إِقرارِفيِحالةِعدمِوجودِوثائقِوشهاداتِرسمية :
بهذا أقر أنه ليس من الممكن أو غير المعقول بالنسبة لي أن أقدم المستندات التالية لألسباب المذكورة:
شهادة ميالد (مصدقة)

 تسجيل الزواج (مصدق)

جواز سفر ساري المفعول

آخر :

إمكانيةِاستخراجِالمستنداتِ
 مستحيل / غير مستطاع
كبديل لذلك ،أقدم المستندات أو اإليصاالت التالية:
مالحظة :تهدف المستندات و اإليصاالت الواردة أدناه إلى المساعدة في إثبات استحقاق محتمل لتصريح اإلقامة بشكل معقول.
لذلك :يجب عليكم  -إن أمكن – تسليم أكبر عدد من المستندات  /اإليصاالت القديمة المدرجة هنى.
في جميع الحاالت تبريرِمفصلِ(أصلي ونسخة) ،يوضح االسباب التي تجعل الحصول على المستند (المستندات) المطلوبة
 /أو الشهادة (الشهادات) مستحيال او غير ممكن

إذا لزم األمر ،دليل على المعلومات الواردة في اإلعالن ،على سبيل المثال  -إذا كان متاحً ا:
التوكيل الرسمي (ربما الشخص المرجعي في ألمانيا) المعطى للوكالء لتسجيل أو المصادقة علىمستندات ( نسختان)
نسخة من المراسالت مع مستشار قانوني ان وجدتقارير الDNA

إذا تم استيفاء أحد المتطلبات المذكورة ،فيجب تقديم تقرير ال( DNAبما في ذلك كال الوالدين) عند تقديم
الطلب:
 .1لم شمل األطفال
ال يحمل الطفل جواز سفر وال شهادة ميالد (مصدقة).
 .2لم شمل الزوج  /الزوجة (إذا كان هناك أطفال مشتركون ؛ تقرير ال DNAيتعلق باألطفال)
 ال يقدم الزوج  /الزوجة تسجيل زواج (مصدق)،أو
 -ليس لدى الزوج  /الزوجة جواز سفر وال شهادة ميالد (مصدقة) أو بطاقة هوية إريترية

في حالة عدم وجود جواز
سفر ساري المفعول

 .3لم الشمل مع الطفل
 ليس لدى الوالد/الوالدة جواز سفر وال شهادة ميالد خاصة به (مصدقة) أو بطاقة هويةإريتريه
أو
 الوالد/الوالدة ال يقدم شهادة ميالد الطفل. بطاقة الهوية اإلريترية (األصل) شهادة ميالد (مصدقة) جواز سفر منتهي الصالحية تقارير ال( DNAاألطفال وكال الوالدي) الهوية العسكرية الشهادات المدرسية والجامعية بطاقة التطعيم  ،شهادة التطعيم تسجيل الزواج األصلي إذا لزم األمر شهادة المعمودية إن وجدت -تسجيل المفوضية

في حالة عدم وجود شهادة
الميالد (مصدقة)
مع االطفال

في حالة عدم وجود تسجيل
زواج (مصدق)

تقارير ال( DNAاألطفال وكال الوالدين)التقارير المدرسيةبطاقة التطعيم  /شهادة التطعيمشهادة المعمودية إن وجدتتسجيل المفوضية تقرير ال DNAمعًا لألطفال و (لكال الوالدين)صور زواجدليل على الدعم المالي على مدى فترة طويلة من الزمنتاريخ الدردشة  /البريد اإللكتروني  ،مقتطفات من أسبوعين في كل ربع سنة منذ بداية الفصل ،مترجمة باختصار و  /أو قائمة مكالمات مع بيانات ومدة المحادثات  ،مقتطفات من أسبوعين في كل ربع
سنة منذ بداية الفصل
إثبات الزيارة (تأشيرة مع ختم الدخول والخروج) لزيارة الشخص المرجعي لك والصور التي تم التقاطها
أثناء الزيارة
دليل على الزواج الديني

لقد تم إبالغي بأنني لم أقدم جميع المستندات أو الشهادات الرسمية المطلوبة وأن طلبي قد يستغرق وق ًتا أطول للمعالجة إذا لم يتم تقديم
المستندات والشهادات الرسمية المطلوبة عاد ًة .أفهم أنه يمكنني تقديم مستندات أخرى إذا لم أتمكن من الحصول على المستندات الغير
متاحة  ،ولكن يجب أن أعطي أسبابًا محددة تجعل من المستحيل أو غير المعقول بالنسبة لي الحصول على المستندات أو الشهادات
الرسمية وما هي الجهود الفاشلة التي بذلتها للحصول عليها.
وضح لي أن تقديم المستندات البديلة ال يعني دائمًا أنها كافية كأساس إلثبات متطلبات إصدار التأشيرة .تم إبالغي بأنه يمكن معالجة
طلبي بشكل أسرع كلما كانت معلوماتي أكثر تحدي ًدا وكلما كانت المستندات واألدلة كاملة.

