ﻓرم درﺧواﺳت وﯾزای ﺗورﯾﺳﺗﯽ اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﺑﺧش  -Aاطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
 .1در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﮐدام ﮐﺷور ﺑﮫ ﺻورت داﺋم اﻗﺎﻣت دارﯾد و وﺿﻌﯾت اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟

 .2دﻟﯾل ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﭼﯾﺳت؟
☐ ﺗﺟﺎرت

☐ دﯾدار اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده

☐ ﮔردﺷﮕری

 .3ﺟزﺋﯾﺎت ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺷرح دھﯾد

 .4آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻋﺿو ﯾﮏ ﮔروه ﺗورﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﯾد؟
ﻧﺎم ﮔروه
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
 .5اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب ﭘﺎﺳﭘورت وارد ﮐﻧﯾد .اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﺣﺿور ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﭘورت ﺷﻣﺎ
اﻋﺗﺑﺎر دارد.
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ:
ﻧﺎم:
ﺟﻧﺳﯾت :ﻣرد ☐ زن ☐
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

ﻣﺣل ﺗوﻟد

ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﭘورت

ﺷﮭر

ﻣﻠﯾت دارﻧده ﭘﺎﺳﭘورت

اﺳﺗﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور

ﮐﺷور

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎ
 .6وﺿﻌﯾت ﺗﺎھل
☐ ﻣﺗﺎھل
☐ ﻧﺎﻣزد

☐ ﺟدا زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم
☐ ﻣطﻠﻘﮫ

☐ ھرﮔز ازدواج ﻧﮑرده ام ﯾﺎ در ھﯾﭻ راﺑطﮫ ای ﻧﺑوده ام
☐ ھﻣﺳر ﻓوت ﮐرده اﺳت

 .7آﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﻌﺗﺑر دﯾﮕری دارﯾد؟ )ﭘﺎﺳﭘورت ﺑﺎ ﻣﻠﯾت دﯾﮕر(

☐ ﺧﯾر ☐ ﺑﻠﮫ
ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﭘورت

ﺟزﺋﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
ﮐﺷور ﭘﺎﺳﭘورت

 .8آﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طرف دوﻟت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد دارﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ( ؟
☐ ﺧﯾر ☐ ﺑﻠﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
ﻧوع ﻣدرک
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﻧﺎم
ﮐﺷور ﻣﺣل ﺻدور
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
 .9آﯾﺎ در  12ﻣﺎه اﺧﯾر ﺑرای درﺧواﺳت وﯾزای اﺳﺗراﻟﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ اﻧﺟﺎم داده اﯾد؟
ﺷﻣﺎره HAP ID
☐ ﺧﯾر ☐ ﺑﻠﮫ
ﺟزﺋﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
 .10آﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون وﯾزای اﺳﺗراﻟﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﮐرده اﯾد؟
آﯾﺎ اﯾن وﯾزا در ﭘﺎﺳﭘورت ﻣﻧﻘﺿﯽ ﺷده ﺷﻣﺎ درج ﺷده اﺳت؟
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯿﺮ
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﮐﺷور ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭘﺎﺳﭘورت
ﺷﻣﺎره ﭘﺎﺳﭘورت
 .11ﺷﻣﺎره وﯾزا
 .12آﯾﺎ اﯾن وﯾزا در ﭘﺎﺳﭘورت ﺷﻣﺎ ﻣﻧدرج ﺷده اﺳت؟
ﺷﻣﺎره ﺻدور وﯾزای اﺳﺗراﻟﯾﺎ
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر

ﺑﺧش  – Bﺳﻔر ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﻣﺎ
 .1آﯾﺎ ﺑﺎ ھر ﮐدام از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد؟
اطﻼﻋﺎت ھر ﮐدام از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
ﻧﺎم ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ )دز ﺻورت ﻟزوم(
ﻧﺳﺑت
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

