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Beantragung eines Visums zum Sprachkurs (Aufenthalt über 90 Tage) 

 رۆژ( 90ن لە کۆرسی زمان )مانەوەی زیاتر لە اکردنی ڤیزا بۆ مەبەستی بەشداریکردداو

 

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt und das Antragsformular sorgfältig durch. Es werden nur Anträge mit vollständigen Unterlagen 
angenommen! 

Das Generalkonsulat Erbil muss im Visumverfahren die zuständige Ausländerbehörde in Deutschland beteiligen. Das Verfahren 
dauert daher in der Regel 12 Wochen, im Einzelfall länger. Es wird daher um Verständnis gebeten, dass Sachstandsanfragen 
innerhalb der ersten 12 Wochen ab Antragstellung nicht beantwortet werden können. 

Alle Unterlagen (Merkblätter, Antragsformulare) sind kostenlos. Alle Informationen zum Antragsverfahren finden Sie auf der 
Internetseite des Generalkonsulates. 

Bestechung bzw. der Versuch der Bestechung von Mitarbeitern des Generalkonsulates kann neben den strafrechtlichen 
Konsequenzen ebenfalls die Versagung des Visums zur Folge haben. 

 تەنیا ئەو داواکارییانە وەردەگیرێن کە تەواوی بەڵگەنامەکانی لەگەڵدا بن.. یارییە و فۆرمەکە بخوێننەوەتکایە بە وردی ئەم پەڕەی زان

بۆیە پڕۆسەکە لە باری ئاساییدا نزیکەی . باری بیانیان لە ئەڵمانیا بەشداری پێبکاتویەتی لە پڕۆسەی ڤیزاکەدا فەرمانگەی کارکونسوڵگەریی گشتیی لەسەر

هەفتەی یەکەمی دوای پێشکەشکردنی داواکە هیچ پرسیارێک سەبارەت بە ئەنجامی 12بۆیە داوای لێبووردن دەکەین لەوەی کە لە . هەفتە دەخایەنێت 12

 .داواکە وەاڵم نادرێتەوە

ەواوی دەتوانن ت. لەالیەن کونسوڵگەریی گشتییەوە بە خۆڕایی دەخرێنە بەردەست( پەڕەی زانیاری و فۆرمی داواکاریی)تەواوی بەڵگەنامەکان 

 .زانیارییەکانی تایبەت بە پڕۆسەی داواکارییەکە لەسەر سایتی کونسوڵگەریی گشتیی بخوێننەوە

 .بێتە مایەی رەتکردنەوەی داواکەیشلە پاڵ سزای یاسایی هەروا بدەکرێت بەرتیلدان یاخود هەوڵی بەرتیلدانی کارمەندانی کونسوڵگەریی گشتیی 

 
 

Bitte beachten Sie die Hinweise zu den einzelnen Punkten, insbesondere die Anzahl der benötigten Kopien. 

Alle Unterlagen sind mit einer Übersetzung in die deutsche oder englische Sprache vorzulegen. 

Alle kurdischen Personenstandsurkunden müssen durch das irakische DFR vorbeglaubigt sein, alle anderen 
irakischen Urkunden durch das irakische Außenministerium in Bagdad. 

 .تکایە ئاگاداری وردەکارییەکانی خاڵەکانی خوارەوە بن، بەتایبەتی ژمارەی ئەو کۆپییانەی پێویستن

 .تەواوی بەڵگەنامەکان دەبێت لەگەڵ وەرگێڕانێکی ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی پێشکەش بکرێن

. دەبێت لە لەالیەن فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تەصدیق بکرێن دەرچوو لە هەرێمی کوردستانتەواوی بەڵگەنامەکانی باری کەسیی 
 .دیق بکرێنصتەواوی بەڵگەنامەی دیکەی عێراقی پێویستە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەغدا تە

1 Reisepass 
+ 2 Kopien (alle relevanten 
Seiten) 

 

 پاسپۆرت

دوو کۆپی )هەموو ئەو  +
 الپەڕانەی جێی بایەخن(

Im Pass müssen noch mindestens zwei Seiten frei sein. 

