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 انگلستانت�ریست�  ویزایفرم 

 .نماییدبه میالدی وارد  ار هاو تاریخ مطابق با پاسپورت و به انگلیس�حت� االمکان لطفاً اطالعات خ�استه شده را 
 

 :e-mail : متقاض�و نام خان�ادگ�  نام

 :تلفن منزلو آدرس 

 شماره م�بایل: :ف�ق مدت اقامت در آدرس

 :محل سک�نتوضعیت 

 سایر (ت�ضیح دهید) ☐             مت�لق به یک� از اعضای خان�اده است ☐ مستاجر هستم ☐  مالک هستم ☐

 
 

 همسراطالعات 

 نام: خان�ادگ�: نام

 ملیت: :تاریخ ت�لد

 

 اطالعات پدر و مادر

 : مادرنام خان�ادگ� نام و  : پدرنام خان�ادگ� نام و 

 سال) : -ماه  -(روز  مادرتاریخ ت�لد  سال) : -ماه  -(روز  پدرتاریخ ت�لد 

 
 کنید:ن را بط�ر کامل وارد لطفاً اطالعات آنا -دان در انگلستان خ�یشاون

 ن�ع اقامت در انگلستان ملیت نام خان�ادگ�نام و  با شمااو نسبت 

 م�قت)(دائم، 

 شماره پاسپورت

 )نباشد Citizenاگر فقط (
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 :بط�ر کامل وارد کنیدلطفاً اطالعات آنان را  -در انگلیس  مشخصات دع�ت کننده

 ایمیل م�بایلشماره  آدرس و کد پست� منزل نام
    

 
  ت�ضیح دهید.اگر ج�اب مثبت است لطفا حال در انگلستان م�رد درمان قرار گرفته اید؟ ه ب آیا تا

 
.................................................................................... 

 
 باشید؟ در ص�رت مثبت بودن پاسختان شماره بیمه م�رد نظر را بن�یسید.آیا شما در انگلستان دارای شماره بیمه م�

 
.................................................................................... 

 
  آیا شما گ�اه� نامه رانندگ� انگلیس� دارید؟ در ص�رت مثبت بودن پاسختان شماره گ�اه� نامه تان را بن�یسید.

 
.................................................................................... 

 
  چه ن�ع کمک�؟ حال در انگلیس از کمک های دولت� بهره مند شده اید؟ه ب آیا تا

 
.................................................................................... 

 
  )Leave to Remainسال اخیر درخ�است ماندن در انگلستان داشته اید؟ ( 10آیا در ط� 

 
.................................................................................... 

 
 برای شما رخ داده است جدول را تکمیل نمایید.در رابطه با انگلستان و یا هر کش�ر دیگری در ص�رتیکه مشکالت زیر 

 رد شدن درخ�است پناهندگ� ☐          آن کش�ر                            اخراج از  ☐                         رد شدن درخ�است ویزا ☐

 ممن�عیت ورود یا خروج از آن کش�ر ☐       ممان�ت از ورود شما هنگام ورود در مرز ☐       قاضای ترک خاک آن کش�ر از شما   ت ☐

 یا ت�ضیحات رفرنس نامهشماره  تاریخ  ن�ع مشکل ایجاد شده

   

   

 

 .بله، ت�ضیح دهید ☐   خیر ☐ در انگلستان را دارید؟و یا هر ن�ع مشکل قضایی آیا سابقه محک�میت 
 

 امضا  نمایم.را تایید م�ن آصحت اطالعات پس از تکمیل فرم ....................در تاریخ  ........................... اینجانب
 

 برای ما ارسال نمایید.تص�یر صفحه اول پاسپورت خ�د و همسرتان را نیز  به همراه این فرم لطفا :مهم 
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 سابقه سفرهای شمافرم 

 .......................... چند بار به انگلیس سفر کرده اید؟ مجم�عا سال اخیر  10در 
 

 .دیسیرا بن� سیبه انگلخ�د  سفر آخر 3مشخصات 

 علت سفر ردیف
 تاریخ دقیق ورود به انگلیس

 سال) -ماه  -(روز 
 تاریخ دقیق خروج از انگلیس

 سال) -ماه  -(روز 

1    

2    

3    

 
  .دییوارد نما ریرا در جدول زسال اخیر  10در  سیاز انگل ریبه غخ�د  یسفرها دقیقتاریخ 

 سال) -ماه  -تاریخ خروج  (روز  سال) -ماه  -تاریخ ورود  (روز  علت سفر نام کش�ر مقصد ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 