ﻧﺎم ﮐﺎﻣل

ﻧﺳﺑت

ﻧﺎم ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ )دز ﺻورت ﻟزوم(

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

ﻧﺎم ﮐﺎﻣل

ﻧﺳﺑت

ﻧﺎم ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ )دز ﺻورت ﻟزوم(

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

ﺑﺧش  – Cاﻓراد ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد
 .1آﯾﺎ ھﻣراه ﻓرزﻧد ،ﯾﺎ ﻧﺎﻣزدی دارﯾد ﮐﮫ ھﻣراه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧﺧواھد اﻣد؟
ﺟزﺋﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ﺧﯾر

ﻧﺎم ﮐﺎﻣل

ﻧﺳﺑت

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

آدرس آﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﺳﺗﯾد
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل

ﻧﺳﺑت

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

آدرس آﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﺳﺗﯾد
 .2در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﮐدام ﮐﺷور ھﺳﺗﯾد؟

 .3وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣﺣل ﻓﻌﻠﯽ )ﮐﺷور( ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
☐ اﻗﺎﻣت داﺋم
☐ ﺷﮭروﻧد
☐ وﯾزای ﮐﺎری
☐ داﻧﺷﺟو
ﺟزﯾﯾﺎت را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺳﺎﯾر ﻣوارد

☐ ﻣﮭﻣﺎن
☐ ھﯾﭻ وﺿﻌﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧدارم

 .4آدرس ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻣﺎ
ﮐﺷور

ﮐد ﭘﺳﺗﯽ
 .5آدرس ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ
ﮐد ﭘﺳﺗﯽ
 .6ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس
ﻣﻧزل

ﮐﺷور
ﻣﺣل ﮐﺎر

ﻣوﺑﺎﯾل

 .7آﯾﺎ ﻣواﻓﻘﯾد از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل ﯾﺎ ﻓﮑس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود؟
اﯾن ﮐﺎر ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺎﻣل درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﺷود.
☐ ﺧﯾر ☐ ﺑﻠﮫ ﺟزﯾﯾﺎت را وارد ﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎره ﻓﮑس
آدرس اﯾﻣﯾل
 .8آﯾﺎ ﮐﺳﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﻣﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد؟
اطﻼﻋﺎت ھر ﮐدام از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
ﻧﺳﺑت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل
آدرس
ﺷﮭروﻧد ﯾﺎ اﻗﺎﻣت داﺋم اﺳﺗراﻟﯾﺎ
 .9اﯾﺎ ھﯾﭻ دوﺳت ﯾﺎ آﺷﻧﺎی دﯾﮕری در اﺳﺗراﻟﯾﺎ دارﯾد؟
ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل
آدرس
ﺷﮭروﻧد ﯾﺎ اﻗﺎﻣت داﺋم اﺳﺗراﻟﯾﺎ

ﻧﺳﺑت

 .10ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺻد ﺳﻔر ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را دارﯾد؟
از ﺗﺎرﯾﺦ:

ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ:

 .11ﭼﮫ ﻣدت ﻗﺻد ﻣﺎﻧدن در اﺳﺗراﻟﯾﺎ را دارﯾد؟
☐ ﺗﺎ  6ﻣﺎه
☐ ﺗﺎ  3ﻣﺎه

☐ ﺗﺎ  12ﻣﺎه

 .12آﯾﺎ ﻗﺻد ورود ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ را دارﯾد؟
☐ ﺑﻠﮫ ☐ ﺧﯾر ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد:

 .13اﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﺟود دارد ﮐﮫ از اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕری ﺳﻔر ﮐﻧﯾد )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،ﺳﻧﮕﺎﭘور ،ﮔﯾﻧﮫ ﻧو( و دوﺑﺎره ﺑﮫ
اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎزﮔردﯾد؟
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻔر ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر

 .14آﯾﺎ ﻗﺻد ﮔذراﻧدن دوره ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ھﺳﺗﯾد دارﯾد؟
ﺟزﺋﯾﺎت را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
ﻧﺎم ﻣوﺳﺳﮫ
ﻧﺎم دوره
 .15آﯾﺎ ﻗﺻد ﺑﺎزدﯾد از اﻗوام ﺧود در اﺳﺗراﻟﯾﺎ را دارﯾد؟
ﺟزﺋﯾﺎت را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
ﻧﺎم
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد

