
 افغانستان  مورد در اطالعات 

    .  قابل پیش بینی نیست افغانستاندر تیوضع متأسفانه

 : میده ارائه اینترنتی ذیل تیسا در را یفعل اطالعات تمام میکن  یم یسعما 

 https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/https-www-fluechtlingsrat-bayern-de-update-afghanistan/ 

 اطالعات مداوم بطورآلمان  فدرال خارجه وزارت.  دیکن  دایپ یمه شدهضمدر فایل  به زبان دری را اطالعات نیا دیتوان یم نیهمچن

 .   کند یم روز  به را افغانستان به مربوط

 :دیکن  یبررس راآلمان  فدرال خارجه وزارت سایت انترنتی مرتب طور  به لطفا  

 https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/afg؟openAccordionId=item-2479416-1- 

 یرسم انتقال ندهیآ در ایآ که ستین مشخص هنوز.  کرد متوقف را افغانستان از هیتخل یپروازها فدرال دولت ۱۴۰۰اوت  ۲۶تاریخ  

سایت  در هستند افغانستان در حاضر حال در که یافراد ی برا را  یتیحما یها نهی گز فدرال خارجه وزارت.  ریخ ای گیرد یم انجام

  به و یمحل کارگران یبرا منحصرا   فدرال خارجه وزارت یبان یپشت شنهاداتیپ ، حاضر حال در.   است کرده یآور جمع خود انترنتی

 ! اند کرده افتیدر فدرال  خارجه وزارت از را رشیپذ  هیدییتأ ۱۴۰۰ اوت ۲۶ پنجشنبه تا که است ریپذ بیآس یافغانها ژهیو

  که ندارد وجود ینیتضم  چیه: دیباش داشته توجه لطفا  .  کرد دیخواه افتیدر را  ییها نهیگز و اطالعات که دریافت میکنید فقط لیمیا در 

 .افتی  خواهد ادامه چگونه کینزد  ندهیآ در اوضاع  که میدان ینم حاضر حال در ما.  دی کن ترک را کشور قیطر  نیا  از دیبتوان

 خطر معرض در افراد با تماس یها نهیگز 

  بودن دسترس در ، تیمل ، پاسپورت شماره ، تولد خیتار ، افراد همه نام: لطفا  تمام موارد ذیل را ذکر کنید ،پناهندگی درخواست هنگام 

 .یفرد دیتهد و مربوطه یاجتماع/  یاس یس تیفعال ، آلمان با یفرد ارتباط نیهمچن و...(  ، لیمیا ، همراه تلفن)

 تا که است ریپذ بیآس یها افغان ژهیو به و یمحل کارگران یبرا  منحصرا   فدرال خارجه وزارت یبانیپشت شنهاداتیپ ، حاضر حال در 

  وزارت با همچنان میکن یم هیتوص ، وجود نیا با.  اند کرده افتیدر فدرال خارجه وزارت از را  رشیپذ هیدییتأ ۱۴۰۰ اوت ۲۶ پنجشنبه

 .  رندیبگ تماس خود سابق رئیس با صورتدو هر در د یبا  تعیدیه  بدون ای تعیدیه با یمحل کارکنان.  باشید تماسدر   فدرال خارجه

 پناهندگان  و مهاجرت فدرال ادارهفرم تماس  

-https://www.bamf.de/SiteGlobals/Modules/Kontakt

OK/DE/Kontakt/01_Fragebogen/fragebogen_node.html 

 :شوید تماسبه  ذیل هایآدرس   از طریق ایمیل خارجه آلمان وزارت با دیتوان یم شهیهم شما 

 040.krise19@diplo.de  buergerservice@diplo.de یا 

 های ذیل ایمیل آدرس با   توانند یم  شده دیتهد افغانهایکه ریسا 

040.krise19@diplo.de  buergerservice@diplo.de یا

 .  حاصل فرمایند تماس 

  یغاتیتبل نیچن تیموفق شانس که میکن اشاره نکته  نیا به دیبا متأسفانه.  است کرده میتنظ را تماس فرم پناهندگان و مهاجرت فدرال اداره

 .است فیضع حد از شیب حاضر حال در

    آدرس های ذیل با ما تماس بگیریند:از طریق ایمیل  توانند یم( آلمان به اشاره بدون نیهمچن: )نگاران روزنامه•  

Nothilfe@reporter-ohne-grenzen.de  

040.krise19@diplo.de 
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:  کنند نامثبت   الفند بحران  از یریشگیپ ستیل در دیبا یآلمان شهروندان• 

