
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**
**

مدارك الزم براي ويزاي استراليا

دانشجويان ودانش آموزان
 ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل

( صاحبان شركتهاي خصوصي ( مدير عامل و عضو هيئت مديره
 ترجمه آخرين تغييرات روزنامه رسمي

مدارك شغلي ***  ***

بازنشستگان

ترجمه روزنامه رسمي تاسيس شركت
ترجمه  اساسنامه

ترجمه شركت نامه
كارمندان شركت هاي خصوصي

( (سابقه يك سال گذشته ترجمه ليست بيمه از اداره تامين اجتماعي
(نام و شماره  پاسپورت ) در آن ذكر شده باشد + آگهي تاسيس شركت ترجمه گواهي اشتغال به كار با ذكر سمت و سابقه كار و  ميزان حقوق مشخصات فردي

كارمندان بخش دولتي
ترجمه آخرين حكم كار گزيني

ترجمه آخرين فيش حقوقي
(نام و شماره  پاسپورت ) در ان ذكر شده باشد . ترجمه گواهي اشتغال به كار با ذكر سمت و سابقه كار و ميزان حقوق و مشخصات فردي

( (سابقه يك سال گذشته ترجمه ليست بيمه از اداره تامين اجتماعي

ترجمه گواهي ساختماني

ترجمه آخرين فيش حقوقي
ترجمه آخرين حكم بازنشستگي

كسبه
ترجمه  جواز كسب

ترجمه كارت بازرگاني
پزشكان

ترجمه پروانه مطب
ترجمه كارت نظام پزشكي

مهندسان
ترجمه پروانه نظام مهندسي

ساختمان سازان

ترجمه پايان كار ساختمان
ترجمه قراردادهاي كاري

وكال
ترجمه پروانه وكالت

جاري به زبان انگليسي كه به ازاي هر نفر 40 ميليون تومان موجود باشد. / بلند مدت / 3 ماه آخر حساب هاي كوتاه مدت ريز پرينت

ترجمه شناسنامه
6*4 دو قطعه عكس

 كليه گذر نامه هاي قديمي

ترجمه رضايت نامه محضري با ذكر صريح رضايت براي سفر و خروج ازكشور و اخذ ويزاي شنگن/استراليا، براي اطفال (بدون والدين)وخانمهايي كه بدون همسرانشان سفر ميكنند.

***مدارك بانكي و مالي***

ساير مدارك مورد نياز *** *** 

كليه مدارك بايد ترجمه رسمي با مهر مترجم و دادگستري و وزارت خارجه باشد. از شروط اصلي اخذ ويزا داشتن وبزاي شنگن ميباشد.**

گواهي تمكن مالي به زبان انگليسي
ترجمه قراردادهاي  حساب هاي كوتاه و بلند كه تاريخ قرار داد مشخص باشد.

ترجمه ساير منابع درآمدي (اجاره نامه )

اصل گذرنامه با حدالقل 7 ماه اعتباراز تاريخ سفر
ترجمه سند ملكي بنام مسافر