.16
وﺿﻌﯾت اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟
☐ ﺧود اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ
☐ اﺳﺗﺧدام
ﮐد ﭘﺳﺗﯽ
ﻧﺎم ﮐﺎرﻓرﻣﺎ/
آدرس اﯾﻣﯾل
ﻧﺎم ﺗﺟﺎری
آدرس
ﮐد ﮐﺷور
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻣﺎ
ﺣﯾطﮫ ﮐﺎری ﺷرﮐت
☐ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ
☐ داﻧﺷﺟو
ﻧﺎم دوره
☐ ﺳﺎﯾر
☐ ﺑﯾﮑﺎر

طول دوره ﭼﮫ ﻣدت ﺧواھد ﺑود؟

ﮐد ﻣﻧطﻘﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺳﺎل ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ
ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
ﻧﺎم ﻣوﺳﺳﮫ آﻣوزﺷﯽ

ﻧﺳﺑت
ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
ﺷﻣﺎره ھﻣراه
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن
ﺷﻣﺎره ﻓﮑس
ﺷﻣﺎره

ﭼﮫ ﻣدت در اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺷﻐول
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد؟

ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﭼرا ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد و ﺟزﯾﯾﺎت آﺧرﯾن ﺷﻐل ﺧود را وارد ﮐﻧﯾد )در
ﺻورت وﺟود(

 .17ﺑﺎ دﻗت ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺣﺿور ﺧود در اﺳﺗراﻟﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﭼﮑوﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﮑﻧﯾد .
☐ از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕری ﭘوﺷش داده ﻣﯽ ﺷود
☐ ھزﯾﻧﮫ ﺳﻔر را ﺷﺧﺻﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم
•
☐ ﻣﺳﮑن

ﻧوع ﭘوﺷش

☐ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗﺎﻣﺗﯽ

☐ ﺗﻣﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ

• ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل
ادرس اﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﺣﺿور ﺷﻣﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﻧوع ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓرد از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮑﻧد

ﻧﺳﺑت
☐ ﻣﺎﻟﯽ

• از ﺳوی ﺷﺧص دﯾﮕری ﭘوﺷش داده ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل
ادرس اﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﺣﺿور ﺷﻣﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﻧوع ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻓرد از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮑﻧد

☐ ﺳﺎﯾر

☐ ﺳﮑوﻧت

☐ ﺳﺎﯾر

ﻧﺳﺑت
☐ ﻣﺎﻟﯽ

☐ ﺳﮑوﻧت

☐ ﺳﺎﯾر

 .18آﯾﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ھر ﻓرد دﯾﮕر از ﺳﻔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد؟
ﺗذﮐر :ﺷﺎﻣل ﺣﻣﺎﯾت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾز ﻣﯾﺷود
ﺟزﺋﯾﺎت را وارد ﮐﻧﯾد
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
 .19در  5ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑرای ﺑﯾش از ﺳﮫ ﻣﺎه ﻣﺗواﻟﯽ ،ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺻﺎدر ﮐﻧﻧده ﭘﺎﺳﭘورت ﺷﻣﺎ ﺳﻔر ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﯾد؟ )زﻣﺎن
ﮔذراﻧده ﺷده در اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ذﮐر ﻧﮑﻧﯾد(.
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺧﯾر
ﺗﺎ-----------------------------
ﺗﺎرﯾﺦ از ----------------------
 .1ﮐﺷور
ﺗﺎ-----------------------------
ﺗﺎرﯾﺦ از ----------------------
 .2ﮐﺷور
ﺗﺎ-----------------------------
ﺗﺎرﯾﺦ از ----------------------
 .3ﮐﺷور
 .20آﯾﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻗﺻد ورود ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣرﮐز درﻣﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان( را دارﯾد؟
☐ ﺧﯾر ☐ ﺑﻠﮫ ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد:
 .21آﯾﺎ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻗﺻد ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻧوان دﮐﺗر ،دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ،ﭘرﺳﺗﺎر ﯾﺎ ﭘﯾراﭘزﺷﮏ ،ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺳب ھر ﮐدام از اﯾن
ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺷﻐﻠﯽ را دارد؟
☐ ﺧﯾر ☐ ﺑﻠﮫ ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد:
 .22آﯾﺎ:
• ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دﭼﺎر ﺳل ﺷده اﯾد ،ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ان ﻣﺑﺗﻼ ھﺳﺗﯾد؟
• در ارﺗﺑﺎط ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھر ﮐدام از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود ﺑوده اﯾد ﮐﮫ ﺳل دارد؟
• ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل رادﯾوﮔراﻓﯽ ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ) (chest x-rayداﺷﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ را ﻧﺷﺎن دھد؟

