
 
 

 فرد صغیر فرانسوی پدر/مادر
 

د در فرانسه خواهی سوی مقیم فرانسه هستید و مییک کودک یا نوجوان صغیر فرانپدر/مادر شما 
 سکونت کنید.

 

 مالحظات

 اقص = خطر رد درخواست روادیدن مدرک یا فتوکپی ناقص = پرونده

هایی  جز آن ارائه شود. مدارک اصل )به همراه با فتوکپی کامل همه مدراکاصل همه مدراک باید 
 که مستقیماً خطاب به سفارت است( پس از مصاحبه مسترد خواهد شد.

 رسمی شده باشند.ترجمه به زبان فرانسه همه اسناد باید به زبان فرانسه باشند یا 

 .سال یا کمتر داشته باشد 21مگر آن که فرد  کننده ضروری است حضور شخص درخواست

 باید به همان ترتیبی در پرونده گذاشته شود که در زیر آمده وگرنه ممکن است پرونده رد شود.ارک مد

 
 جهت دریافت فرم به این پیوند :)فرم  یک 
 ir.org/IMG/pdf/formulaire_long_sejour.pdf-http://www.ambafrance مراجعه فرمایید )

 خورده باشد. امضا و تاریخمدت که به زبان فرانسوی یا انگلیسی تکمیل، بلنددرخواست روادید 
 متر( که  سانتی 5.3در  5.3دون پوشش سر( در زمینه روشن )باز چهره ) جدیدو  رنگیعکس  دو

 درصد آن باشد. 07تا  07چهره 
 گذرنامه 

  و گذرنامه پس از پایان اعتبار روادید درخواستی  حداقل سه ماهاعتبار گذرنامه باید
و همراه با فتوکپی صفحه شناسایی صاحب گذرنامه صفحه مهر نخورده باشد  1دارای حداقل 

 ارائه شود.

 اید )بر روی گذرنامه فعلی و  ی کلیه روادیدهای شنگن که تاکنون دریافت داشتهفتوکپ
 لی( و فتوکپی همه مهرهای ورود و خروج.بهای ق گذرنامه

 .)شناسنامه )+ فتوکپی 
 سند طالق  و حکم حضانت و حق نگهداری فرزند فرانسوی عنداللزوم ، 
  کپی گذرنامه  یا)فتوکپی کارت ملی فرانسه  فرزند صغیرسند مثبته تابعیت فرانسوی

کپی اظهارنامه  یاالمثنی الیحه اعطای تابعیت  یاگواهی تابعیت فرانسه  یافرانسوی  کیبیومتر
 .(گواهی والدت که در آن تابعیت فرانسوی ذکر شده باشد یاشده دریافت تابعیت فرانسوی  ثبت

  گواهی اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه در فرانسه  فرزندسکونت اسناد مربوط به(
 و غیره( carnet de santéآموزشی در فرانسه، 

 از مؤثر در مراقبت و نگهداری و آموزش  فرزند دهنده مشارکت  اسناد و مدارک نشان(
 دست کم از دو سال قبل از ارائه درخواست(زمان تولد یا 

  عدم تعدد زوجاتاظهارنامه مبتنی بر. 
  درخواست گواهیOFII  : جهت دریافت درخواست گواهی به این پیوند( 

ir.org/IMG/pdf/Formulaire_OFII.pdf-http://www.ambafrance مراجعه فرمایید.) 
 :بلیت هواپیما رزرو سند مثبته سفر 
  یورو  99: پروندههزینه تشکیل. 
 

 
که خودتان  ممکن است عنداللزوم مدارکی عالوه بر مدارک باال نیز درخواست شود ضمن آن: مالحظات

 تان کمک کند، ارائه دهید. کنید به بررسی پرونده توانید هر مدرک اضافی را که فکر می نیز می
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