Kopieren Sie bitte die laminierte Datenseite und alle Seiten, die Visa, Stempel oder 
Eintragungen enthalten 

 . الپەڕەی بەتاڵی مابنالنی کەم دوو ۆرتەکە دەبێت پسپا

سکراوەکە لەگەڵ هەموو ئەو الپەڕانەی ڤیزا، مۆر یان نووسینی دیکەیان لەسەرە کۆپی پتکایە الپەڕە کە

 .بکەن

 

2 2 Antragsformulare  
 

 دوو نوسخە لە فۆڕمی داواکاری

Deutsch oder Englisch, vollständig lesbar ausgefüllt, eigenhändig unterschrieben. Nutzen 
Sie bitte keine Formulare für Schengenvisa! 

بە ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی، بە تەواوی و بە خەتێکی گونجاو پڕکرابنەوە و لەالیەن خودی کەسەکەوە واژۆ 

 .تکایە فۆرمی ڤیزای شێنگن بەکار مەهێنن. کرابن

 

3 3 Fotos 
 

 سێ وێنە

3 identische biometrische Passfotos, nicht älter als 6 Monate, 
2 Fotos kleben Sie auf die Anträge, 1 Foto bitte lose beifügen. 

 



 

دوو وێنە بە فۆڕمەکانەوە . یۆمێتری وەکیەکی پاسپۆرت، لە شەش مانگ کۆنتر نەبناسێ وێنەی ب

 .دەلکێنرێن، یەک وێنەیش لەگەڵ فۆڕمەکان پێشکەش دەکرێت

4 Personenstandsregister  

+2 Kopien 

 خێزانیباری وێنەی تۆماری 

 دوو کۆپی +

Auszug aus dem irakischen Personenstandsregister 

 

 خێزانیباری عێڕاقی وێنەی تۆماری 

 

5 Anmeldebestätigung der 
Sprachschule 

+ 2 Kopien 

 

بەڵگەنامەی تۆمارکردن لە 

 قوتابخانەی زمان

 دوو کۆپی+ 

Original mit Angabe der Anzahl der Wochenstunden des gebuchten Kurses (Intensivkurs 
mit mindestens 18 Stunden pro Woche) und Bestätigung der Zahlung der Kursgebühren. 

Achtung: Ein Integrationskurs ist kein Sprachkurs im Sinne dieses Merkblatts! 

 

ی بە الن ڕخولی چ)نوسخەی ئەسڵی کە تیایدا ژمارەی کاتژمێرەکانی دەرسی زمانی کۆرسە تۆمارکراوەکە 

 .و بەڵگەی دانی پارەی کۆرسەکە (کاتژمێر دەرس لە هەفتەیەکدا 18کەم 

 .بە کۆرسی زمان ناژمێردرێت( اندماج)کۆڕسی تێکەڵبوون : تکایە ئاگادار بن

 

6 Nachweis der 
Finanzierung 

+ 2 Kopien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەڵگەنامەی باری دارایی

 + دوو نوسخەی کۆپی

 

 

Ein Nachweis über eine Finanzierung von mindestens 934 € pro Monat ist für ein Jahr im 
Voraus zu erbringen. Das heißt, es sind Mittel in Höhe von 11208 € nachzuweisen. 

 

Die Finanzierung kann nachgewiesen werden durch 

 eine förmliche Verpflichtungserklärung gem. §§ 66 - 68 Aufenthaltsgesetz, in der 

sich eine dritte Person im Inland schriftlich zur Übernahme der Kosten 

verpflichtet (Ausländerbehörden in Deutschland halten dafür entsprechende 

Formulare bereit). Die Verpflichtungserklärung muss einen Hinweis auf den 

beabsichtigten Aufenthaltszweck und die -dauer enthalten und die finanzielle 

Leistungsfähigkeit muss „nachgewiesen“ sein. (Der Vermerk „glaubhaft 

gemacht“  ist für einen längerfristigen Aufenthalt nicht ausreichend.) 

