 -4چه مصارف دارد؟
• قیمت ویزا و مصارف پیشربد آن فعال  180ایرو میشود؛
•	مصارف بدست آوردن اسناد ،ترجمه و تاییدی  /قانونی کردن
اش
• مصارف سفر ،به سفارت و تکت طیاره/هواپیام تا بلجیم
• هزینه دوکتور (گواهی صحی /پزشکی و آزمایش دی ان ای مناید)
نوت :معافیت از مصارف اضعافی اداری برای اعضای فامیل پناهنده های شناخته
شده و مستحقین حامیت جانبی پناهندگی ( جز در حالتیکه درخواست ویزه
برشدوستانه بوسیله شخص باالی سن صورت گرفته باشد).

 -5پروسیجر چه مدت طول میکشد؟
از تاریخ ارایه درخواست در ظرف  9ماه باید ازجانب مقامات
دولتی بلجیم .تصمیم اتخاذ گردد این مدت میتواند در حاالت
خاص برای مدت سه ماه دو مرتبه متدید گردد .در صورتیکه در
این مدت یعنی 9ماه احیا نا با مدت متدید آن کدام تصمیم اتخاذ
نگردد ،در آنصورت باید اعضای فامیل تان اجازه اقامت در بلجیم
را دریافت منایند.

 -7کجا میتوانید معلومات بیشرت دریافت منایید؟
برای دریافت معلومات بیشرت در مورد پروسیجر الحاق فامیلی و
اداراتی که شام را در این مورد میتوانند کمک منایند ،میتوانید به
بروشور الحاق خانواده در مورد مستحقین حامیت بین املللی مراجعه
منایید در لینک/پیوند های زیرینhttp://bit.ly/2Cz3m86 :

لینک وب سایت رسمی اداره مهاجرین بخاطر معلومات بیشرت در مورد
الحاق خانواده
http://bit.ly/2twQhok

احیا و الحاق خانواده برای
پناهندگان و مستحقین حامیت
جانبی پناهندگی در بلجیم در بلجیم

لینک به منظور دریافت لست متامی پست های دیپلوماتیک بلجیم در
خارج از کشور
http://bit.ly/2tRHJsc

DARI

شام را کمک میکند در پیشربد پروسه
http://bit.ly/2tRrtYd5

لینک بخاطر تقاضا ویزا انالین (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)
http://bit.ly/2R975gx

 -6چه تصامیمی میتواند اتخاذ گردد؟
اداره مهاجرین میتواند تصامیم ذیل را اتخاذ مناید:
•	یک جواب مثبت :عضو فامیل شام میتواند ویزا دی دریافت مناید
« الحاق فامیلی»
•	جواب منفی با ریزرف آزمایش دی ان ای  :اگر آزمایش دی ان ای
مثبت باشد ،در آنصورت ویزا اجرا میگردد.
•	جواب منفی :اجر و درخواست ا ویزا رد میگردد .در اینصورت
باید با یک وکیل و یا ارگان های اختصاصی مشاوره حقوقی
صورت گیرد و همچنان میتواند درخواست مجدد برای دریافت
ویزا صورت گیرد.

لینک ویدیو های ما در مورد
الحاق خانواده

 -1چه کسانی می تواند از طریق احیا و الحاق
فامیلی در بلژیک با خانواده خود بپیوندند؟
همرس شام یا رشیک زندگی شام که ثبت شده باشند
فرزندان شام که پایین  18سال دارند
فرزند معلول تان باالی  18سال

 -3کدام اسناد باید ارایه شود؟
توجه داشته باشید به معیاد اش :اگر اعضای خانواده تان درخواست الحاق
فامیلی را در سال اول بعد از پزیرفنت شام به عنوان پناهنده یا پس از
اعطای وضعیت مستحق حامیت جانبی پناهندگی برای تان  ،ارائه منایند،
شام ملزم نخواهید شد که مدارک داشنت محل بودوباش بقدر کافی  ،بیمه
صحی /پزشکی  ،وسایل معیشت زندگی بشکل ثابت و منظم در بلژیک
ارایه منایید.
در صورت که این مورد باشد ،فقط اسناد زیر باید ارائه شود

والد ین شام اگر شام یک پناهنده پایین سن بدون
رسپرست هستبد

فرم درخواست ویزا امضا شده با عکس های جدید

سایر اعضای فامیل شام برای د ر یافت اجازه اقامت در
بلژیک به اساس دالیل برش دوستانه میتوانند اقدام منایند.

