
 
Некелесу мақсатында алынатын виза 

Негізгі ақпарат 

 

 Сіз барлық жаднамалар мен формулярларды дипломатиялық өкілдіктерінің виза 

бөлімшелерінде немесе веб-сайттарында тегін ала аласыз. 

 Сондай-ақ «Ұлттық визаға өтініш беру туралы жалпы ақпарат» жаднамаға назар 

аударыңыз. Егер Сіз Германияға кәмелетке толмаған баламен бірге кіруді 

жоспарласаңыз, онда қосымша «Отбасының қосылуына арналған виза туралы 

балалар үшін ақпаратына» назар аударуыңызды сұраймыз. Қосымша ақпаратты 

Қазақстандағы неміс өкілдіктерінің веб-сайтынан алуға болады 

 Шет тіліндегі құжаттар неміс тілінің ресми аудармасымен ұсынылуы керек. Шетелдік 

төлқұжаттың тек мәліметтер бар ғана беті аударылмай қалады.   

 Қазақстан Республикасы құжаттарының және сот шешімдерінің түпнұсқаларына 

құзыретті органдар апостиль қоюға тиіс. Апостиль құжаттың түпнұсқасына қойылып, 

аударылуы керек. Басқа елдердің құжаттарын немесе сот шешімдерін ұсынған 

кезде ресми талаптарға қатысты шетелдегі құзыретті дипломатиялық өкілдікке 

немесе консулдық мекемеге хабарласыңыз. 

 Өкілдік басқа құжаттарды талап етуге құқылы.  

 Құжаттар толық болмаған жағдайда тексеру жұмысын ұзартып және бас тартуға 

әкелуі мүмкін.  

 Визалық өтініш бойынша оң шешім қабылданғаннан кейін визаны рәсімдеу үшін 

қолданыстағы медициналық сақтандыру туралы полисті ұсынуы қажет, егер бұл 

құжат алдын ала тапсырылмаған болса.    

Жалпы ақпарат 

Ереже бойынша бұл визаны алу үшін Германияда тұратын таңдаған адамыңызбен 

Германияға келгеннен кейін некеге отырғыңыз келсе ғана өтініш бере аласыз. Ондай 

жағдайда некеге отыру үшін барлық шарттарының толығынан орындалуы тексеріліп 

болуы керек. Бұл некені тіркеуге өтініш берілген туралы Германияның АХАЖ бөлімі 

арнайы бланкіде беретін анықтама арқылы расталады. Бұл құжат берілген күннен 

бастап 6 айға дейін жарамды.  

Келесі тізім Сіздің құжаттарыңыздың толық толтырылғанын тексеруге мүмкіндік береді. 
Мұнда көрсетілген барлық құжаттар сұралған үлгі бойынша кезегімен тапсырылуы 
керек. 

Виза өтініштерін бақылау тізімі 
 

Әр өтініш бойынша келесі құжаттар толық көлемде ұсынылуы қажет. 

 Ұлттық виза алу үшін неміс тілінде толық толтырылған және қолыңыз қойылған 2 

дана өтініш. 

 2 дана «Тұрақты тұру туралы» заңының 54-шы § сәйкес қол қойылған түсініктеме.  

 3 биометриялық төлқұжат фотосуреті, уақыты 6 айдан аспайтын, өлшемі 3,5 х 4,5 

см келетін (өтініш бланкілерінің екеуіне де фото жапсырыңыз және үшінші суретті 

өзіңізбен бірге алып келіңіз) (→ Фотосуреттің үлгісі)  

https://kasachstan.diplo.de/
https://kasachstan.diplo.de/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/moderne-verwaltung/ausweise/fotomustertafel.html


 
 Иесінің қолы қойылған қолданыстағы шетелдік төлқұжаты + толық мәліметтері 

көрсетілген парағының екі көшірмесі. Шетелдік төлқұжаттың жарамдылығы 

сұралған визаның уақыт өткеннен кейін де кем дегенде 3 айлық күші болуы керек 

және кем дегенде екі бос беті болуы міндет. 

 Неке қиюың тіркеу туралы өтініштің екі көшірмесі: 

 Неміс тілінің бастапқы деңгейінде білімі туралы растауының түпнұсқасы мен екі 

көшірмесі. Мұндай құжат, ен алдымен, ALTE (Association of Language Testers in 

Europe) стандарты бойынша сертификатталған емтихан алатын және 

филиалдарында Германиядан келген мамандар жұмыс істейтін мекемелер берген 

тіл сертификаты болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстанда емтихан алатын 

мекемелердің ішінде тек Гете-институты мен оған тіркелген тіл орталықтары 

аталған талаптарға сәйкес келеді. „Start Deutsch 1“- деңгейінде неміс тілі білімін 

растауға ұсынылатын емтихан туралы толық ақпаратты Қазақстандағы Гете-

институттың веб-сайтынан ала аласыз. 

 Күйеу жігіттің/қалыңдықтың төлқұжатының немесе жеке куәлігінің екі көшірмесі. 

Қажет болса: Германияда тұруға рұқсаттың екі көшірмесі 

 Қалыңдықтың/күйеу жігіттің Германияда тіркеу туралы жарамды (өтініш берген 

кезде үш айдан аспайтын) куәліктің екі көшірмесі  

Қазақстан Республикасының азаматтығы жок өтініш берушілерге: 
 Қазақстан Республикасында тұруға берілген ықтияр хат/тіркеуі, түпнұсқасы мен екі 

көшірмесі. 

 


