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  فتوکپي گذرنامه از صفحه اول ، همراه و صفحات استفاده شده. گذرنامه بايد حداقل سه ماه بعد از خروج از محدوده شنگن اعتبار داشته اصل و

 باشد و حداقل دو برگه خالي داشته باشد.

 فتوکپي از ويزاهاي شنگن قبلي با مهر ورود و خروج 

 که از روبرو گرفته شده بدون روتوش   ه عکس جديد )فقط ظرف سه ماه گذشته گرفته شده باشد( سه در چهار، رنگي با زمينه سفيديک  قطع

 باشد.

  کپي آن اصل گارانتي براي هر فرد متقاضي که توسط پليس نروژ تاييد شده باشد و تاريخ ورود و خروج متقاضی درج شده باشد و 

 به تعداد افراد  ي)کپ و امضا شده باشد در آن ذکر شده باشد زمان سفرعلت سفر و ، تمام افراد دعوت شده يکه اسام زبانيدعوتنامه از طرف م

  (يمتقاض

 (ها ترجمه يکپ) يسيبه زبان انگل+ شناسنامه همسر يشناسنامه شخص متقاض يترجمه رسم 

 ترجمه( ي)کپ يکارت مل يسيترجمه انگل 

 با فرد ميزبان در نروژ )فقط براي افرادي که قصد ديدار خويشاوند درجه يک خود را دارند(. اين مدرک  مدرک جهت اثبات رابطه خويشاوندي

 مي تواند کپي شناسنامه فرد ميزبان باشد يا کپي شناسنامه پدر/مادر که اسامي تمام فرزندان در آن ذکر شده باشد.

 فرزندان خود  -ا مادر جهت مسافرت فرزند يپدر  يد اجازه نامه رسميکنند بايا بدون مادر خود مسافرت ميجده سال که بدون پدر ير هيافراد ز

 ترجمه( يو)کپ يسيانگل يران و کشور نروژ را ارائه دهند به همراه ترجمه رسميبه خارج از ا

 افراد  ي. )براذکر شده باشد يانه و مدت مرخصيدرآمد ماها ترجمه آن که در آن سمت، يو  يسياشتغال به کار به زبان انگل ياصل گواه

 (يش آخر مستمريو ترجمه سه ف يبازنشستگ يترجمه گواهر، يبگ يو مستمربازنشسته 

 به  يترجمه جواز مطب وترجمه کارت نظام پزشک پزشکان ي. برايسيترجمه انگل يجواز کسب به همراه کپ يترجمه رسم افراد کاسب يبرا

ترجمه(  يو )کپ يسيبه زبان انگل يبه همراه ترجمه رسم يياصل کارت دانشجون يان و محصليدانشجو ي( براها ترجمه ي)کپ يسيزبان انگل

 ترجمه( يل )کپيا ترجمه نامه اشتغال به تحصي

 ها( ترجمه ي)کپ يسيسه ماه گذشته به زبان انگل يش حقوقيف 

  يسيانگلبه زبان  يحساب بانک يگواهاصل  

 ها( شرکت )کپي ترجمه-مغازه-آپارتمان/ويال-زمين-ترجمه رسمي انگليسي مدارک مالکيت خانه 

  همراه کپيبيمه مسافرتي به مدت سفر به  
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 مسترد نخواهد شد. و مدارک ارائه شده نهيزا هزيافت ويدر صورت عدم در

که وقت  يدر روز يبا مدارک کامل به بخش کنسول يند و با وقت قبليل فرماياقامت را تکمزا/يد فرم ويبدون در نظر گرفتن سن با يهر شخص متقاض

 ميباشد ماه 6فقط مدت اعتبار ترجمه ها  .ندين  شده شخصا به سفارت مراجعه فرماييمصاحبه و ساعت تع
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