oder 

 durch Einzahlung der erforderlichen Summe auf ein Sperrkonto in Deutschland. Ein 
Sperrkonto können Sie bei jeder beliebigen Bank in Deutschland eröffnen.  

oder 
 durch zweifelfreie Darlegung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse der 

Eltern (z.B. durch Gehaltsnachweise, Kontoauszüge der letzten sechs Monate 

mit regelmäßigen Ein- und Auszahlungen und/oder Vermögensnachweis in 

Höhe von mindestens einem Jahr Lebensunterhalt) 

oder 

 durch Nachweis der Leistungsfähigkeit eines Dritten („Sponsor“) und dessen 

Abgabe einer Unterhaltserklärung. Als Sponsor kommen neben natürlichen 

Personen auch juristische Personen (z.B. Schulen, gemeinnützige 

Organisationen) in Betracht.  

oder 

 ein Stipendium - Nachweis erfolgt durch Stipendienbescheid im Original 

(Ausdrucke nur bei DAAD-Stipendienurkunden). 
 

یورۆی مانگانە بۆ ماوەی یەک ساڵ لە پێشەکییدا، واتە  934بەڵگەیەکی دابینکردنی دارایی النی کەم 
 یورۆ.  11208لماندنی لەبەردەستدابوونی بڕی سە

 

 رێگای:ئەمەش دەکرێت بسەلمێنرێت لە 

  ی یاسای مانەوەی ئەڵمانی لەالیەن 68تا  66بەڵێننامەیەکی رەسمی بە پێی ماددەکانی

کەسێیکی دیکەوە سەبارەت بە گرتنەئەستۆی  ئەم خەرجییە )فۆرمی تایبەت بەمە لە 

فەرمانگەکانی کاروباری بیانیان لە ئەڵمانیا دەستدەکەون(. پێویستە بەڵێننامەکە زانیاری 

 



 

ج و ماوەی مانەوە لەخۆ بگرێت و توانای دارایی کەسەکەش سەلمێنراو سەبارەت بە ئامان

 بێت. )تێبینی "سەلمێنراوە" لەسەر بەڵێننامەکە بە تەنیا بۆ مانەوەی ماوەدرێژ بەس نییە(.

 یان

  .لە رێگای خستنەسەری ئەم بڕە پارەیە بۆ سەر ژمارە حیسابێکی بانکی داخراو لە ئەڵمانیا

 کرێت الی هەر بانکێک لە ئەڵمانیا بکرێتەوە. یانژمارە حیسابێکی داخراو دە

  لە رێگای خستنەڕووی بێگومانی رەوشی ئابووریی و سامانداریی دایک و باوک )بۆ نموونە

لە رێگای بەڵگەنامەی مووچە، دەرچەی بانکیی شەش مانگی رابردوو سەبارەت بە هاتن و 

 ێک گوزەران(چوونی پارە یان لە رێگای بەڵگەی سامانداریی النی کەم ساڵ

 یان 

  لە رێگای سەلماندنی توانای کەسێکی دیکە )سپۆنسەر( و پێشکەشکردنیی روونکردنەوەی

دابینکردنی خەرجیی گوزەران. سپۆنسەر دەکرێت کەسانی ئاسایی یاخود کەسانی یاسایی 

 )وەک قوتابخانە، رێکخراوی بەرژەوەندیی گشتیی( بن.

 یان

بەڵگەنامەکە لە رێی خستنەرووی نوسخەی ئەسڵی بڕیاری زەمالەکە )فۆڕمەکە تەنیا بۆ  –زەمالەیەک 
 یان هەیە(DAADئەو خوێندکارانەی زەمالەی 

7 Lebenslauf 

+ 2 Kopien 

 ژیاننامە

 دوو نوسخەی کۆپی+ 

selbst verfasster lückenloser Lebenslauf, insbesondere mit Darstellung der bisherigen 
Ausbildung und ggf. Berufstätigkeit. 

ژیاننامەیەکی بێکەلێنی نووسراو لەالیەن کەسی داواکەرەوە، بەتایبەت دەبێت زانیاری سەبارەت بە خوێندن 

 .تێدا و کاری تا ئێستا

 

8 Motivation 

+ 2 Kopien 

. 

