فرم درخواست ویزا برای ھمه اعضای خانواده

3. تھیه و تکمیل اسناد مورد نیاز از کابل

4. درخواست وقت مالقات از سفارت آلمان

5. مراجعه به سفارت برای درخواست و  مصاحبه ویزا

6. طی مراحل قانونی بررسی اسناد وکامل بودن و صحت مدارک

7.. صدور ویزا در صورتی که پروسه موفقانه طی شده باشد، در 
غیرآن شما یک ماه مھلت دارید تا شکایت نامه 

(Remonstrationsschreiben)or (Complaint Letter)
خود را به سفارتی که درخواست دادید، تحویل دھید تا اسناد شما دوباره 

بررسی شود. 

چگونه میتوانید برای این ویزا درخواست بدھید؟

اگر شما واجد شرایط این ویزا ھستید، باید در مھلت قانونی، اسناد 
الزم را تھیه کرده و به یکی سفارت خانه ھای آلمان در کشورھای 

ھمسایه( ھند و پاکستان و... ) درخواست وقت مالقات بدھید (ترمین 
بگیرید).

  
شما باید با اسناد ذکر شده به سفارت المان در ھند یا پاکستان  در 

وقت داده شده یا ترمین خود مراجعه کنید.

و باقی پروسه را طبق نامه ھایی که از سفارت و اداره بامف 
BAMF به شما میرسد، طی کنید تا ویزای خود را دریافت کنید.

 •

 •

•

مھلت قانونی:
از زمان دریافت جواب کتبی قبولی ”Bescheid“  عضو قبول شده 

خانواده شما در آلمان تا  حداکثر 3 ماه بعد از آن . بعد از این 3 ماه ھم 
در بعضی موارد با شرایطی امکان دارد، درخواست داد باید از 

آوسلندربھورده شھر خود سوال کنید.

ھزینه ھا:
بطور کلی ھزینه ھای تھیه اسناد و مدارک، صدور ویزا و سفر بر عھده 

خانواده یا افراد متقاضی دریافت ویزا می باشد.



ویزای پیوند یا الحاق خانواده چیست ؟
VisumzumFamiliennachzug

درخواست ورود قانونی به آلمان از طریق یک عضو خانواده اصلی/ 
ھسته ای که در آلمان قبولی  گرفته است.

Refugee)  وقتی یک فرد بعنوان پناھنده قبول میشود و و نوع قبولی
or Subsidiary Protection) دارد، میتواند درخواست ورود 

قانونی اعضای اصلی خانواده خود را بدھد. این فرد از زمانی که ورق 
اطالعی اداره ای بامف یا (BAMF-Bescheid) را دریافت می کند، 

می تواند درخواست دھد.
  

چه کسانی در چارچوب این ویزا میتوانند به خاانواده خود در آلمان 
ملحق شوند؟   اعضای خانواده اصلی میتوانند با این ویزا به عضو قبول 

شده ای خانواده خود در آلمان بپیوندند

شما میتوانید برای دریافت اطالعات کاملتر 
ویدئوھای معلوماتی  را که دراین مورد تھیه 

شده مشاھده کنید. 
با آرزوی موفقیت شما در این پروسه 

نوع قبولی عضو خانواده در آلمان چطور باشد که 
بتواند دعوتنامه پیوند خانواده را ارسال کند؟

Anerkannter) اند شده پذیرفته پناھنده بعنوان که کسانی
شرط پیش ھیچ بدون Asylberechtigte*r) که و Flüchtling

در و بررسی شان دھنده،  درخواست درخواست طرف از خاصی
میشود. تایید مدارک بودن کامل صورت

دارند اجتماعی قبولی باصطالح که است: افرادی این ذکر قابل
nationales Abschiebungsverbot,)

ھم Aufenthaltserlaubnis § 25.3 AufenthG)  دارند
و نشده شناخته برایشان حق یک بعنوان ولی بدھند درخواست میتوانند

از یکی حاد بیماریھای و مشکالت خانواده، شرایط طبق بامف اداره
تامین و مالی توانایی اثبات آلمانی، زبان به آشنایی خانواده، اعضای

آنھا درخواست است و ... ممکن ویزا دھنده درخواست طرف از مسکن
Ausländerbehörde آوسلندربھورده به کند. لطفا پذیرش یا رد را
بدھید. درخواست آن طبق و گرفته معلومات و کرده مراجعه خود شھر

و اسناد زیر از طرف خود شما در داخل کشور باید تھیه شود:

اشاره: البته با توجه به ھر پرونده  و شرایط ھر فرد و خانواده ممکن 
است بعضی اسناد دیگر ھم نیاز شود. 

 دعوتنامه از آلمان (از طرف عضو قبول شده خانواده شما در 
المان) /   در واقع این ھمان نامه ای است که نشان می دھد شما 

به موقع اعالم کرده اید قصد پیوستن به عضو خانواده خود در 
(”Fristwahrende Anzeige„) المان  را دارید

کپی اجازه اقامت و نامه قبولی عضو قبول شده خانواده شما در 
(“BAMF-Bescheid”) آلمان

نامه ای ثبت شھری عضو خانواده شما یا 
(Meldebestätigung)

پاسپورت برای فرد یا افراد درخواست دھنده
 ایمیل سفارت در مورد زمان مراجعه شما/ کپی از ایمیل تاییدیه 

ترمین سفارت

فرم درخواست ویزا برای ھمه اعضای خانواده
گواھی تولد ( تذکره) ھمه اعضای خانواده  

عکس جدید و بایومتریک از ھمه اعضای خانواده که متقاضی 
دریافت ویزا ھستند

سند رسمی ازدواج ( نکاح خط رسمی و قانونی)
پرسشنامه ای اسناد و  مدارک 

Female Fellows links to videos 
on Family Reuni�cation
Female Fellows e.V.

1. زن و شوھر و فرزندان زیر سن و مجرد آنھا
  

2. پدران و مادران با فرزندان زیر سن قانونی آنھا، 
که یکی از فرزندان زیر سن تنھا و مجرد آنھا در 

آلمان قبول شده باشد.

CONTACT US

Female Fellows e.V.

afg@femalefellows.com

www.femalefellows.comfemalefellows

Female Fellows

Female Fellows e.V.

FOLLOW US

Link:
https://bit.ly/3KkSbPU 

چه اسناد و مدارکی برای درخواست این ویزا نیاز است؟
شما باید ھمه این مدارک را بصورت اصل و کپی و

 ترجمه شده به زبان انگلیسی یا آلمانی با خود به سفارت آلمان ببرید:

اسناد از عضو خانواده شما در آلمان که باید به سفارت ببرید:


