
 

 1/2020    (Cسەبارەت بە ڤیزای شێنگن )ڤیزای  ی گشتیزانیاری: 1پەڕەی زانیاری ژمارە 

رۆژ لە  90ڤیزای شێنگن مافی مانەوەی ماوەیەکی کورت لە واڵتانی ئەندامی شێنگن دەدات بە خاوەنەکەی کە بریتییە لە 

 90ۆژ دەدات. دوای مانەوەی یەکجار تا ر X90  4رێگا بە مانەوەی  C 2دوو ساڵی جۆری  دا. ڤیزایەکیرۆژ 180ماوەی 

 رێت. ڤیزای شێنگن ڤیزای گونجاوە بۆ سەردان، گەشت و سەردانی بازرگانی.درۆژ دەبێت ناوچەی شنگن جێبهێڵ

ئیتالیا،  ،ا، فینلەندا، فەرەنسا، یۆنان، ئیسلەندابەلجیکا، دانیمارک، ئەڵمانیا، ئیستۆانی :واڵت 26ناوچەی شێنگن بریتییە لە 

، لیشتنشتاین، لیتوانیا، لوکسمبۆرگ، ماڵتا، هۆڵەندا، نەرویج، نەمسا، پۆلۆنیا، پۆرتوگال، سوید، سویسرا، سلۆڤاکیا، التڤیا

 هنگاریا.و سلۆڤێنیا، ئیسپانیا، چیک 

 کارییەکە: بەشی ڤیزا لە ماوەی پانزە رۆژ لە کاتی گەیشتنی تەواوی داواپێشکەش بکەن کاریتکایە لە کاتی گونجاودا داوا

النی کەم پانزە رۆژ بەر لە وادەی سەردانەکە  کارییەکەتاندات. هەربۆیە واباشە ئێوە داوای ڤیزا بڕیار لەسەر داواکە دەبەش بە

پێشکەش بکەن، بەاڵم زووتریش لە سێ مانگ بەر لە وادەکە نەبێت. لە کاتی بۆنە کوردییەکانی وەک نەورۆز و جەژنی 

 و کریسمەس لەوانەیە ئەم ماوەیە زیاتریش بخایەنێت. )عید الفصح( ئیستەرقوربان و هەروا بۆنە ئەڵمانییەکانی وەک 

ساڵ رەتی داوە، دەبێ داواکە لەالیەن خودی خۆیانەوە پێشکەش بکرێت. داوای تایبەت بە  18یان لە ئەو کەسانەی تەمەن

 ژۆ بکرێن.مندااڵن و مێرمندااڵن لەالیەن دایک و باوک یاخود کەسانی رێپێدراو لە رووی یاساییەوە وا

 بەسەرەوە پێویستە پەنجەمۆر وەربگیرێن. لە تەمەنی دوانزەساڵیی

 لە هەولێر، VFS Globalوادە بۆ پێشکەشکردنی داواکاریی ڤیزا دەکرێت تەنیا لە رێگای سەردانی نووسینگەی کۆمپانیای 

 تۆمار بکرێن.رێگای عەنکاوە، بەرامبەر ئەبوشەهاب سیتی 

 ئەم سایتە بکەن: دانیبۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەر

http://www.irak.diplo.de/iq-de/vertretungen/generalkonsulat1 

ۆرەکان بۆ ئامادەبێت. پەنجەم VFS Globalدەبێت کەسی داواکەر خۆی لە نووسینگەی کۆمپانیای  وەرگرتنی پەنجەمۆربۆ  

 دەمێننەوە.  VISماوەی پێنج ساڵ لە سیستەمی زانیاریی ڤیزا 

بە خۆڕایی دابەشدەکرێن، هەروەها دەکرێت لەسەر  VFS Global کۆمپانیایلەالیەن  فۆڕمەکانی داواکردنی ڤیزا تەواوی

  .هەن زانیاریی زیاتر و پەڕەی زانیاری تەکەمان هەروەهادابەزێنرێن لەسەر سای http://irak.diplo.de سایتی

ی رای دەگەیەنین کە تەواوی کارەکانی بەشی ڤیزا جگە لەو رەسمەی ڤیزا کە لە بڕگەی داهاتوودا لێرەوە بە راشکاو

 هاتووە بە خۆڕایین.

