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می  EUیا  EEAسفر می کنند و یا به خانواده  EUیا  EEAست که به همراه یکی اعضای ا این مورد برای افرادی

 پیوندند. 

سفر می کنید، باید درخواست ویزای  EEAیا  EUکه به تنهایی و بدون یکی از اعضای خانواده توجه داشته باشید، زمانی 

/ اقامت کوتاه مدت/ شنگن ثبت کنید و فرم درخواست به همراه تمام مدارک C نوع  یق مقررات معمولی ویزاطبخود را 

 (.سالمتمدرک بیمه بجز مورد نیاز را ارئه کنید )

 مدارک  توضیحات

 مدارک اصلی

گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن 

ین سفر دارید، از را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چند

آخرین تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید: باید طی 

سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که  00

گذرنامه شما حداقل یک برگه ی دو طرف سفید )پشت و 

رو سفید( به منظور ثبت ویزاها داشته باشد. گذرنامه باید 

  توسط متقاضی امضا شده باشد.

 گذرنامه اصل 

م تکمیل شده )به زبان آلمانی، هلندی، فرانسوی یا فر

انگلیسی( که با ذکز تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده 

، Web-On-Visaباشد. بعد از تکمیل ثبت نام آنالین در 

ن فرم را پرینت یک فرم بارکد دار ظاهر می شود. ای

. برای درخواست نگهداری نماییدکرده و در مدارک خود 

های خانوادگی و یا گروهی، هر یک از افراد باید یک 

زیر سن  یفرم بارکد دار مجزا داشته باشند. اگر فرد

سال(، فرم درخواست باید توسط  03قانونی باشد )زیر 

  امضا شود.)قیم(  وی والدین و یا سرپرست قانونی

 م درخواست شنگنفر

دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن 

 تعریف شده است. 

 دو قطعه عکس 

 و تسهیالت اقامتی اثبات هدف از اقامت

یا اتحادیه اروپا: ترجمه  EEAمدرکی دال بر ارتباط با تبعه 

 شناسنامه

 EEA تبعه مدرک اثبات ارتباط با

 یا اتحادیه اروپا

سفر می کنید )نام هم اثبات اینکه با  Eبه بلژیک یا کپی اجازه اقامت  بلیط هواپیما

هر دو نفر باید اعالم شود( یا اثبات 

 EUیا  EEUاینکه خانواده عضو 

 مقیم هستنددر بلژیک 

 سایر مدارک

سال گذشته ویزای  5قدیمی خود، برای گذرنامه اگر در 

خواست شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همرا فرم در

خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی 

  قدیمی را نیز ارائه کنید.گذرنامه 

 قدیمیگذرنامه کپی 

 

https://visaonweb.diplomatie.be/

