
 ویزا برا ازدواج )ویزای کوتاه مدت شنگن( در بلژیک 

 A 4 اصل مدارک و دو کپی از آنها در  کاغذ

 اصل مدارک عودت داده می شود 

 وقانونی کردن 

 ترجمه

  اصل کپی

 مدارک اصلی

گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن  بله  

فر دارید، را ترک می کنید معتبر باشد؛ یا اگر چندین س

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

سال گذشته صادر شده باشد. توصیه می شود که  01طی 

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 

فرم تکمیل شده )به زبان آلمانی، هلندی، فرانسوی یا  بله   

انگلیسی( که با ذکز تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده 

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

یک فرم بارکد دار ظاهر می شود. این فرم را پرینت 

. برای درخواست نگهداری نماییدر مدارک خود کرده و د

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  01قانونی باشد )زیر 

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

دو فرم درخواست 

 شنگن

دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن  ه بل  

 شود( الصاقتعریف شده است. )به هر یک از فرم ها 

 عکس  قطعه دو

 و تسهیالت اقامتی   رک اثبات هدف از اقامتامد

دو  

 کپی 

: فیش مالی میزبان مانندمربوط به توانایی مدرک  - بله 

  قوق.درآمد سه ماه گذشته، برگه مالیات ححقوقی 

از در بلژیک )اصل و کپی:  از شهرداری تعهد رسمی -

شود(.گرفته کپی مدرک پشت/رو   

 

مالی توانایی مدارک 

 میزبان

 سند کپی رسمی  ماه از تاریخ درخواست باشد. 6 این مدرک نباید قدیمی تر از  کپی2 

تایید شده از ازدواج 

 سوی شهرداری 

کپی پشت و رو از کارت شناسایی بلژیکی و یا مجوز اقامت   کپی2 

 بلژیک فرد یا افراد دعوت کننده.

کپی مدرک هویتی 

دعوت )دعوت کننده 

 (کنندگان

می و پایدار )مثل عکس، نامه، ئو اثبات رابطه داسابقه نسبت  بله کپی2 

 بلیط و غیره(

 نسبت مدرک اثبات 

https://visaonweb.diplomatie.be/


 تولد متقاضیگواهی  ترجمه شناسنامه بله کپی2 بله

سفارت  مدمعتپزشک یک گواهی پزشکی تایید شده توسط  بله/خیر کپی2 

بلژیک. برای آگاهی از اینکه چه افرادی به گواهی پزشکی 

 از دارند به وبسایت دفتر مهاجرت مراجعه کنید.ین

 گواهی پزشکی

ماه  6از که بیش  پیشینه( ءخالصه ای از پرونده قضایی )سو بله کپی2 بله

قبل سال  5از صدور آن نگذشته و تاریخ درخواست  ازقبل 

 را پوشش دهد.

 پیشینه ءعدم سو

 سایر مدارک

، بیمه مسافرتی هستیدویزای کوتاه مدت خواستار اگر  -0  کپی2 

 باید برای تمام حوزه شنگن معتبر باشد.

یورو را پوشش  01111این بیمه باید حداقل میزان  -2

پزشکی، مراقبت ه های هزیندهد )پوشش: بازپرداخت 

ژانسی در بیمارستان و رپزشکی، معالجه او ت هایفوری

 (.فوتدر صورت نقل و انتقال جنازه 

بیمه باید تمام مدت اقامت شما در حوزه شنگن را  -0

طوالنی و چند پوشش دهد. اگر درخواست ویزا با اعتبار 

بیمه مسافرتی اولین سفر کافی است که ، بار ورود دارید

 ش دهد.را پوش

بیمه پزشکی و 

  درمانی

سال گذشته ویزای  5قدیمی خود، برای گذرنامه در اگر   کپی2 

شنگن داشته اید، پیشنهاد می شود به همرا فرم درخواست 

خود کپی ویزاهای شنگن و صفحه اطالعات شخصی 

  کنید.قدیمی را نیز ارائه گذرنامه 

 قدیمیگذرنامه کپی 

 