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد:

 .23در طول ﻣدت زﻣﺎن ﺳﻔر ﺧود ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،اﯾﺎ اﻧﺗظﺎر ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ دارﯾد ،ﯾﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ درﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﭘزﺷﮑﯽ
ﺑرای ھر ﯾﮏ از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی زﯾد دا دارﯾد:
• اﺧﺗﻼل ﺧوﻧﯽ
• ﺳرطﺎن
• اﺧﺗﻼل ﻗﻠﺑﯽ
• دﯾﺎﺑت  Bﯾﺎ  Cو ﯾﺎ اﺧﻼل ﻛﺑد
• ﻋﻔوﻧت  ،HIVﺷﺎﻣل AIDS
• اﺧﺗﻼل ﻛﺑد ،ﺷﺎﻣل دﯾﺎﻟﯾز
• اﺧﺗﻼﻻت ذھﻧﯽ و رواﻧﯽ
• ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
• اﺧﺗﻼﻻت ﺗﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘذﯾرش ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ درﻣﺎن ﺑﺎ اﮐﺳﯾژن دارد:
• ﺳﺎﯾر ﻣوارد؟
ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد:
 .24آﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر وﺿﻌﯾت ﺧﺎص ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود ﺑرای ﺣرﮐت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد؟
☐ ﺧﯾر ☐ ﺑﻠﮫ ﺟزﯾﯾﺎت آن را وارد ﮐﻧﯾد:
 .25آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل:
•

ﻣﺗﮭم ﺑﮫ ﺟرﻣﯽ ﺷده اﯾد ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر ﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن ﺑﺎﺷﯾد؟

•

در ﻣورد ﯾﮏ ﺟرم در ھر ﮐﺷوری ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﯾد )ازﺟﻣﻠﮫ ﺗﻣﺎم ﺟراﯾﻣﯽ ﮐﮫ از
ﻣدارک رﺳﻣﯽ ﺣذف ﺷده ﺑﺎﺷد(

•

ﻣﺷﻣول ﺣﮑم ﺑﺎزداﺷت ﯾﺎ ﺣﮑم ﺗﻌﻘﯾب ﭘﻠﯾس ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺑوده اﯾد؟

•

در ﻣورد ﯾﮏ ﺟرم ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اﻗدام ﺟﻧﺳﯽ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﯾت ﮐودﮐﺎن ﻣﺟرم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﯾد
)ﺷﺎﻣل ﻣﺣﮑوﻣﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺛﺑت ﻧﺷده اﻧد(؟

•

ﻧﺎم ﺷﻣﺎ در ﻓﮭرﺳت ﻣﺗﺟﺎوزان ﺟﻧﺳﯽ ﺛﺑت ﺷده اﺳت؟

•

در ﻣورد ھر اﺗﮭﺎﻣﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻋدم ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ ﺗﺑرﺋﮫ ﺷده اﯾد؟

•

ﺗوﺳط ھر دادﮔﺎھﯽ ﺑرای ﺷﮭﺎدت دادن و ﯾﺎ اﻗرار ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷده اﯾد؟

•

ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در اﺳﺗراﻟﯾﺎ
ﯾﺎ ھر ﮐﺷور دﯾﮕری را ﺑﮫ ﻣﺧﺎطره ﺑﯾﺎﻧدازد ﺑوده اﯾد؟

