
 

 

 داکیومنت تراول درخواست
 بزرگسال پناهندگان برای

  پناهجویان از حمایت شبکه در شده تهیه گام به گام راهنمای
 MRSNمنچستر

 
 
 
 

 توسط  الکس و داوطلب فریده سعادت
 

With thanks to Farideh Saadat 

 

 alex@mrsn.org.ukلطفا اگر سوالی هست با آقای آلکس  

 .تماس بگیرید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alex@mrsn.org.uk


 

Manchester Refugee Support Network 
129 Princess Road | Moss Side | Manchester | M14 4RB 

Registered charity number: 1109990 
T: 0161 868 0777 E: alex@mrsn.org.uk 

1 
 بشوید زیر وبسایت وارد شروع برای

 https://visas-immigration.service.gov.uk/product/travel-
document 

 

 

 

 

 
 جستجو را داکیومنت تراول درخواست 'apply for travel document' یا و

 .یافت خواهید را صفحه همان بسادگی وشما کنید
 
 

 

 

 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/travel-document
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/travel-document
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 .باشید میکنید مشاهده پایین در که ای درصفحه بایستی شما

 

 

 

 
 تا کنید کلیک )apply now(کنید درخواست حاال سبزرنگ باکس این روی

 .کنید شروع را درخواست
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 ینا بریتانیا پادشاهی کشور داخل از شما آیا که است این به مربوط سوال اولین

 میدهید؟ را درخواست

 

 

 بله جواب که چپ سمت دایره روی ابتدا پس هستید بریتانیا پادشاهی کشور داخل شما
 کلیک را )Save and Continue(ادامه و ذخیره رنگ سبز باکس بعد و باشد می
  .کنید
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 اینکه دلیل به و است نظرتان مد داکیومنت تراول نوع چه که شده پرسیده شما از حاال
 بعد و باشد می پناهندگان به مربوط که گزینه آخرین روی ابتدا شما هستید پناهنده شما

  .کنید کلیک را )Save and Continue(ادامه و ذخیره رنگ سبز باکس

 

 
  اقامت  وضعیت  شما اگر  کنید چک را خود اقامت وضعیت

'Refugee Leave to Remain'  داکیومنت تراول دریافت به قادر پس ندارید را 
 مثل دارید متفاوتی اقامتی وضعیت شما اگر . بود نخواهید

'HP Leave to Remain' (بشری حقوق حفاظت اقامت یعنی 
Humanitarian Protectionصحبت مشاور امور مهاجرت یک با ( ، لطفا 

 .کنید
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 شوید. نام ثبت تا دارید نیاز ایمیل یک به
 

 رمز همینطور و دارید دسترسی آن به آسانی به که ایمیلی یک تا دارید نیاز شما
 بایستی ورود رمز .کنید معرفی اینجا در بسپارید بخاطر بتوانید راحتی به که ورودی

 .'MRSN2020' مانند باشد اعداد و حروف شامل و تایی هشت
 

 رنگ سبز باکس بعد  و کنید وارد را ورودتان رمز بار دو سپس و تان ایمیل ابتدا پس
  .کنید کلیک را)Save and Continue (ادامه و ذخیره
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 می تانبرای ایمیل تثبیت کننده  یک شما  تایید خاطر به دادید که ایمیلی همان به

 .فرستند

 
 بگردید ایمیلی چنین دنبال و کنید باز را تان ایمیل بایستی شما حاال

 
noreply@visas-immigration.service.gov.uk  

 

 
 

 .نمایید کلیک -verify email (ایمیل تایید )روی و کنید باز را ایمیل

 
 برای) خواست خواهد نمودید ایجاد قبل لحظه چند که را ورودی رمز همان شما از

)ign Sشوید وارد و بزنید را اینتر ;کنید وارد را ورود رمز MRSN2020( مثال

mailto:noreply@visas-immigration.service.gov.uk
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 کلیک continue  یعنی ادامه باکس روی تان نامه درخواست کار ی ادامه برای
 کنید
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 The گزینه اولین روی پس هستید متقاضی شما و شماست مال ایمیل این چون
 applicantادامه و ذخیره رنگ سبز باکس روی سپس وSave and (

) Continueکنید کلیک. 

  
 مهاجرت وکیل یا و مشاور هیچگونه و میکنید پر را تقاضانامه خودتان شما چون

  سبز باکس  سپس و کنید انتخاب را)No(نه، جواب سوال این جواب در پس ندارید
 کنید کلیک را )Save and Continue (ادامه و ذخیره رنگ
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 یعنی ادامه باکس هستند درست اگر .کنید چک را اید داده کنون تا که جوابهایی
Continue  بزنید را. 

