ردخواست وزیای آرفیقا

کد مدرکFR7084/00 :

توجه :
 -1خواهشمند است این فرم را به طور کامل و بدون قلم خوردگی تکمیل فرمائید.
 -2مسئولیت عدم تکمیل فرم یا نقص در تنظیم آن که منجر به عدم صدور ویزا گردد بر عهده آژانس ثبت کننده می باشد.
 -3مسئولیت هر گونه عدم تطابق اطالعات فوق با مشخصات مسافر به عهده مسافر یا آژانس ثبت نام کننده است .

مدارک الزم :
 -1کپی صفحه اول و دوم و توضیحات شناسنامه دو قطعه عکس جدید رنگی با زمینه سفید تمام رخ
 -2پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار و با امضاء مسافر
 -3هر نفر می بایست دارای پاسپورت جداگانه باشد.
 -4ترجمه گواهی اشتغال به کار باذکر مبلغ حقوق و مدت زمان مرخصی
 -5ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان با ذکر زمان مرخصی
 -6ترجمه شناسنامه فرزندان زیر  18سال  2نسخه(یک نسخه برای ارائه به مامورین بازرسی فرودگاه هنگام خروج و ورود الزامی میباشد)
 -7ترجمه رضایت نامه محضری درصورت سفر فرزندان با یکی از والدین (پدر یا مادر)
 -8ترجمه رسمی پروانه کسب،مطب،دفتر وکالت و ...برای مشاغل آزاد
 -9ترجمه فیش حقوقی برای افراد بازنشسته
 -10پرینت التین حساب بانکی گردش سه ماهه جاری با مهر اصلی بانک(برای خانواده،تنها پرینت حساب سرپرست خانواده کافیست)
 -11رزرو بلیط
 -12واچر هتل

مشخصات فردی مسافر
-1نام:

-2نام خانوادگی:

-3نام و نام خانوادگی قبلی در صورت وجود:

 -4شهر محل تولد :

 -5کشور محل تولد :

-6ملیت :

 -7ملیت کشور دیگر:

 -8کشور محل اقامت:

 -9طول مدت زمانی که در این کشور مقیم بوده اید

 - 10موبایل:

 -11مدت زمانی که در این محل سکونت داشته اید:

-12آدرس منزل:

-14شغل و سمت :

 -13شماره منزل:
 -15آدرس محل کار :
 -17نام همسر :

 -16وضعیت تأهل :
 -19ملیت همسر :

 -18تاریخ تولد همسر :

*** -20تاریخ عقد :
 – 22آیا تا به حال در آفریقای جنوبی اقاکت داشته اید ؟

*** -21ایمیل :
 -23آیا تا به حال ویزای شما برای آفریقای جنوبی رد شده است ؟

-24تلفن ضروری در صورت نیاز به تماس:

1

