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شده        حمایت افراد و جویان پناه به معلومات
  ) الحاق)  برای دار قبویل  

ها  خانواده
آیا در آلمان در خواست پناهنده دادید؟

آیا عضو خانواده تان در خارج وجود دارد که به آلمان
آورده شوند؟

خواهید           دریافت ها فامیل الحاق موضوع به رابطه در اطالعات اینجا
کرد

دارد؟        وجود ها خانواده الحاق برای ایط رش4 کدام

داشته           ا
8

یگ پناهنده مجوز یا اقامت که دارد امکان زماین> خانواده لحاق
معین>.    این به  باشید

شد        رد تان
8

یگ پناهنده درخواست اعضای    ٬زمانیکه که نمیتوانید شما
بیاورید    را تان خانواده

باشد           نشده انجام
8

یگ پناهنده درخواست مورد در تصمییم ٬درصورت
بیاورید        را خود خانواده اعضای که نمیتوانید .شما

نیاز               که های خانواده الحاق برای را ها اسناد قبل از میتوانید شما
نمایید  ٬باشد آماده ..

( کنید      مراجعه زیر موضوع این (به
برای           . و کردید دریافت

8
یگ پناهنده درخواست مورد در تصمییم اگر

باشد       شده داده Nحفاظین اقامت مجوز ایط   ٬شما رش4 تحت میتوانید
بیاورید        آلمان به را تان خانواده اعضای مخصویص

چیست  ایط است       ٬رش4 یم سوایل دو به متعلق .
  (       ) یگ   ) اف

8
یگ سیایس اقامت کردید؟ دریافت را اقامت قبویل نوع چه

بند(       )   طبق اخراج؟ ممنوعیت اقامه ؟ اجتمایع اقامه ٬ ۶۰است؟
(۷یا  ۵ماده      

8
یگ پناهنده قانون .

بیاورید؟       آلمان به میخواهید خانواده عضو کدام
برادر؟             و خواهر والدین؟ ؟ سال خرد اطفال ؟ شوهر یا تان خانم

تان؟    خانواده اعضای سایر

امکان           فامیل اعضای ترین نزدیک برای خانواده الحاق قانون به مطابق
 . سایر             سن زیر اطفال و والدین و شوهر و خانم پیوند یعین> میباشد پذیر

   . خایص         موارد در باشند یم محرم < Nپیوسنت از قاعده طبق خانواده عضو
  . در         بدون شوند قایل hاستثناین ادارات میتواند اعضای سایر پیوند برای

میتواند       شده عمیل اقامه مجوز گرفته نظر

   (GFK)   )  (    یگ اف
8

یگ سیایس
8

یگ پناهنده   وضعیت
نمودید    )  (  د دریافت یگ اف

8
یگ سیایس اقامه مجوز را   ٬رصورتیکه این حق

    . که           است این مهم بیاورید را خود زیر اطفال و شوهر یا خانم که دارید
دیه           )  اطالع خانواده الحاق برای اقامت دریافت از بعد ماه سه مدت در

         . یا(   کار < Nداشنت به
8

بستیگ خانواده اعضای پیوند البته نمایید اقدام بموقع
ندارد  .آپارتمان

نمایید            سوال وکیل یا مشاوره مرکز از مذکور درمورد که اینست Nبهرت.

پناهنده            پروسه جریان در آلمان از خارج در شما فرزند ۱۸درصورتیکه
کند    پر را

8
(٬سالیگ سفارت        ) دیپلماتیک بخش به ویزا درخواست قبال

باشد         کرده ارسال ماه سه < بنت} در .٬آلمان دارد      را خانواده پیوند حق
    .   ) ان   )    حل رایه ین Nبهرت نیست کایف> موقع به رساین> اطالع یا قرار < Nگرفنت

نمایید     دیه میشوره که اینست

(Subsidiärer Schutz)    اجتمایع   حمایت
نمودید    ا دریافت اجتمایع اقامت و      ٬گر شوهر یا خانم که میتوانید

زیر   .       ۱۸فرزندان و     شغل یا آپارتمان که این بدون بیاورید را خویش ساله
باشد      نیاز موقع به رساین>  .اطالع

نمودید         شکایت دادگاه به خاریج� شعبه تصمیم علیه همچنان ٬درصورتیکه
اقدام           خانواده < Nپیوسنت برای میتواند و کرد خواهد دریافت اقامت اجازه

. نمایید
باشید     کرده ازدواج شما کرده      ٬اگر فرار خود کشور از شما ٬بعدا

بیاورید            آلمان به را خود فرزندان و خانم یا شوهر که نمیتوانید

(Abschiebungsverbot)    اخراج   ممنوعیت
آوردید     ا بدست اخراج ممنوعیت اقامت خواهد    ٬گر سخت خانواده پیوند

داشته.            کار یا شغل و خانه که دارد امکان زماین> این بود
            < مطمنت� را خویش خانواده معاش امرار که بتوانید آن ذریعه که باشید

  . انسان.          دلیل باشد داشته وجود < نرت} دوستانه انسان دلیل یک بسازید
فرصت            دیگری کشوری در که باشد این مثال بطور که میتواند دوستانه
   .          

