(Au pairشرکت در برنامه مراقبت از فرزندان )Au pair
ارائه اصل مدارک  2 +کپی (در سایز  )A4الزامیست .اص مدارک به شما بازگردانده می شود.

اصل
مدارک اصلی
گذرنامه ای که حداقل سه ماه از تاریخی که حوزه شنگن بله
اصل گذرنامه
را ترک می کنید معتبر باش د؛ یا اگر چندین سفر دارید ،از
آخرین تاریخی که حوزه شنگن را ترک می کنید :باید طی
 01سال گذشته صادر شده باشد .توصیه می شود که
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.
بله
فرم تکمیل شده (به زبان آلمانی ،هلندی ،فرانسوی یا
دو فرم درخواست
انگلیسی) که با ذکز تاریخ به امضای فرد متقاضی رسیده
ویزای اقامت بلند
باشد .بعد از تکمیل ثبت نام آنالین در ،Visa-On-Web
مدت
یک فرم بارکد دار ظاهر می شود .این فرم ر ا پرینت
کرده و در مدارک خود نگهداری نمایید  .برای درخواست
های خانوادگی و یا گروهی ،هر یک از افراد باید یک
فرم بارکد دار مجزا داشته باشند .اگر فردی زیر سن
قانونی باشد (زیر  01سال) ،فرم درخواست باید توسط
والدین و یا سرپرست قانونی وی (قیم) امضا شود.
تاییدیه پرداخت هزینه هزینه اداری (کارمزد) باید پیش از ثبت درخواست ،مستقیما بله
به وزارت کشور پرداخت شود .برای اطالعات بیشتر
های اداری
دربارههزینه ها ،نحوه پرداخت و موارد معافیت به سایت

کپی

لگالیزه و ترجمه
شده

دو
کپی

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx

دو قطعه عکس
مجوز کار B

مراجعه کنید .درخواست ویزای شما بدون ارائه این تاییدیه
پرداخت پذیرفته نمی شود.
بله
دو قطعه عکس جدید با ویژگی هایی که برای عکس شنگن
تعریف شده است( .به هر یک از فرم ها الصاق شود)
مدارک اثبات هدف از اقامت و تسهیالت اقامتی
بله
اصل مجوز کار مدل permis de travail( B
 )B/arbeidskaart Bکه کارفرمای شما در بلژیک باید آن
را درخواست کند /جوازصدور کارت شغلی

کپی قرارداد کاری
شما
گواهی پزشکی
گواهی عدم سوء

دو
کپی
2کپی

سایر مدارک
یک گواهی پزشکی از طرف دکترمعتمد سفارت بلژیک.
خالصه ای از پرونده قضایی (سوء پیشینه) .ازتاریخ صدور

بله
بله

2کپی
2کپی بله

پیشینه

این مدرک نباید بیش از  6ماه قبل از تاریخ درخواست گذشته
باشد و باید  5سال گذشته را پوشش دهد.