 

 نامەی خواستی خوێندن

 دوو کۆپی+ 

Selbst verfasste schriftliche Erklärung zur Motivation für den geplanten Sprachkurs. Bitte 
gehen Sie unter anderem auf folgende Fragen ein:  
 
- Wie, wo und wie lange lernen Sie schon Deutsch?  
- Wozu benötigen Sie die Sprachkenntnisse? 

خوێندن، کە النی کەم وەاڵمی ئەم  ئارەزوویلەالیەن کەسی داواکەرەوە سەبارەت بە  ەکرۆنکردنەوەی
 پرسیارانە لە خۆ بگرێت:

 چۆن، لە کوێ و لە کەیەوە زمانی ئەڵمانی دەخوێنن؟ -
 بۆچی پێویستیتان بە فێربوونی زمان هەیە؟ -

 

9 Nachweis deutsche 
Sprachkenntnisse 

+ 2 Kopien 

ی زمانبەڵگەنامەی توانستی 

 ئەڵمانی

 دوو نوسخەی کۆپی+ 

Nachweis über vorhandene Deutschkenntnisse und bisher besuchte Deutschkurse 
((Mindestens B1)) 

 

))النیکەم تا ئاستی  ئەڵمانی و ئەو کۆرسانەی خوێندراونبەڵگەنامەی پێویست سەبارەت بە ئاستی زمانی 

B1)) 

 

 

 

10 Minderjährige 

+ 2 Kopien 

 ساڵ 18کەسانی تەمەن خوار 

 دوو نوسخەی کۆپی+ 

Minderjährige benötigen zusätzlich ihre Geburtsurkunde und eine notariell beglaubigte 
Einverständniserklärung der Eltern für die Ausreise und den Sprachkurs+ 2 Kopien 

پێشکەشکردنی بەڵگەنامەی لەدایکبوون و ساڵ هەروا پێویستیان بە  18کەسانی تەمەن خوار  

رەزامەنییەکی لەالیەن نووسەری دادییەوە پەسەندکراوی رەزامەندی دیک و باوکە لەسەر سەفەرکردن بۆ 

 . دوو کۆپی + بۆ دەرەوە بۆ مەبەستی خوێندن

 

11 Krankenversicherung 

 

 

  بیمەی تەندروستی

Ausreichender Krankenversicherungsschutz (sog. Incoming Versicherung für 
Sprachschüler) für mindestens 6 Monate ab Tag der geplanten Einreise. 
Eine Reisekrankenversicherung genügt in der Regel nicht.  
 

بۆ النی کەم  مینی گەیشتن بۆ خوازیارانی فێربوونی زمان(پێویست )ناسراو بە تەئ تەندروستیی بیمەی
 .لە رۆژی سەفەرکردنی پاڵن بۆ داڕێژراوەوە ماوەی شەش مانگ

  بەس نییە.سەفەر لە حاڵەتی ئاساییدا  تەندروستییتەئمینی 

 

12 Visumgebühren in Dollar 

 

 رەسمی ڤیزا بە دۆالر

Die Visumgebühren betragen 75 Euro und sind zum aktuellen Wechselkurs in Dollar zu 
bezahlen! Euro und Irakische Dinar können weder angenommen, noch getauscht 
werden. 

. یورۆ کە بەگوێرەی نرخی گۆڕینەوەی رۆژ بە دۆالری ئەمەریکی دەدرێت 75رەسمی ڤیزا بریتییە لە  
 .یورۆ و دیناری عێراقی نە وەردەگیرێن و نە دەگۆڕدرێنەوە

 



 
Zusätzliche, hier nicht genannte Unterlagen können im Einzelfall bei Antragstellung oder im Laufe des Visumverfahrens nach-

gefordert werden.  

 هەروەها دەکرێت لە رەوتی پڕۆسەی داواکردنی ڤیزادا، داوای بەڵگەنامەی دیکەش، کە لێرەدا نەهاتوون، بکرێت.
 