بە دۆالری ئەمەریکی دەدرێت. یورۆ و بە گوێرەی نرخی دیاریکراو لەالیەن بەشی ڤیزاوە  80بریتییە لە  رەسمی ڤیزا بڕی

 ساڵ بە خۆڕاییە. بڕی 6ڤیزای منداڵی خوار تەمەن یورۆ.  40ساڵ، رەسمەکە بریتییە لە  12تا  6بۆ مندااڵنی تەمەن نێوان 

 ۆرت دەدرێتەوە.پسئەو پەڕەیە نووسراوە کە لەگەڵ پاڤیزا بریتییە لەو مەبلەغەی لەسەر  رەسمی

تێکەڵ بە رەسمی ڤیزا بکرێت و لەگەڵ ئەو  وەری دەگرێت VFS Globalی مپانیای کۆنرخی ئەو خزمەتگوزارییەنابێت 

 ئەژمار بکرێت.

لە کاتی داواکردنی ڤیزای شێنگن، بەشی ڤیزا وردبینی لەوەدا دەکات، ئاخۆ مەبەستی سەردانەکە سەلمێنراوە، دارایی پێویست 

داواکەر هەم لە رووی ئابووریی و هەمیش لەرووی  بۆ دابینکردنی خەرجییەکانی سەردانەکە لەبەردەستدایە و ئاخۆ کەسی

خیزانییەوە ریشەی لە هەریمی کوردستان داکوتاون )بۆ ئەوەی بەر لە تەواوبوونی ماوەی ڤیزاکە ناوچەی شێنگن جێ بێڵێت(. 

موکورتیی لە کاتی هەبوونی کەدەتوانن لە پەڕەکانی زانییارییدا بزانن ئەو بەڵگەنامانە چین کە پێویستە پێشکەش بکرێن. 

 .لەبەڵگەنامەکاندا، داواکە رەتدەکرێتەوە

کە هێشتا کاری پێبکرێت، لەبەردەستدا بێت و دەبێت یەکەم النی کەم دوو الپەڕەی  پاسپۆرتێکبۆ داواکردنی ڤیزا، دەبێت 

)نەوەک درێژکراوە( و سێییەم بۆ ماوەی سێ مانگ دوای  بەتاڵی تێدا مابن، دووەم لە ماوەی دە ساڵی رابردوودا دەرچووبێت

 ۆرتێکی نوێ دەربکەن.پسنیابنەوە و ئەگەر پێویستی کرد پاکۆتاییهاتنی سەردانەکە کاری پێبکرێت. تکایە لەمە دڵ
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یۆمێتری بێت، واتە نابێت لە شەش مانگ کۆنتر بێت و الەگەڵ داواکارییەکە پێشکەش دەکرێت، دەبێت ب وێنەیەیئەو 

ملیمەتر بێت. کەسی داواکەری ڤیزا دەبێ روو بەڕوو و بەبێ سەرپۆش و چاوپۆش دیار بێت. لەبەر  45بە  35بارەکەی قە

 هۆکاری ئایینی دەکرێت ئیستیسنا لەم رێسایە بکرێت، بەاڵم بە هیچ شێوەیەک ناکرێت چاوەکان شاراوە بن.

تە بەردەست )چ تەئمینی تاکەکەسیی یان دەستەجەمعیی(، بخرێ سەفەرنەخۆشیی تەئمینی لەگەڵ داواکەدا دەبێت بەڵگەنامەی 

کە خەرجییەکانی ئەگەری مانەوە لە نەخۆشخانە، مردن یاخود چارەسەری نەخۆشکەوتنی لەناکاو و فریاکەوتن لە ماوەی 

 یورۆ بێت. 30.000میی روپۆشکردنەکە دەبێت ناوچەی شێنگندا بگرێتەوە. النی کەتەواوی سەردان و گەشەتەکە بەنێو 

تەئمینەکە دەبێت سەرتاپای ماوەی سەردانی یەکەم بگرێتەوە. لە فۆڕمی داوای ڤیزادا بەڵێن دەدەن کە بۆ سەردانەکانی 

دواتریش تەئمینی سەفەر دەستەبەر دەکەن. نوسخەی ئەسڵی و کۆپییەکی بەڵگەنامەی تەئمینەکە لەگەڵ داواکاریی ڤیزا دەخرێتە 

