
 

 

 

 

Stand: März 2022 

 إرشادات التأشيرة المحلية 
 2023 إصدار إبريل

ألغراض بدء العمل كمربية أطفال تأشيرة  

AU-PAIR 
إرشادات أساسية  

 

برجاء قراءة ورقة االرشادات التالية بعناية للوقوف على المستندات المطلوبة من أجل اعداد  .1

 طلب التأشيرة والمستندات الخاصة بكم بعناية.

على كل  اتبنفس الترتيب التالي. مع وضع عالمة في ورقة االرشاد المستنداتترتيب يرجى  .2

  مستند يتم ارفاقه.

الذين  شخاصألاب التأشيرة الخاصة السفارة األلمانية بالقاهرة مختصة فقط بالنظر في طلبات .3

 وليبيا. وكذلك عن األشخاص المقيمين في سوريا واليمن مصرفى )سكن(  محل إقامة معتادلهم 

 وحجز الموعد طبقا لنوع التأشيرة المناسب الرابطرجاء الضغط على  .4

  VIDEX لمنوذج طلب التأشيرة يرجى استخدام تطبيق .5

 .أسابيع قبله 4المزمع وحتى  أشهر قبل تاريخ السفر 3يمكن تقديم طلب التأشيرة بـ  .6

حوالي ثالثة أسابيع وذلك في حالة تقديم طلب التأشيرة مشفوعا يستغرق النظر في طلب التأشيرة  .7

بكافة المستندات المطلوبة. أما في بعض الحاالت االستثنائية فقد يستغرق النظر في طلب 

التأشيرة وقتا أطول. وتحتفظ السفارة بحقها في كل حالة حدا بطلب تقديم مستندات اضافية. كما 

 الخاصة بموقف الطلب خالل مدة النظر االعتيادية في الطلب.  ال يتم اإلجابة على االستفسارات

 .ة )صورة(إلى اللغة األلمانية أو اإلنجليزي لها ترجمة كافة المستندات مع تقديم أصليتعين تقديم  .8

المستندات المصرية يتعين تقديمها مترجمة  سفر.المع جواز  أصل المستندات تسليمكسيتم 

 ومصدقة وموثقة.

فقد يؤدي  ناقصايمكن قبول الطلبات التي تحتوي على مستندات كاملة فقط! إذا كنت تصر على قبول الطلب  .9

 .ناقصةذلك إلى الرفض بسبب المستندات ال

ة الخاص بك وال يتسنى ألسباب تنظيمية .10 ي طلب  جواز السفر جزء أصيل من طلب التأشير
ى

سحبه أثناء اجراءات النظر ف

ة.   التأشير

 يرجى متابعة صفحة السفارة على اإلنترنت بشكل دوري على الرابط التالي .11

 www.kairo.diplo.de  

  

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_category.do?locationCode=kair&realmId=702&categoryId=2893
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https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/-/2432698
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http://www.kairo.diplo.de/


 

معلومات عامة  

 

/ مربية أطفال( عىل الشباب الذين يقيمون لدى عائلة مضيفة بالخارج لمدة محددة.  pair-Auيطلق لفظ  ي )مرب 

ي مقابل 
ز
لية البسيطة. وف ز ي بعض األعمال المنز

ز
ي رعاية األطفال وف

ز
ي / المربية بتقديم الدعم للعائلة ف حيث يقوم المرب 

/ المربية امكانية التعرف عىل الحضارة واللغة الخاصة با ي  لدولة المضيفة. ذلك يتاح للمرب 

ة المحلية.  ات لتقديم طلب التأشنر ز حضور مقدم الطلب شخصيا اىل قسم التأشنر  يتعير

/ مربية أطفال لالشخاص ا ي ة العمل كمرب  لذين أتمو عامهم الثامن عشر وحتى قبل اتمام يمكن اصدار طلب التأشنر

ة بحسب كل حالة عىل ح ين. وتتباين مدة رسيان التأشنر ز ستة أشهر عىل األقل اىل اثنتا سن السابع والعشر دا ما بير

 عشر شهرا بحد أقىص. 