 . https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action  و در  eafg.diplo.d  نام کنند.  ثبت 

  

محلی  کارکنان   

. بگیرند تماس خود سابق کارفرمایان با باید قطعا   محلی کارمندان   

   GIZ المللی: انجمن همکاری های بین 

okv-afghanistan@giz.de (شخصی ) و  

 afghanistan-info@giz.de ()عمومی 

 okv@kabu.auswaertiges-amt.de  :وزارت خارجه 

) BMZ از  (: اقتصادی توسعه و همکاری فدرال رتوزا  okv@bmz.bund.de 

کلک کنید و به لینک ذیل  شک صورت در ، ندارد وجود 02.09.21)  تماسی هیچ حاضر حال در(: فدرال  دفاع وزارت) BMVg از 

  یا با ایمیل آدرس های به تماس شوید:

 :https://www.bmvg.de/de   040.krise19@diplo.d   یا okv@kabu .auswaertiges-amt .de  

به  مجاز آلمان اقامت مجوز یدارا افراد: افغانها•   

 نیهمچن.  کنند صادر زایو  توانند یم نو یدهل ای آباد اسالم در آلمان یها سفارتخانه ، اقامت مجوز اتمام از پس.  هستند آلمان به ورود 

. دی ریبگ تماس buergerservice@diplo.de ای www.diplo.de/bues با دیتوان یم  

  با شود یم هیتوص ، اند کرده یط رهیغ و یکارآموز دوره شروع/  خانواده وستنیپ  یبرا را  زایو مراحل قبال   که یافراد یبرا•  

  لیما که یافراد.  دیکن بحث یبعد مراحل مورد در دیبتوان تا د یری بگ تماس مشاوره مراکز ای مربوطه  یوکال و مهاجرت مسئول مقامات

.   دهند انجام نو یدهل ای آباد اسالم در آلمان یها سفارتخانه در  را کار نیا توانند یم هستند خانواده مجدد اتحاد یبرا مجدد درخواست به

  مهاجرت  یالملل نیب سازمان.  هستند خانواده مجدد اتحاد یها درخواست مسئول هنوز نو یدهل و آباد اسالم در آلمان یها سفارتخانه

(IOM) کند کمک ری ز یها  برنامه  به تواند یم : info.fap.af@iom.int 

گر ید اطالعات   

:  است کرده جادیا خود تیسا وب در تماس فرم کی پناهندگان و مهاجرت فدرال اداره•  

https://www.bamf.de/SiteGlobals/Modules/Kontakt-

OK/DE/Kontakt/01_Fragebogen/fragebogen_node.html 

  یم ارائه خود تیسا وب در را افغانستان از خروج امکان مورد  در یمفصل و روز به اطالعات یسفل یساکسون پناهندگان یشورا•  

: دهد https://www.nds-fluerat.org/50123/aktuelles/ausreise-aus-afghanistan-aktuelle-informen / 

: کند یم فهرست  مربوطه یها نهیگز  و خروج مورد در مختلف یکشورها از را یمختلف اطالعات ریز سند•  

https://docs.google.com/document/d/1RJQ9CozGALE-

pKdDPvlEGQqgljFlpGYWQVX3b83Cryo/mobilebasic 

  یبرا زایو مراحل گذراندن نحوه درباره یاطالعات https://visasforafghans.net/wiki/index.php/Main_Page در•  

است  شده یآور جمع آلمان و کانادا ، متحده االتیا  
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  یم ارائه اطالعات کشورها ری سا از ییجابجا یها برنامه و ها تماس ، ها هیاعالم با متحد ملل سازمان پناهندگان یعال یایساریکم•  

.  دیر یبگ تماس  گری د یکشورها در UNHCR یها یندگینما با.  دهد https://help.unhcr.org/afghanistan/ 

 • Paritätischer Wohlfahrtsverband دهد یم ارائه خود تیسا وب در مشورت یبرا را یاطالعات  . https://www.der-

paritaetisch.de/alle-meldung/informationen-fuer-die-beratungspraxis-wie-weiter-nach-dem-ende-der-

luftbruecke-aus-afghanistan/ 

:  است  شده یآور جمع شده دیتهد یافغانها تیحما مورد در یفعل و یعموم اطالعات صفحه نیا در•   https://kabul.int.igel-

muc.de/ 

  یم منتشر خود یاصل صفحه در را آن ، دیجد  اطالعات کسب محض به.  میده ارائه یبهتر اطالعات میتوان ینم که میمتاسف اریبس ما 

.میکن  


