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معلومات حول لم الشمل العائلي بالنسبة للمستفيدين من
الحماية القادمين من سوريا

هل لديكم أية أسئلة؟
سيكون من دواعي سرورنا أن نساعدكم.
وزارة الخارجية األلمانية
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
Berlin 10117
العنوان البريدي:
Auswärtiges Amt
Berlin 11013

www.familyreunion-syria.diplo.de

هاتف03018170 :
فاكس03018173402 :
بريد إلكترونيpoststelle@auswaertiges-amt.de :
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إنكم تعتبرون مستفيدا من الحماية في ألمانيا
كونكم الجئ معترف به أو صاحب حق اللجوء

طلب تأشيرة الفيزا
هي الخطوة التي تقوم بها أسرتكم إال أنه يمكنكم مساعدتها!
بعد تقديم „إعالن صيانة المهلة“ يجب على أسرتكم تقديم طلب تأشيرة .ولهذا الغرض يتعين على أسرتكم
تحديد موعد لدى البعثة الخارجية المختصة .نظرا للعدد الكبير للمتقدمين بالطلبات فإنه من المحتمل أن
تكون فترات االنتظار طويلة للحصول على موعد .نحن نرجو منكم المعذرة لذلك.
يجب على أسرتكم تسليم طلب تأشيرة الفيزا المعبأ خالل الموعد الخاص بها في البعثة الخارجية .يمكنكم
مساعدة أسرتكم في تعبئة الطلب عن طريق تعبئته بنفسكم على موقعنا اإللكتروني وطباعته وإرساله إلى
أسرتكم من أجل التوقيع عليه.

 .1الرجاء زيارة الموقع  www.familyreunion-syria.diplo.deلهذا الغرض.

تتمتعون كمستفيد من الحماية بحق لم الشمل العائلي في ألمانيا (يعني لم الشمل مع الزوج/الزوجة
واألطفال القصر غير المتزوجين أو مع والديكم إذا كنتم أنتم ال تزالون شخصا قاصرا وغير متزوج).
فبالتالي نود أن نشرح لكم كيفية لم الشمل.
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 .2اضغطوا على الرابط „طلب تأشيرة الفيزا“.
 .3عبئوا االستمارة بشكل كامل( .يمكن استخدام االستمارة أيضا من قبل والدي األطفال القصر غير
المتزوجين – يرجى تصحيح صلة القرابة بعد الطباعة بشكل خطي على االستمارة) .
 .4بعدما أدخلتم كافة البيانات اضغطوا على زر „المزيد“ ( )Weiterفي نهاية االستمارة .يتم إنشاء ملف
 PDFمن االستمارة المعبأة الذي يمكنكم حفظه أو طباعته من أجل إرساله إلى أسرتكم عن طريق
البريداإللكتروني أو بالبريد العادي فيما بعد.
 .5يتعين على أسرتكم تحديد موعد من أجل تقديم طلب التأشيرة لدى البعثة الخارجية المختصة
(سفارة/القنصليات) .وتجدون المزيد من المعلومات حول ذلك على الموقع التالي:
www.familyreunion-syria.diplo.de/informationen-familiennachzug
 .6يجب على أسرتكم الحضور إلى الموعد بشكل شخصي وتقديم المستندات التالية:
• النسخة المطبوعة من إعالن صيانة المهلة
• طلب تأشيرة الفيزا المعبأ والموقع
• جواز السفر
• أدلة (شهادات موثقة) على صلة القرابة األسرية للمستفيد من الحماية في ألمانيا
• شهادة االعتراف باللجوء الصادر عن المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ()BAMF
• رخصة اإلقامة للمستفيد من الحماية في ألمانيا
يحق للبعثة األلمانية المختصة بمعالجة طلبكم طلب المزيد من المستندات.

منح حق اللجوء أو االعتراف بكم كالجئ
لقد تم االعتراف بكم كشخص مستفيد من الحماية في ألمانيا وبذلك أكملتم هذه الخطوة.
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يرجى منكم أو من أسرتكم تعبئة استمارة „إعالن صيانة المهلة“
ليست هذه الخطوة الزمة إذا تم االعتراف بكم كمستفيد من الحماية قبل أكثر من ثالثة أشهر أو إذا
كنتم أنتم ال تزالون قاصرا وغير متزوج وكان والداكم يقومان بتقديم طلب لم الشمل العائلي .في هذه
الحالة يرجى المواصلة مع „ .3قدموا طلب تأشيرة الفيزا“ .
 .1جب عليكم تقديم „إعالن صيانة المهلة“ (بموجب
البند 1من الفقرة  2من المادة  29لقانون اإلقامة 		
األلماني) خالل ثالثة أشهر من االعتراف بكم كالجئ.
 .2يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
www.familyreunion-syria.diplo.de
لهذا الغرض.
 .3اضغطوا على الرابط „ إعالن صيانة المهلة „.
 .4عبئوا االستمارة :نحن بحاجة إلى بياناتكم الشخصية إضافة إلى البيانات الخاصة
بزوجكم/زوجتكم وأطفالكم القصر.
 .5بعدما أدخلتم كافة البيانات اضغطوا على زر „المزيد“( )Weiterفي نهاية االستمارة .يتم إنشاء ملف
 PDFمن االستمارة المعبأة الذي يتعين طباعته .يجب على أسرتكم تقديم هذه االستمارة المطبوعة
خالل تقديم طلب التأشيرة.