/ مربية أطفال لمرة واحدة فقط ي ي المانيا ألغراض العمل كمرب 
ز
 يمكن االقامة ف

/ مربية أطفال عىل  ي ي المانيا للعمل كمرب 
ز
 : الرابطتجدون معلومات اضافية حول االقامة ف

pair-https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/au 

 لمستندات األساسية المطلوبةا

 جواز السفر .1

  عن عشر سنوات ويحتوي على صفحتين فارغتين على األقل وغير تالف تاريخ إصدارهجواز السفر ال يزيد. 

 نتهاء صالحية التأشيرة المطلوبة.لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد ا صالحيةجواز السفر ساري ال  

  قبل تقديم الطلب صاحبهتم التوقيع على جواز السفر من قبل. 

  جواز السفرالشخصية في صورة الجواز السفر بوضوح من  صاحبيمكن تحديد. 

  الصفحة الثالثة والتأشيرات السابقةوتم عمل نسخ من صفحة البيانات. 

 التأشيرات الموجودة في جوازات السفر القديمة تم عمل نسخ من آخر. 

 واقرار المراسلة والتعريف القانوني التأشيرة طلبنموذج  .2

 نموذج  استمارة  VIDEX Antrag  المرتبط به التعريف القانونيمكتمل بالكامل وموقع شخصيًا وورقه 

dazugehörige Belehrung قرار بيانات المراسلةوكذلك ا Erreichbarkeit 

 صورة( 2مستوفاه المعايير ) ة حديثةصوره شخصي .3

برجاء عدم  -صورة شخصية على نموذج طلب التأشيرة وصورة شخصية أخري لعمل مسح ضوئي )سكان( لها 

  هنامزيد من المعلومات بشأن الصورة الشخصية البيومترية تجدونها  -لصق هذه الصورة

www.biometrisches-passbild.net 

 يتم تقديم أصول المستندات! سيتم إرجاع األصول إليك بعد الفحص.  .1

 باإلضافة إىل ذلك مطلوب نسخة من المستندات .2

ومصورة عىل وجه واحد فقط من الورقة ويجب عدم  A4وهذه النسخة من المستندات يجب أن يكون حجمها 

 تدبيسها او لصقها

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/au-pair
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/au-pair
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/au-pair
https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/-/2517582
https://kairo.diplo.de/eg-de/service/05-VisaEinreise/-/2525658
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.biometrisches-passbild.net/


 أشهر ستة أكثر من يرجع تاريخ الصورة إلى ال 

 خلفيه الصورة بيضاء. 

 لم يتم تعديل الصورة رقميا 

 مستند يفيد توافر حماية تأمينية كافية )وثيقة التأمين الصحي( .4

  شنجنالتأمين صالح لجميع دول. 

  يورو ٣٠,٠٠٠الحد األدبز للتغطية هو. 

  للعالجال توجد قيود أو استبعاد. 

 يجب أن يكون ساريا من بداية صالحية التأشيرة ولمدة اإلقامة كاملة. لصحي للسفرالتأمين ا 

مستندات اثبات الغرض من السفر  

 العقد والمستندات الخاصة بالعائلة المضيفة .1

 بالوكالة االتحادية للعمل؟ هل لديكم عقد عمل وفقا لنموذج  التعاقد الخاص 

 هل التوقيعات عىل العقد كاملة؟ 

  هل تم تقدم استبيان العائلة المضيفة؟ 

 (HTTPS://ARBEITSAGENTUR.DE/DATEI/AUPAIR-FRAGEBOGEN_BA036245.PDF :الرابط)
 

 هل يوجد خطاب دعوة من العائلة المضيفة؟ 

 ي العائلة المضيفة؟
بالوالدين فز  هل توجد صور ضوئية من جواز السفر الخاص 

  ي العائلة المضيفة يتضح منها عدد األفراد
هل يوجد شهادة محل اقامة تفصيلية للوالدين فز

ي السكن؟ 
ز فز  المقيمير

ذا كانت عالقة تعاقد  دون األصل *يتم تقديم أصل العقد وصورة منه. يمكن القبول بصورة من العقد فقط إ

 . (RALحائزة عىل عالمة الجودة )تمت من خالل وساطة وكالة  AU PAIRال 

 السيرة الذاتية الخاصة بكم: 2

 بنفسه  احبهاسيرة ذاتية كتبها ص 

  دون فراغات زمنيةالسيرة الذاتية 

  مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك* مقدم الطلب حتى تاريخهوالتعليم السابق ل دراسةالتوضح. 