اسناد معترب مسافرت ( پاسپورت ملی – اسناد مسافرت برای
پناهندگان (پیامن  )1951و احتامال گذرنامه آزاد که از طرف
مفامات دولتی بلجیم صادر شده باشد)؛

* تقاضا نامه /درخواست الحاق والدین شام باید قبل از اینکه شام  18ساله
شوید صورت گرفته باشد .در صورتیکه شام واقعا در جریان پروسه پناهندگی
 18ساله میشویید ،والدین شام میتوانند در ظرف سه ماه بعد از اینکه شام
مستحق حامیه بین املللی شناخته میشوید ،درخواست ارایه منایند .خواهر و
برادر پایین سن شام میتوانند از طریق ویزای برشدوستانه به بلجیم بـیآیند
در صورتیکه تقاضا نامه آنها همرای تقاضا نامه والدین شام همزمان ارایه
شده باشد.

 -2تقاضا نامه یا فورم درخواست در
کجا باید پیشکش گردد؟
اعضای فامیل شام باید درخواست خود را در یک سفارت یا
کنسولگری بلژیک که برای محل بودوباش یا اقامت آنها در خارج
از کشور مسوول و یا صالحتیدار است ،ارسال منایند (.و یا در یکی
از سفارت های دیگری از بلجیم در صورتیکه رفنت و سفر کردن به
سفارت مسوول رسمی غیر ممکن و یا مشکل باشد).
درخواست توسط سفارت بلژیک به دفرت مهاجر ت منتقل می شود.
این مقام درمورد درخواست تصمیم اتخاذ مینامید.

برای اطفال شام :سند/گواهی تولدی .در صورت عدم آن شعبه
مهاجرین میتواند درخواست تست/آزمایش منایدDNA
/نکاح خط – برای همرسشام  /همرس:نکاحنامه
برای رشیک شام :قراردادی که گواه ثبت قانونی رشیک زندگی
تان باشد و یا مدارکی که رابطه دوامدار و ثابت شام را اثبات
مناید.
سند /مدر ک عدم سو پیشینه /سابقه جرمی و یا سند همسان
آن در صورتیکه عضو فامیل تان باالتر از سن  18باشد.
ارایه تاییدی/گواهی نامه صحی /پزشکی از جانب دوکتور
برسمیت شناخته شده توسط سفارت یا کنسلگری بلجیم مبنی
بر اینکه عضو فامیل تان مبتال به کدام مریضی/بیامری نباشد که
سالمتی اتباع بلجیم را به خطر مواجه گرداند.
برای اطفال پایین سن شام ،و یا اطفال همرس و یا رشیک زندگی
شام (اطفال مشرتک تان نباشد) :

وابسته به موارد فردی:
 1اجازه نامه شخص که در خارج از کشور مشرتکا حق نگهداریطفل را دارد مبنی بر اینکه طفل با مادر و یا پدری که در بلجیم
زندگی دارد اقامت گیرد.
 2حکم دادگاه مبنی براینکه مادر و یا پدری که در بلجیم زندگیدارد حق انحصاری نگهداری را به عهده دارد.
 3گواهی وفات یکی از والدین در خارج از کشور. 4گواهی یا سند طالق یکی از والدین در بلجیم و یکی از والدیندر خارج

• درصورتیکه طفل پایین سن تان مطابق قوانین ملی ،به سن
ازدواج رسیده باشد ،گواهی یا سند مجردی /تجردخط.
• برای فرزند باالی سن معلول تان :یک گواهی نامه صحی/پزشکی
صادر شده از جانب دوکتور شناخته شده از جانب سفارت
و کنسلگری بلجیم ،که در آن ذکر گردیده باشد که بخاطر
معلولیت آن به خود رسیدگی منوده منیتواند.
• کاپی اسناد اقامت تان در بلجیم و یک کاپی تصمیم کمیساریت
مبنی بر قبولی تان به حیث پناهنده و گواهی  /اتست پناهندگی
و یا تصمیم مبنی بر شناخته شدن حق حامیت جانبی پناهندگی
برای شام.
اصلی بودن متام اسناد معترب خارجی باید اول از طریق مقامات
دولتی خارجه شان و بعدا بوسیله سفارت و یا کنسلگری موظف
به آن کشور ها تایید و قانونی ابالغ شوند.
متعاقبا باید اسناد اصلی خارجی  ،در صورتیکه به زبان دیگر
غیر از آملانی ،انگلیسی ،فرانسوی و یا هالندی صادر شده باشند،
بوسیله یک ترجامن سوگند خورده ترجمه گردد.

