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تکایە پەڕەی زانیاری ژمارە  1بخوێننەوە .پێویستە بۆ هەر کەسێکی داواکەر فۆرمێکی داواکاریی پڕ بکرێتەوە .ئەم
پەڕەی زانیارییە وەک لیستی پێداچوونەوە بەکار بهێنن .
فۆڕمێکی تەواو پڕکراوە و لەالیەن کەسی داواکەرەوە ئیمزاکراو  +پرسیارنامە بە گوێرەی ماددە 54ی
یاسای مانەوەی ئەڵمانیا.
پاسپۆرت (سەیری پەڕەی زانیاری ژمارە  1بکە)
کۆپی ئەو ڤیزایانەی لە سێ ساڵی رابردوودا لەالیەن کەسی داواکەرەوە وەرگیراون (شێنگن ،یەکێتی
ئەوروپا ،بەریتانیا ،واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا و کەنەدا)
یەک وێنەی پاسپۆرت (سەیری پەڕەی زانیاری ژمارە  1بکە)
تەئمینی نەخۆشیی سەفەر (سەیری پەرەی زانیاری ژمارە  1بکە)
بلیتی فڕۆکە و یاخود تۆمارکردنی گەشت
بەڵگەنامەی حیجزکردنی میوانخانە یان بەرنامەی سەفەر
وێنەی تۆماری خێزانیی (صورة قید العائلة) (نوسخەی ئەسڵی و کۆپییەک) و کۆپی پاسپۆرتی هاوسەر
بەڵگەنامەی خاوەندارێتی (سەنەدی خانووبەرە ئەگەر هەبوو)
کارتی زانیاری (نوسخەی ئەسڵی و کۆپییەک)
بڕی رەسمی ڤیزا (سەیری پەڕەی زانیاری ژمارە  1بکە)
بۆ کەسانی تەمەن خوار  18ساڵ پێویستە داواکە لە الیەن دایک و باوک یاخود ئەو کەسەی مافی
سەرپەرشتیاریی ،لەبەردەم کارمەندی کۆمپانیای  VFS Globalهەیە ئیمزا بکرێت .ئەگەر منداڵ یاخود
مێرمندالەکە بەبێ دایک و باوک سەفەر بکات ،ئەوا پێویستە رەزامەندی هەردووکیان لە سەفەرکردنی
منداڵەکە لەگەڵ کەسێکی دیکە بە نووسراو پێشکەش بکرێت.
بەڵگەنامەی دەستەبەرکردنی خەرجییەکانی مانەوە لە ئەڵمانیا بۆ نموونە:
 oبەڵگەنامەی داهات (بەڵگەنامەی بڕی مووچە ،دەرچەی حیسابی بانکی (نوسخەی ئەسڵی) ،یان
بەڵێننامە (داوەتنامە) کە الی فەرمانگەی بیانیان لە ئەڵمانیا درابێت (لە شەش مانگ کۆنتر نەبێت)،
بە نوسخەی ئەسڵی و کۆپییەک.
بەڵگەنامەی بەشداریکردن لە چاالکیی کولتووریی یان وەرزشیی:
ناونیشان و زانیارییەکانی پەیوەندیکردن بە رێکخەری چاالکییەکە
کات و جۆری چاالکییەکە
ناو ،پۆست و زانیاری سەبارەت بە داواکەری ڤیزا
بەڵێننامەی گرتنەئەستۆی خەرجییەکانی ماوەی مانەوە لە ئەڵمانیا
بۆ کارمەندان:
پێویستە ب ەڵگەنامەی فەرمانگە یاخود خاوەن کار لەگەڵ دەستنیشانکردنی پۆست ،کار  ،مووچە ،بەرواری
دەستبەکاربوونی کەسی داواکەر و ناونیشان و زانیارییەکانی پەیوەندیکردن بە خاوەن کارەکەی پێشکەش
بکرێت( .نوسخەی ئەسڵی)

مۆڵەتنامە بۆ ئەو ماوەیەی ڤیزاکەی بۆ داواکراوە.
بۆ کەسانی خاوەن کۆمپانیا و کاری سەربەخۆ:
فەرمانی تۆمارکردنی بازرگانیی کۆمپانیا عێراقییەکە
بەڵگەنامەی تۆماری کۆمپانیاکە (نوسخەی ئەسڵی و کۆپییەک)
حیسابی بانکی کۆمپانیا (ئەگەر هەبێت)
بۆ قوتابیان و خوێندکاران:
بەڵگەنامەی قوتابیبوون یاخود خوێندکارێتیی

پێشکەشک ردنی ئەم بەڵگەنامانەی سەرەوە ،مانای مافی پێدانی ڤیزا نییە .لە هەندێک حاڵەتدا لەوانەیە داوای بەڵگەنامەی
دیکەیش بکرێت .تەواوی بەڵگەنامە پێشکەشکراوەکان پێویستە درووست و لە رووی ناوەڕۆکەوە راست بن .بەڵگەنامەی
ساختە یان هەڵە (پشتگیریی بێ بنەما) دەبنە مایەی رەتکردنەوەی داواکاریی ڤیزا.

