فرزند زیر  12سال فرد فرانسوی که از نظر مالی وابسته به والد فرانسوی خود است
فرزند زیر  12سال یک فرد فرانسوی هستید که از نظر مالی وابسته به والد فرانسوی خود هستید و
می خواهید در فرانسه ساکن شوید.
مالحظات
مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده ناقص = خطر رد درخواست روادید
اصل همه مدراک باید همراه با فتوکپی کامل همه مدراک ارائه شود .مدارک اصل (به جز آنهایی
که مستقیماً خطاب به سفارت است) پس از مصاحبه مسترد خواهد شد.
همه اسناد باید به زبان فرانسه باشند یا به زبان فرانسه ترجمه رسمی شده باشند.
حضور شخص درخواستکننده ضروری است مگر آن که فرد  21سال یا کمتر داشته باشد.
مدارک باید به همان ترتیبی در پرونده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود.















یک فرم (جهت دریافت فرم به این پیوند
فرمایید)
مراجعه
http://www.ambafrance-ir.org/IMG/pdf/formulaire_long_sejour.pdf
درخواست روادید بلندمدت که به زبان فرانسوی یا انگلیسی تکمیل ،امضا و تاریخ خورده باشد.
دو عکس رنگی و جدید از چهره (بدون پوشش سر) در زمینه روشن ( 5.3در  5.3سانتیمتر) که
چهره  07تا  07درصد آن باشد.
گذرنامه
 اعتبار گذرنامه باید حداقل سه ماه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی و گذرنامه
دارای حداقل  1صفحه مهر نخورده باشد و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه
ارائه شود.
 فتوکپی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون دریافت داشتهاید (بر روی گذرنامه فعلی و
گذرنامههای قبلی) و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج.
شناسنامه ( +فتوکپی).
رونوشت مصدق کامل سند ازدواج فرانسوی والدین که کمتر از سه ماه از تاریخ صدور
آن گذشته باشد (عنداللزوم ،به همراه هرگونه سند مربوط به جدایی یا طالق)
سند مثبته تابعیت فرانسوی والد یا والده (فتوکپی کارت ملی فرانسه یا کپی گذرنامه
بیومتریک فرانسوی یا گواهی تابعیت فرانسه یا المثنی الیحه اعطای تابعیت یا کپی اظهارنامه
ثبتشده دریافت تابعیت فرانسوی یا گواهی والدت که در آن تابعیت فرانسوی ذکر شده باشد).
اسناد مربوط به حضانت و حق نگهداری فرزند.
مجوز خروج از کشور از طرف والد یا والدهیی که حق حضانت با او نیست.
اسناد مثبته اقامت والد یا والده در فرانسه (یا قصد اقامت در فرانسه یا در موارد خاص نامهی
توضیح دهنده مورد)
درخواست گواهی ( OFIIجهت دریافت درخواست گواهی به این پیوند :
 http://www.ambafrance-ir.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII.pdfمراجعه فرمایید).
سند مثبته سفر :رزرو بلیت هواپیما
هزینه تشکیل پرونده 99 :یورو .

برای فرزندان دارای بیش از  12سال (عالوه بر اسناد فوقالذکر) :
 اسناد مثبته درآمدهای شخصی فرزند
 اسناد مثبته درآمد والد فرانسوی و شرایط مسکن وی در فرانسه
 اسناد مثبته نفقه پرداخت شده توسط والد فرانسوی

مالحظات :ممکن است عنداللزوم مدارکی عالوه بر مدارک باال نیز درخواست شود ضمن آنکه خودتان
نیز میتوانید هر مدرک اضافی را که فکر میکنید به بررسی پروندهتان کمک کند ،ارائه دهید.

