ویزاگشت

اطالعات الزم برای وقت سفارت بریتانیا
تصویر صفحه مشخصات پاسپورت
تصویر صفحه مشخصات سایر پاسپورتها (صادر شده از یک کشور دیگر یا پاسپورت قدیمی)
آدرس محل سکونت با کد پستی
چند سال در این آدرس سکونت داشته اید؟
وضعیت مالکیت محل سکونت به چه صورت است؟
شماره تلفن ثابت و همراه
وضعیت تاهل (مجرد ،متاهل ،طالق گرفته ،بیوه)
ملیت (در صورت چندملیتی بودن تمامی ملیتها ذکر شود)
شغل
میزان درآمد ساالنه از این شغل (به پوند)
میزان مخارج ماهانه (به پوند)
سایر منابع درآمد
میزان درآمد از سایر منابع (به پوند)
میزان پسانداز (به پوند)
میزان مخارج در نظر گرفته شده برای سفر به بریتانیا (به پوند)
آیا شخص دیگری هزینههای سفر را پرداخت میکند؟ در صورت پاسخ مثبت مشخصات آن را ذکر کنید.
تاریخ شروع سفر
تاریخ پایان سفر
ترجیح زبان برای مصاحبه
هدف اصلی از سفر به بریتانیا
جزئیات مربوط به هدف اصلی از سفر
(در صورتی که هدف گردشگری است ،نام هتلها و مکانهای مورد نظر برای بازدید)

ویزاگشت

اطالعات همسر (نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،ملیت)
اطالعات پدر (نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،ملیت)
اطالعات مادر (نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،ملیت)
آیا اقوامی در بریتانیا دارید؟
(در صورتی که پاسخ مثبت است :نسبت ،نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد ،ملیت ،آدرس و شماره تلفن)
آیا به صورت یک گروه سازماندهی شده (مانند تور) به بریتانیا سفر میکنید؟
آیا در سفر به بریتانیا ،شخصی به جز همسر و فرزندان و والدین شما را همراهی میکند؟
آدرس محل اقامت در بریتانیا (هتلها یا میزبان یا هر دو – از چه تاریخ تا چه تاریخی در چه محلی)
در طول  ۱۰سال گذشته چند بار به بریتانیا سفر کرده اید؟ با چه هدفی؟ تاریخ ورود و خروج؟
آیا تاکنون در بریتانیا تحت درمان پزشکی قرار گرفته اید؟
آیا در طول  ۱۰سال گذشته درخواست اقامت دائم در بریتانیا داشته اید؟
در طول  ۱۰سال گذشته چند بار به هر یک از این مکانها سفر کرده اید؟ با تاریخ رفت و برگشت ذکر کنید
استرالیا

 ،کانادا

 ،نیوزلند

 ،آمریکا

 ،اروپا (به جز بریتانیا)

آیا در طول  ۱۰سال گذشته به کشورهای دیگری سفر داشته اید؟ با تاریخ رفت و برگشت ذکر کنید.
آیا تاکنون درخواست ویزای شما از بریتانیا یا سایر کشورها رد شده است؟ یا دیپورت شدهاید؟ یا تقاضا شده
است که خاک کشور را ترک کنید؟ یا از ورود شما به کشور جلوگیری شده است؟
آیا در سازمانهای زیر کار کردهاید؟ در صورت پاسخ مثبت تاریخ شروع و پایان ،رده ،نام محل خدمت.
نیروهای نظامی (شامل خدمت اجباری ملی یا نظامی)
دولت (شامل مدیریت عمومی یا شهری و خدمت اجباری ملی)
سازمانهای رسانهای
سازمانهای امنیتی (شامل پلیس و شرکتهای امنیتی خصوصی)
قوه قضاییه (شامل کار به عنوان قاضی یا دادستان)

