فرم درخواست وقت مالقات از مرکز ورود
.Aمشخصات فردی درخواست کننده در خاک
بلژیک
ی
نام خانوادگ:
ی
نام خانوادگ در هنگام تولد:
نام:
تاری خ تولد:
شهر محل تولد:
کشور محل تولد( :از لیست انتخاب کنید)
ملیت( :از لیست انتخاب کنید)

جنسیت:
○مرد
○زن
○سایر
آدرس ایمیل:
(اگر آدرس ایمیل ندارید ،میتوانید اینجا بسازید:
)https://www.google.com/gmail/
آیا پاسپورت دارید:
○بله
○خی

اگر به سوال قبل (آیا پاسپورت دارید ) پاسخ بله
داده اید
کپ از پاسپورت خود را اینجا آپلود کنید
لطفا یک ی
یک فایل باشد
کمتراز 200مگابایت باشد
فرمت مورد قبول:
txt pdf doc docx tiff jpg jpeg bmp

آیا قبال با دولت بلژیک در ارتباط بوده اید (مثال :
سفارت ها ،کنسولگری ها ،شهرداری ها و )...؟
○بله
○خی
آیا در حال ر
حاض در اداره مهاجرت شماره پرونده
دارید؟
○خی
○بله
○من شماره دارم ویل فراموش کرده ام
لطفا عکس خود را اینجا آپلود نمایید
یک فایل باشد
کمتراز 200مگابایت باشد
فرمت مورد قبول:
txt pdf doc docx tiff jpg jpeg bmp

ی
. Bاطالعات خانوادگ درخواست کننده در خاک
بلژیک
ی
 .1آیا رشیک زندگ تان شما را همرایه میکند؟
○بله
○خی
ی
اگر به سوال قبل (آیا رشیک زندگ تان شما را
همرایه میکند؟) پاسخ بله داده اید
ی
لطفا اطالعات مربوط به رشیک زندگ خود را پر
کنید
ی
نام خانوادگ:
نام:
نوع ارتباط:
ی
قانون)
○ازدواج کرده (ازدواج
○ازدواج نکرده
 .2آیا فرزند(ان) (زیر  18سال) خود را به همراه
دارید؟
○بله
○خی

اگر پاسخ شما به سوال قبل (آیا فرزند(ان) (زیر 18
سال) خود را به همراه دارید) بله است:
اطالعات زیر را در مورد فرزند(ان) (زیر  18سال)
خود پر کنید
ی
نام خانوادگ:
نام:
ملیت:
تاری خ تولد:
محل تولد (لطفا شهر محل تولد یا روستای محل
تولد را ذکر کنید):
جنسیت:
○مرد
○زن
○سایر
لطفا عکس فرزند خود را اینجا آپلود کنید:
یک فایل باشد
کمتراز 200مگابایت باشد
فرمت مورد قبول:
txt pdf doc docx tiff jpg jpeg bmp
آیا فرزند دیگری ر
نی دارید (زیر  18سال)؟
○بله
○خی
جزئیات الزم برای ارائه در رابطه با فرزند دیگر،
همانند فرزند اول است (اگر فرزند دیگری
دارید)

.3آیا فرزند (ان) (باالی  18سال) خود را به همراه
دارید؟
○بله
○خی
اگر به سوال قبل (آیا فرزند (ان) (باالی  18سال)
خود را به همراه دارید؟ ) پاسخ بله داده اید
لطفا اطالعات مربوط به فرزند (ان) (باالی 18
سال) خود را وارد نمایید:
ی
نام خانوادگ:
نام:
آیا فرزند (باالی  18سال) دیگری دارید:
○بله
○خی
جزئیات الزم برای ارائه در رابطه با فرزند دیگر،
همانند فرزند اول است (اگر فرزند دیگری
دارید)
های که صحبت میکنید:
.Cزبان ی
ر
آنهان را ذکر کنید که روان صحبت
(بهی است فقط
ی
میکنید)
.1
.2
.3
.4

 :Dمالحظات
من توضیحات را خوانده ام و اعالم میکنم که
نهان که در ارتباط با اعضای
اطالعات من و آ ی
خانواده ام ارائه داده ام ،صحیح هستند
○بله
.Eنکته مورد توجه برای اشاره
(مثال :ویلچر ،نیاز ویژه و غیه)

من از اطالعات مربوط به بررسی مشخصات
شخصی ام یادداشت برداشته ام
○بله
اطالعات مربوط به برریس مشخصات
شخیص -ماده  13قانون جامع حفاظت از
اطالعات (که از این به بعد ” “GPDRگفته
میشود)
شناسان در مرکز ورود ،الزم است هر فردی
)1برای
ی
که درخواست وقت مالقات کرده است  ،یک عکس
(فرمت دیجیتال) به همراه داشته باشد (شامل
فرزندان کم سن همراه خود).
.2در ی
شناسان که
عی حال الزم است شما مدارک
ی
به همراه دارید را (بصورت دیجیتال) پیوست نمایید
(مدارک هر درخواست کننده باید پیوست شود)
ی
.3اگر ازدواج کرده اید ،باهم زندگ میکنید و/یا
فرزندان خود را به همراه دارید ،هر کدام از اعضای
خانواده که درخواست وقت مالقات کرده است باید
در مرکز ورود ی
حاض شود .شما باید باهم حضور
یابید.
درخواست خود را ارسال کنید

