روز به خیر،
ً توجه داشته باشید :درخواست شما در اینجا بررسی
ممنون از پیام شما لطفا
نمی شود ،زیرا ما یک سازمان غیردولتی هستیم و نمی توانیم درخواست های
خروج از افغانستان را بپذیریم ،پردازش یا ارسال کنیم ،ما فقط می توانیم
اطالعات ارائه دهیم.
دولت فدرال آلمان در حال حاضر فقط به افغان هایی می پردازد که قبال نامه
پذیرش دریافت کرده اند.
دولت فدرال آلمان تصمیم گرفته است که یک برنامه جدید پذیرش برای اتباع
افغانستان وجود داشته باشد .برنامه پذیرش هنوز وجود ندارد .ما نمی
دانیم این برنامه چه زمانی شروع می شود .ما همچنین نمی دانیم الزامات
چیست و روند درخواست چگونه قرار است کار کند .اگر اطالعاتی در مورد
برنامه پذیرش دریافت کنیم ،آن را در وب سایت خود (لینک) منتشر خواهیم
کرد.
تمام اطالعات مربوط به پذیرش در آلمان را خواهید یافت
در ایمیل زیر نکات و اطالعاتی دریافت خواهید کرد .لطفا توجه داشته باشید
که شانس پذیرش در آلمان در حال حاضر بسیار کم است.
در حال حاضر ،تنها افرادی که به طور خاص در معرض خطر هستند می توانند
درخواست پذیرش ارائه دهند از جانب§22 S. 2 AufenthG
متأسفانه وزارت خارجه فدرال هنوز آدرسی که این درخواست ها باید به آن
ارسال شود را اعالم نکرده است .به طور کلی می توان با وزارت خارجه فدرال
: www.diplo.de/bues
در این آدرس تماس گرفتpoststelle@auswaertiges-:
amt.deهنگام درخواست ،همیشه موارد زیر را ذکر کنید :نام همه افراد ،تاریخ
تولد ،شماره پاسپورت ،ملیت ،در دسترس بودن (تلفن همراه ،ایمیل.)... ،
توصیه میکنیم روشن کنید که یک خطر فردی وجود دارد و دلیل وجود آن را
توضیح دهید .متأسفانه ،باید فرض کنیم که در حال حاضر تنها افرادی که در
پستهای برجسته کار کردهاند (مانند فعاالن حقوق بشر ،سیاستمداران بلندپایه،
وکال یا روزنامهنگاران) شانس پذیرش دارند.
کارکنان محلی سابق
کارکنان محلی با یا بدون نامه پذیرش باید حتما با کارفرمای سابق خود
تماس بگیرند.
• ( GIZجامعه همکاری بین المللی)okv-afghanistan@giz.de
• وزارت خارجهokv@kabu.auswaertiges-amt.de
• ( BMZوزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه) okv@bmz.bund.de
• ( BMVgوزارت دفاع فدرال)RSMESEinsW VStOKV@bundeswehr.org
• ناتوmbx.afglch@hq.nato.int :
vaokabul@iom.int IOM
روزنامه نگاران
خبرنگاران می توانند تماس بگیرندNothilfe@reporter-ohne-grenzen.de
اتحاد خانواده
اطالعات مربوط به الحاق خانواده را می توان در وب سایت وزارت خارجه
فدرال ،در وب سایت شورای پناهندگان نیدرزاکسن و در هندبوک آلمان یافت.
اطالعات دیگر
اطالعات دقیق ،از جمله ،در مورد الحاق خانواده یا ویزا برای شروع کار در
آلمان به زبان های آلمانی ،انگلیسی ،فارسی و پشتوHandbook Germany:.

پرسش و پاسخ در مورد گزینه های حمایت از دولت فدرال آلمان را می توان
در اینجا پرسیدAuswärtiges Amt:
سند با گزینه های تماس در کشورهای دیگر (بدون ادعای کامل بودن یا به
موقع بودن)Weitere Staaten:
اطالعات عمومی و برنامه های پذیرش سایر کشورها
شوراهای پناهندگان :Pro Asyl/شوراهای پناهندگان Niedersachsenو Bayern
اطالعات فعلی را ارائه دهید
ما بسیار متأسفیم که نمی توانیم اطالعات بهتری ارائه دهیم .به محض کسب
اطالعات جدید ،آن را در سایت خود منتشر خواهیم کردHomepage.