تەوە(. تەئمینێک کە تەنیا پاشوەخت، واتە دوای کۆتایی هاتنی سەردانەکە، بەردەست )نوسخە ئەسڵییەکە دواتر دەدرێ

خەرجییەکان دەگێڕێتەوە، وەرناگیرێت. تەئمینەکە نابێت سنووردارکردنی خزمەتگوزارییەکانی بۆ کەسانی تەمەن دیاریکراو، 

داوای ڤیزا ناگەڕێنرێنەوە. هەموو ساڵ بگرێتە خۆی. خەرجییەکان تەئمین لە کاتی رەتکردنەوەی  65بۆ نموونە گەورەتر لە 

 ئەو تەئمینانەی ئەو مەرجانەی سەرەوەیان تێدا بێت قەبوڵ دەکرێن.

ڤیزایەکی ئەگەر ئێوە بەحوکمی کارەکەتان یاخود لەبەر هۆکاری خێزانیی ناچارن زوو زوو سەفەر بکەن، پێشنیاردەکەین 

 ە بەردەست.داوا بکەن و بەڵگەنامەی پێویست بۆ ئەم مەبستە بخەن ماوەدرێژ

 .ئاستێکبزانن، داواکارییەکەتان گەیشتۆتە چ  VFS Globalهەرکاتێک بخوازن، دەتوانن لەسەر سایتی کۆمپانیای 

 دەبێت.  VFS Globalلە رێگای کۆمپانیای  ۆرتەکانپسوەرگرتنەوەی پا

 

 نگچەند زانیارییەکی دیکەی گر

زانیارییەکانی ڤیزاکەتان ورد بنەوە، بە بڕی رەسمی ۆرتەکەتان لە راستیی تەواوی پستکایە دوای وەرگرتنەوەی پا

 .VFS Globalڤیزایشەوە. هەرشتێکی نادروست بە بەشی ڤیزا بگەیەنن نەوەک بە کۆمپانیای 

کرێن کە لە پەڕەکانی زانیارییدا هاتوون. ئەگەر ادا تەنیا ئەو بەڵگەنامانە داوابلە کاتی وەرگرتنی داواکاریی ڤیز باوە

بەشی ڤیزا بۆی هەیە داوای بەڵگەنامەی دیکەیش بکات. لێرەوشەوە جەخت لەسەر ئەوە دەکرێتەوە،  پێویست بکات، ئەوا

 کە پێشکەشکردنی تەواوی بەڵگەنامەکانیش مانای حەتمیبوونی پێدانی ڤیزا نییە.

واڵتانی هەروا رای دەگەیەنین کە هەبوونی ڤیزا مانای ئەوەنییە کە خاوەنەکەی ئۆتۆماتیک مافی سەفەرکردنی بۆ ناو 

 شێنگن هەیە. دوابڕیار لەم بارەیەوە لەالیەن فەرمانگەکانی تایبەت بە چاودێری سنوور دەدرێت.

تەواوی بەڵگەنامە پێویستەکانی لەالیەن خودی کەسی داواکەر یاخود بریکارەکەی و لە رۆژی وادەکە پێشکەش دەکرێن. 

 لەبەر چاو ناگیرێن. تەکنیکیەر هۆکاری ەی پێشتر یاخود لە رێگای ئیمەیل نێردراون لەبانئەو بەڵگەنام

ئامادەبوونی کەسی داواکەر لەکاتی پێشکەشکردنی داواکارییەکە تەنیا ئەو کاتە دەکرێت چاوپۆشی لێبکرێت، ئەگەر 

 مانگی پێشتردا پەنجەمۆری کەسی داواکەر وەرگیرابن و لە سیستەمی زانیاریی ڤیزا خەزن کرابن. 59لەماوەی 

 اقییەکان دەبێت وەرگێڕدرابنە سەر زمانی ئەڵمانی یاخود ئینگلیزی.تەواوی بەڵگەنامە عێر

 داواکاریی ناتەواو وەرناگیرێن.

 دەخایەنێت. ی کاررۆژ 15نزیکەی  گەیشتنییەوە بە بەشی ڤیزا،لە کاتی پڕۆسەی کارکردن لەسەر ڤیزا 

 ەوەی داواکریی ڤیزا، رەسمی ڤیزا ناگەڕێنرێتەوە.لەکاتی رەتکردن