8
زندیگ یک رش4 بنا باشید نداشته را خویش فامیل با یکجا کردن

8
یگ زنده

آ              ) امتحان و بیاموزد را آلمان زبان ان پهلوی در باید شوهر یا خانم تان
       . باشد(    منیف> خاریج� شعبه تصمیم علیه درصورتیکه شود کامیاب را یک

نمودید      شکایت دادگاه به شما نداد        ٬و اقامت اجازه تان برای < نرت} آن ٬که
بیاورید           آلمان به را تان خانواده اعضای نمیتوانید صورت درآن

د؟     میگرت} صورت خانواده الحاق چگونه

بیاورید        ا را آلمان به خود خانواده اعضای بتوانید نماینده   ٬ینکه به باید
       ) بدهید  ) ویزا درخواست کشور از خارج در سفارت دیپلماتیک

8
. .یگ

خانواده            اعضای ان در که کشور خارج در آلمان ماموریت قانون طبق
 ) دارند    )     کشور درآن ماه شش مدت زیست جا درآن ان  ٬شان مسئولیت

         . موجود  کشور ان در آلمان دولت
8

یگ نماینده درصورتیکه میدارند را
سوریه )   در مثل (٬افغانستان ٬نباشد      ٬ارتریا 

8
یگ نماینده سایت به باید

آلمان           دولت
8

یگ نماینده کشور درآن که نمایند مراجعه آلمان دولت
باشید   داشت موقعیت

کشور            از خارج در دولت
8

یگ نماینده در خانواده اعضای برای اینکه
بدهید   ویزا .    ٬درخواست نمایید      یم کار چگونه ید بگرت} وقت و قرار ٬باید

. نمایید            مراجعه کشور از خارج در آلمان دولت
8

یگ نماینده سایت به
میل           )    ی ویزا نمایید ثبت صحییح بند دسته در را قرار که است مهم

٬       .) حمایت   اقامه شخص که خانواده اتحاد برای خانواده < Nپیوسنت
دارد  .     ٬اجتمایع در      که است مهم این باشد یم موجود قرار لیست

قرار    کردن ضبط ایمیل     ) ٬وقت معترت� تماس اطالعات شماره ٬باید
   . هستید(   < نامطمنت� اگر بدهید ارایه ید     ٬تلفن بگرت} کمک مشاوره مرکز از

که              دارند زیاد Nمدین به نیاز کشور از ون برت} در آلمان نماینده بعیض>
     . و      شما میتوانند زمان درین بدهند قرار تان خانواده اعضای برای
خویش             وری رض> های اسناد تمام و نموده استفاده موقع از تان فامیل

میباشد          نیاز تان خانواده الحاق برای که کنید آماده .را

شود       ت آماده باید اسناد کدام که نمایید     ٬وجه
8

یگ نماینده سایت به
    . یم       دریافت جزییات درآنجا کنید مراجعه کشور از خارج در آلمان

   . پاسپورت         مثال شامل شده درج ها اسناد تمام که جای گوایه ٬نمایید
         . جمع    را شده ذکر اسناد تمام دارد امکان اگر تولد گوایه یا ازدواج

نمایید  آوری

وقت            تان خانواده اعضای برای کشور از خارج در
8

یگ نماینده درصورت
نمایید     ٬داد پیدا حضور درآنجا و      ٬باید داده ارایه را تان درخواست

کنید      تسلیم را خویش های اسناد

آلمان           ب به خاریج� شعبه به بعد و کرده برریس درخواست سفارت عدا
         . نمایید  یم برریس را های اسناد مقام دو هر فرستد برای   ٬یم ایط رش4 آیا

       . در       ها خاریج� شعبه یا سفارت اگر خرت} یا شده برآورده را ویزا دادن
  < Nداشنت سوایل پست    ٬آلمان طریق از یا      ٬ممکن شما با تلفن یا ایمیل

    . ادارات      توسط برریس بخاطر کنند یم مراجعه تان خانواده اعضای
گرفت      دربرخواهد را زیاد Nمدین درآن     ٬فوق تصمیم تا بکشید انتظار

د   بگرت} صورت مورد

های            ا خواست تمام که کردن پیدا دست نتیجه به مقام دو هر گر
شده   برآورده دریافت         ٬شان برای که میدهند اطالع تان خانواده به بعد