 اختياري( .*الوظيفة التي تشغلونها حتى تاريخه مع ارفاق المستندات الدالة على ذلك نشاطك المهني/ ذكر( 

  ً  على السيرة الذاتية؟ التوقيع شخصيا

 )حسب الحالة المدرسة أو الجامعة( التخرج شهادات، ، الدبلوماتقيد، شهادة الخر الشهادات: اثباتات* اال
 إلخ

 MOTIVATION LETTERلحافز خطاب ا 3

  بكتابته بأنفسكم وبالتوقيع عليهقمتم 

 قامة الـ يحتوي على معلومات حول اAu-pair  وجه المخطط لها والمهام ، والتوقعات المهنية والشخصية ، و

 الشخصية والخطط المستقبليةاالستفادة 

 

 

https://arbeitsagentur.de/DATEI/AUPAIR-FRAGEBOGEN_BA036245.PDF
https://arbeitsagentur.de/datei/aupair-fragebogen_ba036245.pdf


 شهادة إجادة اللغة األلمانية:. 4

  هل لديك معرفة أساسية باللغة األلمانية طبقا لمستوى الـA1 ؟ 

o   نعم 

o ال 

 (Goethe Institut, TELC GmbH, ÖSD, TestDaF, ELC Prüfungszentrumمن ) *شهادة اللغة

 

رسوم التأشيرة:  

ة  ي  يورو ويتم سدادها بالعملة المحلية 75تبلغ رسوم التأشنر
ز
ي حالة الرفض أو ف

ز
دادها ف وال يتم اسنى

 ! حالة سحب الطلب

 تنبيه!

لدخول باول التأشيرة المعلومات حلى جميع عالعثور ل على معلومات خاطئة! يمكن ال تضيع الوقت والما

  www.kairo.diplo.deعلى موقعنا على اإلنترنت 

صال الخاص يرجى الكتابة إلينا عبر نموذج االتهناك، معلومات حول أسئلتك  العثور على إذا لم تتمكن من

ومكاتب االستشارة وما الى ذلك أو صفحات مثل وكاالت السفر ومكاتب الطباعة األطراف االخرى بنا. 

 وتخسر المال. -المعلومات فقد يتأخر طلبك تلك األخرى التي تقدم معلومات خاطئة. إذا كنت تثق في الويب 

 . عدم الوثوق بهفيجب  التأشيراتمقابل تلك المعلومات حول إذا طلب شخص ما المال خاصة 

 كافة المستندات واإلرشادات ونماذج الطلبات التي تصدرها السفارة مجانية. 

 أنا على علم باالرشادات التالي بيانها وتمت احاطتي بها

 الطلب، رفض إلىحتما  خاطئة ببيانات اإلدالء أو مزورة مستنداتق أو أورا تقديم يؤدي 

 من أخرى دول دخول من منعكم إلى يؤدي قد كما ألمانيا دخول من منعكم إلى يؤدي وقد

 الشنجن. منطقة دول

 الطلب. رفض إلى مستوفاة غير مستندات تقديم يؤدي قد 

  .ي قرأت ورقة االرشادات وفهمت ما جاء فيها
  بموجب توقيعي أقر بأنتز

   يد ي أوافق بموجب توقيعي هذا أن تقوم السفارة بالتواصل معي من خالل الن 
وبز   . االلكنى

 

  توقيع مقدم الطلب:المكان والتاريخ و

 

http://www.kairo.diplo.de/

