
 فرانسه نشنگ دتم هتاوک دیرواد تسواخدر رایب زنیا وردم دارکم تلیس

 ن که به صورت آنالین توسط شرکت ماسه های سفید پر میشودشنگ زاییو تسواخدر رمف .1

 تسا دهش درصا شما مسا ھب ھک عجاار رهشما راهمھ ھب France-Visas دسیر ھگرب .2

 درصد آن شامل صورت باشد 07الی  07که  5.3در  3.3اخیر ، در ابعاد ماه  6دو قطعه عکس رنگی با زمینه روشن ، کمتر از  .3

   ودجو ورتص در اھنآ روجخ و ورود یاھرھم و قبلی نشنگ یاھزایو کپی راهمھ ھب ورتپاسپ اول ھصفح کپی .5

 نگلیسیا یا ھنسراف نباز ھب ھشناسنام ھجمرت .3

 دباشن می میزالا ریز دارکم ھئارا د،ستنھ وینسراف تملی دارای نیشاا رمسھ یا و شما دنرزف ھک تیورص در .6

 وینسراف دلوت یھواگ Acte de Naissance  وینسراف ازدواج یھواگ یا Acte de Mariage   

 وینسراف  ملی رتکا یا ورتپاسپ کپی 

 دنوش ھجمرت نگلیسیا یا  ھنسراف نباز ھب دبای سیرفا دارکم متما  :جتماعی ا-ریکا دارکم .0

 رمند هستیدکا رگا 

 ھب ینیزگرکا محک. خصیریخ مرتا وق،حق دام،ستخا یخرتا ،شغلی تسم: دکن رکذ را ریز واردم ھک ه،ما  یک از رکمت دورص یخرتا با ر،کا ھب لشتغاا ھنام 

 تسا ولقب لقاب زنی خصیرم ھنام راهمھ

 رخیا هما ھس رایب قیوحق شفی ھس   
   هستیدر فتد یا زهمغا بصاح یا و تکرش رهیدم هیئت وعض یا ریدم رگا

 ودجو ورتص در راتتغیی یھگآ و ت،کرش تثب یھگآ ،سمیر ھنامروز  

 تسا میزالا صلیا بکس  ھنرواپ ھئارا د،یدار رتمباش رتکا رگا( تفعالی ھنرواپ 

   غیره ( و قیوحق ماظن ،سیدنھم ماظن ،شکیزپ ماظنهستید ) خاصی ماظن وعض  رگا

 دباش می رمعتب ریجا لسا رایب ھک ھوطبرم ماظن رتکا   

 ھوطبرم ماظن تفعالی ھنرواپ یا یھواگ   

   ته هستیدنشسزبا رگا

 ریمستم تیافدر شفی راهمھ ھب نشستگیزبا محک   

   دستیھ لمحص یا ونشجدا رگا

 ریجا تحصیلی لسا رایب لتحصی ھب لشتغاا یھواگ   

  دارنه خا نم هایخا:  لمثا( دنیستی لشاغ رگا

 دکن می لتقب را شما رسف یاھ ھینزھ ھک ردیف یا و رمسھ مالی و شغلی دارکم  

 تسا میزالا  ورکش از  روجخ ریمحض  زهجاا د،نباشن اھنآ راهمھ رسف در دو  رھ یا و نیدلوا از یکی ھک تیورص در ل،سا10   ریز نکاودک رایب .0

  مالی دارکم .9

 رخیا روز 17 از رکمت دورص یخرتا با نگلیسیا نباز ھب بانکی بحسا رخیا هما ھس ردشگزیر   

 دیھد ھئارا را ودخ ردشگزیر دبای حتما و  دباش نمی ولقب وردم اییھتن ھب مالی نتمک ھنام ھک دباشی ھشتدا ھجوت 

  رسف دفھ دهنھد ننشا دارکم .17
   دیدار را نشنگ وزهح ور هایکش ریگد وسه نراف از ردشگ و دیزدبا دقص رگا

 لتھ رزرو کپیی   

 ھنسراف در ودخ ملکی دسن کپی    
 دیدار را رانسهف در ودخ نستادو و نبستگا واده،خان از دیزدبا دقص رگا

 د باش نمی ولقب وردم کتبی ھنام و تسا میزالا سمیر ھتناموعد( کپی و لصا رداری،ھش طسوت دهش درصا سمیر ھتناموعد 

   دیرو می ریکا رسفبه  رگا

 لتھ رزرو+  وینسراف تکرش از ھتناموعد    

 لتھ رزرو+  مسرام زاریگرب لمح قیقد آدرس رکذ با – هنمایشگا ش،مایھ س،نراکنف از ھتناموعد   

 لتھ رزرو+  مسرام زایگرب لمح قیقد آدرس رکذ با – نگیھرف- رینھ دادیرو و مسرام از ھتناموعد 

   دیدار تحقیقی و العاتیطم روژهپ در تکرش دقص رگا

 ارئه دهید دکن جیحوترانسه فبه  شما رسف که هدف را  کیدرم هر گونه   د،یوش نمی  باال واردم از دامک هیچ لشام رگا

 ماسه های سفید تکرشبیمه توسط   رھم ورو،ی 37777 لقداح مبلغ با ن،شنگ وزهح تیرمساف ھبیم کپی .11

   تگشرب و تفر روازپ  پیماییواھ طبلی کپی .12

 72632129777آژانس ماسه های سفید           



 