ما برات بهترین ها رو ارزو
میکنیم

Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Bitte beachten: Hier eingereichte Bewerbungen werden nicht bearbeitet. Wir sind eine
NGO und können Einreiseanträge aus Afghanistan NICHT annehmen, bearbeiten oder weiterleiten. Wir können
lediglich Informationen zur Verfügung stellen.
Derzeit richten sich Unterstützungsangebote der deutschen Bundesregierung ausschließlich an Afghan:innen, die
bereits eine Aufnahmezusage erhalten haben.
Die deutsche Bundesregierung hat entschieden, dass es ein Aufnahmeprogramm für afghanische Staatsangehörige
geben soll. Das Aufnahmeprogramm gibt es bisher noch nicht. Wir wissen nicht, wann das Programm startet. Auch
wissen wir nicht, welche Voraussetzungen es gibt und wie das Bewerbungsverfahren ablaufen soll. Sollten wir
Informationen zum Aufnahmeprogramm erhalten, werden wir diese auf unserer Website veröffentlichen (Link).

Informationen zur Aufnahme in Deutschland

In folgender E-Mail erhalten Sie einige Hinweise und Informationen. Bitte beachten Sie, dass die Chance für eine
Aufnahme in Deutschland zurzeit sehr gering ist.
Derzeit besteht nur für besonders akut gefährdete Personen, die Möglichkeit ein Aufnahmeersuchen auf Grundlage
von §22 S. 2 AufenthG zu stellen. Leider hat das Auswärtige Amt bisher nicht bekannt gegeben, an welche Adresse
diese Gesuche zu stellen sind. Ein Kontakt zum Auswärtigen Amt besteht grundsätzlich unter: www.diplo.de/bues und
poststelle@auswaertiges-amt.de. Bei Gesuchen immer unbedingt angeben: Namen aller Personen, Geburtsdaten,
Passnummern, Staatsangehörigkeit, Erreichbarkeit (Handy, Mail, …). Wir empfehlen deutlich zu machen, dass eine
individuelle Gefährdung vorliegt und zu beschreiben, warum diese vorliegt. Leider müssen wir davon ausgehen, dass
derzeit nur Personen, die in exponierten Positionen tätig waren (wie Menschenrechtsaktivisten, hochrangige Politiker,
Juristen oder Journalisten) eine Chance auf eine Aufnahmezusage haben.
Ehemalige Ortskräfte
Ortskräfte mit oder ohne Aufnahmezusage, sollen sich in jedem Fall bei ihren ehemaligen Arbeitgeber:innen melden.
 GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit): okv-afghanistan@giz.de
 Auswärtigen Amtes: okv@kabu.auswaertiges-amt.de
 BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung): okv@bmz.bund.de
 BMVg (Bundesministerium der Verteidigung): RSMESEinsW VStOKV@bundeswehr.org
 Nato: mbx.afglch@hq.nato.int
 IOM: vaokabul@iom.int
Journalist:innen
Journalist:innen können sich an Nothilfe@reporter-ohne-grenzen.de wenden.
Familiennachzug
Informationen zum Familiennachzug finden Sie auf der Internetseite der Internetseite des Auswärtigen Amtes, auf der
Internetseite vom Flüchtlingsrat Niedersachsen sowie bei Handbook Germany.
Weitere Informationen
 Handbook Germany: Ausführliche Informationen unter anderem zum Familiennachzug oder Visum zur
Arbeitsaufnahme in Deutschland in Deutsch, Englisch, Farsi und Paschtu
 Auswärtiges Amt: Fragen und Antworten zu Unterstützungsmöglichkeiten der Bundesregierung
 Weitere Staaten: Dokument mit Kontaktmöglichkeiten in andere Staaten (kein Anspruch auf Vollständigkeit
und Aktualität)
 UNHCR (UN Refugee Agency): Allgemeine Informationen und Aufnahmeprogramme anderer Staaten
 Flüchtlingsräte/Pro Asyl: Die Flüchtlingsräte Niedersachsen und Bayern stellen aktuelle Informationen zur
Verfügung
Wir bedauern sehr, dass wir keine besseren Informationen geben können. Sobald wir neue Kenntnisse haben,
veröffentlichen wir diese auf unserer Homepage.

Alles Gute und herzliche Grüße