•

•

در ھر ﮐدام از ﻣوارد زﯾر ﻣﺗﮭم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﯾد :ﻗﺗل ،ﺟراﯾم ﺟﻧﮕﯽ ،ﺟراﯾم ﻋﻠﯾﮫ

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

☐ ﺧﯾر
☐ ﺧﯾر
☐ ﺧﯾر
☐ ﺧﯾر
☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺑﻠﮫ

اﻧﺳﺎﻧﯾت ،ﺷﮑﻧﺟﮫ ،ﺑرده داری ،ﯾﺎ ھر ﺟرم دﯾﮕر ﮐﮫ ﯾﮏ دﻏدﻏﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟدی ﺑﺎﺷد؟

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

ﺑﺎ ﻓرد ،ﮔروه ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ درارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ درﮔﯾر اﻗداﻣﺎت ﻣﺟرﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑوده

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

ﺑﺎﺷد؟
•

ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ درﮔﯾر ﺧﺷوﻧت ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت اﻣﯾر ﺑﺎﺷد )ﺷﺎﻣل
ﺟﻧﮓ ،ﺷورش ،ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آزادی ،ﺗرورﯾﺳم ،اﻋﺗراض( ﭼﮫ در ﺧﺎرج و ﯾﺎ داﺧل
اﺳﺗراﻟﯾﺎ؟

•

در ﯾﮏ ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻧﯾروی ﭘﻠﯾس ،ﮔروه ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ /ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺗﯽ
)ﺷﺎﻣل ﭘﻠﯾس ﻣﺧﻔﯽ( ﺧدﻣت ﮐرده اﯾد؟

•

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

ھﯾﭻ دوره آﻣوزﺷﯽ ﻧظﺎﻣﯽ/ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ،دوره آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ /ﻣواد اﻧﻔﺟﺎری ﯾﺎ در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ /زﯾﺳﺗﯽ را ﮔذراﻧده اﯾد؟

•

در ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن ﯾﺎ ﺟراﯾم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺳﺎن دﺧﺎﻟت داﺷﺗﮫ اﯾد؟

•

از ھﯾﭻ ﮐﺷوری اﺧراج ﺷده اﯾد )ﺷﺎﻣل اﺳﺗراﻟﯾﺎ(؟

•

ﺑﯾش از زﻣﺎن ﻣﻘرر وﯾزا در ھﯾﭻ ﮐﺷوری ﻣﺎﻧده اﯾد )ﺷﺎﻣل اﺳﺗراﻟﯾﺎ(؟

•

ﺑدھﯽ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ دوﻟت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾﺎ ھر ارﮔﺎن ﻋﻣوﻣﯽ دﯾﮕر در اﺳﺗراﻟﯾﺎ داﺷﺗﮫ اﯾد؟

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

☐ ﺧﯾر
☐ ﺧﯾر
☐ ﺧﯾر
☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺑﻠﮫ
☐ ﺑﻠﮫ

 .26اﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل:
• در اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﯾد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط وﯾزا را رﻋﺎﯾت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺎ ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﻣﻘرر ﻣﺎﻧدن ﺧود
اﺳﺗراﻟﯾﺎ را ﺗرک ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد؟
•

درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑرای ورود ﯾﺎ ﺗﻣدﯾد زﻣﺎن ﺣﺿور در اﺳﺗراﻟﯾﺎ رد ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ وﯾزای
ﺷﻣﺎ ﺑﺎطل ﺷده ﺑﺎﺷد؟

•

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

☐ ﺧﯾر

☐ ﺑﻠﮫ

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل درﺧواﺳت وﯾزای ﺷﻣﺎ از ﺳﻔﺎرت اﺳﺗراﻟﯾﺎ رد ﺷده اﺳت؟
☐ ﺧﯾر

اﮔر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھر ﮐدام از ﺳوال ھﺎی ﺑﺎﻻ "ﺑﻠﮫ" اﺳت ،ﺟزﺋﯾﺎت ان را وارد ﮐﻧﯾد

.27
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ﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺳﻔر ﮐﻧﯾد .ﺗﻣﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﻔر ﺷﻣﺎ اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ دارﻧد را ذﮐر ﮐﻧﯾد

☐ ﺑﻠﮫ

