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٨٢٩٩٠٨ :تبث هرامش  

 ھیکرت زا ناتسلگنا یازیو زاین دروم کرادم 

 ھئارا .دوش رداص ازیو امش یارب ات دیھد ھئارا ار یکرادم دیاب ھیکرت زا سیلگنا ترافس زا ناتسلگنا یازیو تساوخرد یارب
 .دشاب یم تیمھا زئاح رایسب ازیو رودص یارب ھک تسا یدراوم نیرت مھم زا یکی لماک و تسرد کرادم

 ییاسانش کرادم •

 )دینک دیدج ار ناتتروپساپ ازیو ھب مادقا زا لبق ھک تسا نیا ام داھنشیپ(رابتعا هام شش لقادح اب ربتعم ھمانرذگ ھئارا .1
 دیفس ھنیمز اب یگنر ٣٫۵ * ۴٫۵ دیدج سکع ھعطق کی .2
 یلم تراک ای  ھمانسانش ھمجرت .3
 هام ھس ات سیلگنا یازیو یارب تسھ حیضوت ھب مزال ھتبلا( ھیکرت رد تماقا تروص رد ھیکرت تماقا تراک ھئارا .4

 دوجو تماقا تراک رابتعا یارب ینامز تیودحم رگید ھتکن و تسین یرورض تماقا تراک ھیکرت رد لوا تماقا
 )دنک کمک دناوتیم نآ ھیھت رد روتاکنآ تکرش دنرادن ھیکرت تماقا تراک ھک ینایضاقتم زا ھتسدنآ و درادن

 دییات دشابن یناریا ناترسمھ رگا و ھجراخ ترازو رھم دییات و ییاضق رھم اب جاودزا دنس ھمجرت لھأت تروص رد .5
 جوز ھطوبرم ترافس زا جاودزا دنس

 و یمسر ھمجرت اب نیراد یکلم دنس ھیکرت روشک رد رگا و ییاضق رھم اب ناریا رد دوجوم یکلم دانسا ھمجرت .6
 تسیفاک هدش رتون

 .دننک یم رفس دوخ نیدلاو زا یکی اب ھک ینادنزرف یارب یرضحم ھمان تیاضر .7
 یارب کردم نیا(نیتال ھب ھیکرت زا ھیکرت میقم تروص رد و ناریا زا ھھام ۴ باسح شدرگ و یکناب نکمت ھمان .8

 )تسا مھم سیلگنا ترافس

 .دنوش دییات یرتسگداد فرط زا کرادم نیا ھک تسا رتھبو دنوش ھمجرت یسیلگنا نابز ھب کرادم یمامت ھک تسا مزال*

 ھیکرت و ناریا لخاد یسنیزیب و یلغش کرادم •

 و تیلاعف ھگرب ھیکرت رد راک و بسک نتشاد  تروص رد ای و ناریا زا یرادرب هرھب ھناورپ ھمجرت §
 رد تکرش تبث تامدخ ام تکرش(ھیکرت یناگرزاب قاتا زا )یسگلب تیلاعف( ھیکرت رد تکرش تبث
 )دھد یم ھئارا ھیکرت

 یتایلام ھگرب ای و ناریا رد ناتتکرش ندوب لاعف تروص رد هدش تخادرپ یتایلام تسیل نیرخآ ھمجرت §
 ھیکرت زا )یساوحل یگرو(

 دوجو تروص رد )SGK اتروگیس( ھیکرت زا ھمیب ھگرب ای و ناریا رد ھمیب تخادرپ تسیل ھمجرت §
 دوجو تروص رد نیتال ھب رخآ هام ۴ تنیرپزیر و ھیکرت زا تکرش یراجت باسح نکمت ھمان §
 ھیکرت یمسر ھمانزور رد تکرش ”تامیمصت یھگآ و ”تارییغت یھگآ“ ،”سیسات یھگآ“ ھمجرت §

 :نادنمراک یارب زاین دروم یفاضا کرادم •
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 )ینیزیا امشیلاچ( ھیکرت زا راک ھب لاغتشا یھاوگ §
 ھیکرت رد ای و ناریا رد رخآ هام ود یقوقح شیف ھمجرت §
 ھیکرت رد ای و ناریا رد رخآ هام ود ھمیب تسیل ھمجرت §

 یلیمکت کرادم •

 .دشاب هدیسر تبث ھب یمسر دانسا رتفد رد دیاب ھک یضاقتم و هدننک توعد لماک تاصخشم لماش ،ھمان توعد

   :لماش هدننک توعد درف کرادم دیاب ھمانتوعد نتشاد تروص رد نینچمھ •
o یدنورھش تراک(UK Citizenship Card) 
o سیلگنا تروپساپ 
o سیلگنا ھمانسانش(UK Birth Certificate) تماقا تراک ای(PR Card) 
o راک ھب لاغتشا یھاوگ 
o کناب ھمان 
o یتایلام یاھ ھگرب(Notice of Assessment) 

 :دیرادن ھمانتوعد ھک یتروص رد و •
o لتھ ورزر رب ینبم کرادم ھئارا 
o رفس ھمانرب حرش 
o سیلگنا ھب تشگرب و تفر طیلب 

 تسا یمازلا

 