Dari/Farsi



       . شدن     تسلیم را ویزا اینکه از بعد نمایند مراجعه سفارت به ٬ویزا
نمایند     سفر آلمان به میتوانند

برآورده             شان های خواست که < Nیافنت دست نتیجه به اداره دو هر زماین>
که          ٬نشده میدهند اطالع شان درخواست رد برای خانواده اعضای به

     . علیه         که میتوانند خانواده اعضای نمایند یم ذکر < نرت} را رد دلیل ان در
            < برلنت} در اداری دادگاه به کشور از ون برت} در آلمان

8
یگ نماینده تصمیم

     . ماه       یک اض Nاعرت ارایه مدت کنند تقدیم را خویش شکایت یا اض Nاعرت
            . دیه  مشاوره مرکز یا وکیل به ردی دریافت از بعد

ً
لطفا باشد یم

د            بگرت} صورت تان همرایه دیه مشاوره مورد این در تا نمایید مراجعه

است  زیر      ٬  چگونه فرزندان والدین     ۱۸  اگر بدون   ساله
باشند؟       رسیده المان   به

(GFK)   )  (    یگ اف
8

یگ سیایس
8

یگ پناهنده   وضعیت
آوردید    )  (   بدست یگ اف

8
یگ سیایس اقامه را   ٬درصورتیکه این حق

بیاورید        آلمان به را خود والدین که به     ٬دارید مادر پدرو بدون اگر
         . سن   باالی

8
یگ پناهنده پروسه جریان در اگر Nحین باشید آمده آلمان

باشید  ین�              ٬شده آلمان به را خود والدین که دارید < نرت} را حق این شما

به.               درخواست ماه سه میان در قبویل از بعد که است این مهم آورید
     . اطالع         یا قرار یا وقت باشید داده کشور از خارج در آلمان سفارت

       . نمایید      دیه مشاوره مورد این در
ً
لطفا نیست کایف> تنها موقع به رساین>

(Subsidiärer Schutz)    اجتمایع   حمایت
کردید     ا دریافت اجتمایع حمایت اقامت و       ٬گر پدر که دارید را این حق

بیاورید    را خود باشید        ٬مادر کرده مسافرت آلمان به والدین بدون زمانیکه
      . از    قبل که نمایید توجه باشید سن زیر والدین    ۱۸و آوردن برای

8
سالیگ

        .  
8

یگ پناهنده فرایند جریان در زماین> نمایید تکمیل   ۱۸اقدام را
8

سالیگ
. ٬نمودید اگر            بیاورید آلمان به را خود والدین که ندارید را این حق

بپیوندید       برادر و خواهر والدین با .  ٬میخواهید است    Nبهرت باشد یم مشکل
نمایید      مشاوره مورد این در

(Abschiebungsverbot)    اخراج   ممنوعیت
کردید       دریافت اخراج ممنوعیت اقامه متاسفانه    ٬درصورت را این حق
شوید         الحاق آلمان در خود والدین با که ندارید

الحاق           به رابطه در Nاستثنایاین و < قواننت} تمام که نمیتوانیم متاسفانه
    . اجازه        که زماین> ی حداکرت� بدهیم ح رش4 Nاین معلوم برگه این در خانواده

داشتید          خانواده الحاق مورد در سواالت و نمودید دریافت هرچه ٬اقامه
فردی              مورد و نمایید مراجعه وکیل یا دیه مشاوره مرکز به تر زود

   . باشید     داشته توجه بگذارید میان در را فرایند   ٬خود که درصورت
از               ییگ در تان خانواده اعضای و باشد جریان در < نرت}

8
یگ پناهنده

باشد       یونان مثال اروپای دیگری های به    ٬کشور < Nپیوسنت برای میتوانید
بدهید   درخواست آنها

میکند   تغیرت} < .٬قواننت} بوده          قدییم برگه این در < نرت} معلومات بعیض> بنا
کنید            مراجعه وکیل یا مشاوره مرکز به تان سواالت به جواب  .برای

تمام           که نمیدهند اجازه ادارات و آلمان در خانواده الحاق < قواننت}
هستند    اینجا در . ٬کسانیکه ما        نمایند

8
زندیگ خود خانواده با یکجا باهم

         : برابر     انسانها تمام به خانواده با
8

یگ زنده حق بینیم نیم منصفانه را این
      ! کنید  یم فکر < چننت} شما اگر باشد و     ٬یم < قواننت} یکجا باهم میتوانید

نماییم         ایجاد یکدیگر همکاری با را Nبهرت های .سیاست
گذشت     اقدامات از  : نمونه

www.familienlebenfueralle.net

این     توسط معلومات برگه این
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