فرم ثبت اطالعات متقاضیان ویزای مولتیپل انگلستان
فرم زیر می بایست برای هر متقاضی با خط خوانا و به طور کامل پر شود .اطالعات شخصی می بایست با حروف التین و تاریخها نیز میالدی
مطابق با پاسپورت درج شوند .آدرسها یا تاریخ هایی که ترجمه یا معادل میالدی آنها را نمی دانید به فارسی یا تاریخ شمسی درج کنید.
قسمتهای مورد نیاز در فرمها را حتماً باید با اطالعات درست پر کنید و هیچ قسمتی را خالی نگذارید.

 -1مدت ویزای درخواستی
☐  6ماهه

☐  2ساله

☐  10ساله

☐  5ساله

 -2اطالعات شخصی
نام (با حروف التین از روی پاسپورت)

آیا قبالً نام دیگری داشته اید؟

نام خانوادگی (با حروف التین از روی پاسپورت)

بله  خیر 
نام خانوادگی قبلی:

نام قبلی:
ملیت

محل تولد (با حروف التین مطابق پاسپورت)
کشور

تاریخ تولد (میالدی مطابق پاسپورت)
روز  / DDماه  / MMسال YYYY

شهر

/
کشور فعلی محل اقامت

/

وضعیت اقامت
شهروند 

اقامت دائم 

بازدیدکننده موقت 

دانشجو 

آیا در  5سال گذشته در کشوری غیر از کشور محل تولد یا کشور محل اقامت فعلی خود زندگی کرده اید؟ بله  خیر 
کشور محل اقامت

از تاریخ (میالدی)

وضعیت اقامت

تا تاریخ (میالدی)
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وضعیت ازدواج :مجرد 

متاهل 

نام همسر فعلی (حروف التین پاسپورت)

آیا قبالً ازدواج کرده اید؟
نام همسر قبلی

طالق گرفته 

بیوه (فوت همسر) 

تاریخ ازدواج (میالدی از ترجمه عقدنامه)

نام خانوادگی همسر فعلی (حروف التین پاسپورت)

روز DD

ماه MM

سال YYYY

بله  خیر 
نام خانوادگی همسر قبلی

تاریخ تولد

تا تاریخ

از تاریخ

 -3اطالعات زبان خارجی
انگلیسی 

به کدام زبان برای برقراری ارتباط بیشتر آشنایی دارید؟
آیا ملیت دیگری داشته اید؟

فرانسه 

هیچکدام 
خیر 

بله  در صورت مثبت بودن کدام کشور؟

 -4اطالعات پاسپورت
شماره پاسپورت

تاریخ صدور (میالدی)

کشور محل صدور

تاریخ انقضا (میالدی)

آیا این اولین پاسپورت شماست؟ ( در غیر اینصورت برای تمامی پاسپورت های قبلی خود اطالعات زیر را تکمیل نمایید) .
شماره پاسپورت

کشور محل صدور

تاریخ صدور (میالدی)

تاریخ انقضا (میالدی)

این پاسپورت در دسترس
شماست؟

-1
-2
-3
-4
-5
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 -5اطالعات محل سکونت فعلی و تماس
آدرس محل سکونت:

کد پستی:
تلفن ثابت:

تلفن همراه:

کد شهر:

آدرس ایمیل:
چه مدت زمانی است که در این آدرس سکونت دارید؟
مالک 

وضعیت مالکیت :

با خانواده زندگی میکنم 

مستاجر 

 -6جزئیات سفر به انگلیس
هدف از سفر به انگلیس:

توریستی 

کاری 

دیدار اقوام 

تحصیل 

بودجه در نظر گرفته شده متقاضی
جهت سفر به انگلیس (به پوند انگلیس):
تاریخ آغاز سفر:
مدت اقامت:
شماره تماس در انگلستان:
آدرس ایمیل در انگلستان:
آدرس محل اقامت در انگلستان:

نام و آدرس و نسبت افرادی که در انگلیس مالقات خواهم کرد:
نام و نام خانوادگی

آدرس در انگلیس

نسبت با من
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آیا در این سفر کسی شما را همراهی می کند؟
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
آیا ویزای انگلیس دارد؟
نسبت ایشان با شما
 -7اطالعات سفر های قبلی
آیا در ده سال اخیر ویزای انگلستان داشته اید؟
نوع ویزا

شهر صادر کننده ویزا

تاریخ صدور

تاریخ انقضاء

آیا در ده سال اخیر به انگلستان سفر داشته اید؟
نوع دقیق ورود

علت سفر

تاریخ دقیق خروج
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آیا در ده سال اخیر تقاضای ماندن در انگلستان به دفتر  Home Officداده اید؟

 بله

 خیر

آیا در ده سال اخیر از ورود شما به خاک انگلستان جلوگیری شده است؟

 بله

 خیر

آیا در  10سال اخیر درخواست ویزای شما از انگلستان و یا کشور های دیگری رد شده است؟ در اینصورت :
کشور درخواست کننده ویزا

نوع ویزا

تاریخ رد شدن ویزا

علت رد شدن ویزا

آیا در ده سال اخیر به کشور های خارجی به غیر از انگلستان سفر کرده اید؟ ( اطالعات زیر را برای  10سفر اخیر خود تکمیل نمایید) .
کشور

تاریخ ورود ( روز  /ماه  /سال )

مدت اقامت

علت سفر
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 -8اطالعات خانواده
اطالعات همسر
نام خانوادگی:

نام:

تاریخ تولد:

شماره پاسپورت:
 بله

آیا همسر شما در این سفر همراهتان است؟

 خیر

آیا در حال حاضر با همسر خود زندگی می کنید؟ ( در غیر اینصورت آدرس و شماره تماس ایشان را وارد نمایید) .
آدرس:

شماره تماس

اطالعات پدر و مادر
نام و نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

محل تولد

پدر
مادر
اطالعات فرزندان
آیا فرزند تحت تکفل دارید؟ ( در اینصورت اطالعات زیر را برای تمامی فرزندان خود کامل نمایید) .
شماره پاسپورت

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

محل تولد

آیا ایشان با شما زندگی می کند؟

آیا فرزند دیگری هست که تحت تکفل شما نباشد و با شما سفر کند؟
شماره پاسپورت

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

محل تولد

آیا ایشان با شما زندگی می کند؟
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 -9اطالعات شغلی
آیا تا به حال برای شرکت های دولتی کار کرده اید؟
نام سازمان

نوع شغل فعلی

زمینه کاری سازمان

سِمت

 کارمند تمام وقت

 کارمند نیمه وقت

 خود اشتغال

 دانشجو

 بازنشسته

 ساپورت شده توسط فرد دیگر

نام سازمان

سِمت

تاریخ شروع به کار

 بیکار

زمینه کاری سازمان

تاریخ شروع به کار

درآمد ماهیانه از این سازمان( :به پوند)
درآمد ساالنه از این سازمان( :به پوند)
آدرس محل کار:
تلفن محل کار:
آیا شغل دیگری دارید؟ ( در اینصورت اطالعات زیر را تکمیل نمایید) .

نام سازمان

زمینه کاری سازمان

سِمت

تاریخ شروع به کار

درآمد ماهیانه از این سازمان( :به پوند)
درآمد ساالنه از این سازمان( :به پوند)
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 -10تحصیالت
آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:

شهر:

از تاریخ:

ماه

سال

نام مدرسه /موسسه آموزشی /دانشگاه:

کشور:

تا تاریخ:

ماه

سال

 -11اطالعات مالی
لطفا این قسمت را کامل  ،دقیق و طبق پرینت حساب خود کامل نمایید.
آیا پس انداز سپرده  ،امالک  ،سهام و یا هر منبع درآمدی که از آن ماهیانه وجه دریافت می کنید دارید؟
سود ماهیانه حساب

درآمد حاصل از اجاره ملک

مانده حساب سپرده

سود ماهانه سهام

درآمد حاصل از اجاره ملک

سود ساالنه سهام

ماهیانه چقدر بابت هزینه های زندگی پرداخت می کنید؟ (به پوند)
کل هزینه ای که ماهیانه برای اعضا خانواده یا دیگر اعضای تحت تکفل خود می دهید چقدر است؟ (به پوند)
مجموع هزینه های شما در سفر شخصا چقدر است؟ (به پوند)
تمام پولی که برای سفر دارید چقدر است؟ (به پوند)
هزینه بلیط هواپیما  ،کشتی یا قطار شما چقدر است؟ (به پوند)
هزینه های اقامت شما چقدر است؟ (به پوند)
هزینه های روزمره شما در سفر چقدر است؟ (به پوند)
آیا شخص دیگری هزینه های شما را پرداخت می کند؟
نسبت شما با این شخص چیست؟
چقدر به شما پرداخت می شود؟
به چه دلیل ایشان به شما پرداخت می کند؟
 -12لطفا برنامه سفر خود را به انگلستان توضیح دهید:
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 -13آیا دوست یا خویشاوندی در انگلستان دارید؟
نام:

نام خانوادگی:

نسبت:

شماره پاسپورت:

شماره تماس:

آدرس ایمیل:

نوع اقامت:
اقامت دائم  /کارت اقامت دائم
شهروند انگلیسی

آدرس:

آیا قصد دیدار و یا قصد اقامت در محل ایشان را دارید؟

 بله

 خیر

آیا در ده سال اخیر از کشوری اخراج شده اید؟

 بله

 خیر

آیا شماره بیمه انگلیسی دارید؟

 بله

 خیر

آیا تا به حال در فعالیتی حضور داشته اید که خالف قوانین آن کشور باشد؟

 بله

 خیر

آیا تا به حال درگیر  ،مشوق و یا حامی هر نوع فعالیت تروریستی بودید؟

 بله

 خیر

اگر نیاز به مصاحبه باشد ترجیح می دهید به چه زبانی باشد؟

 بله

 خیر

آیا تا به حال در انگلیس یا کشور دیگری به خاطر انجام اعمال مجرمانه جریمه شده اید؟

 بله

 خیر

آیا در انگلیس یا کشور دیگری به خاطر بدهی یا عدم پرداخت مبالغ جریمه در دادگاه محکوم شده اید؟

 بله

 خیر

 -14اطالعات درمانی
آیا تا به حال در انگلستان خدمات درمانی و پزشکی انجام داده اید؟

 بله

 خیر

آیا تا به حال هزینه ای بابت درمان پرداخت کرده اید؟

 بله

 خیر

لطفا آدرس و اطالعات تماس محل خود را وارد نمایید؟

تاریخ اتمام درمان:

تاریخ شروع درمان:

 -15آیا اطالعات دیگری وجود دارد که در جهت پذیرش شما از سفارت انگلستان موثر باشد و شما تمایل داشته باشید در فرم
خود وارد کنید؟
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