 شده نوشته سوال آن روبروی که (Change)تغییر ی گزینه بود اشتباه جوابی اگر
 شد انجام کاراصالح وقتی نمایید اصالح شما و ببرد سوال همان به را شما تا بزنید
 نمایید کلیک را )Continue (یعنی  ادامه رنگ، سبز باکس
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 کارت روی که نامی مثل درست را نامتان شما .شماست نام مورد در بعدی گام
 و است دنبو خانم یا و آقا یعنی شما عنوان 'Title'  .نمایید وارد هست تان شناسایی

'Given Names' و شما کوچک اسم همان' Family Name'  فامیلی نام 
 ) Save andیعنی رنگ سبز باکس ادامه و ذخیره برای حال .شماست

Continue) نمایید کلیک را. 
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 نه گزینه پس ندارند؛ مردم اید؟ بیشتر داشته دیگری نام نامتان این بجز کنون تا آیا
 )Save and یعنی رنگ سبز باکس ادامه و ذخیره برای وحال بزنید را )No (یعنی

Continue) نمایید کلیک را.  
 نام و کنید انتخاب را(Yes) یعنی بله گزینه اید، بایستی داشته دیگری نام اگر اما و 

 ) Save andیعنی رنگ سبز باکس ادامه و ذخیره برای و. نمایید وارد را دیگرتان
Continue) نمایید کلیک را. 

با است الزم اینجا در   با میتواند که بگویید  آفیس هوم به (Yes)  بله گزینه انتخاب 
 و کنید چک مرتب را تان ایمیل بایستی مطمئنا پس .باشد تماس در شما با ایمیل همین
 ذخیره و ادامه برای حال .بگذارید جریان در را آفیس هوم ایمیلتان تغییر صورت در

 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ سبز باکس
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 هوم که ای شماره است مخصوص باکس در تان تلفن شماره نمودن وارد بعدی قدم
 با که بگویید آفیس هوم به اینکه اگر میخواهید یا و .بگیرد تماس شما با بتواند آفیس
 .بزنید تیک را زیری کوچک باشد، مربع تماس در تلفنی تواند نمی شما

 انگلیس داخل برای فقط شماره این که نمایید مشخص آفیس هوم برای بایستی حاال
 .دو هر یا و انگلیس از خارج فقط یا و است

 را اول مربع همه معموال ولی .بزنید تیک را ها مربع دوی هر یا و یک بنابراین
 .میزنند تیک
 را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکسوادامه ذخیره برای حال

 .نمایید کلیک
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 باکس در را پستی کد تان سکونت محل آدرس دادن برای که اینست بعدی گام
 یعنی  کن پیدا را آدرسروبرویش،  رنگ سبز باکس روی و نموده وارد مخصوص

'Find UK Address'  نمایید کلیک.  

 .کنید کلیک خودتان به مربوط دقیق آدرس روی که می آورد،  هایی آدرس میان از 
 پس .دارید سکونت آن در شما که است جایی آدرس این که کنید تایید بایستی حاال

 آن به ورودتان ماه ابتدا بعدی باکس دو در و نموده انتخاب را (Yes) بله گزینه
 به 2018 سال اوت در شما اگر مثال برای ).نمایید وارد را آن سال سپس و آدرس

 بطور شما آدرس ( اگر08 2018بود ؛  خواهد شکل این به اید رفته آدرس آن
 دستی بطور را تان آدرس بایستی نبود لیست در نشد، یعنی آورده اتوماتیک

(manual) کنید وارد ها باکس در.  
 را )Save and Continue (رنگ، یعنی سبز ، باکسوادامه ذخیره برای حال

 نمایید کلیک
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 بگوئید که شماست جنسیت به مربوط بعدی گام
 Maleمرد؛  یا

  Female یا زن   
 ;Unspecified نامشخص یا

  باشید می. 

از میان گزینه های زیر وضعیت تاهل خود را هم مشخص کنید .اولی به معنای مجرد 

پارتنری مدنی،سومی زندگی با پارتنر بدون ازدواج،  بودن، دومی متاهل بودن و یا 

چهارمی طالق گرفته و یا پایان پارتنری مدنی، پنجمی فرد جدا شده و گزینه ششم 

 بیوه بودن می باشد.

 را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکسوادامه ذخیره برای حال 
 .نمایید کلیک
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 اول .دهید جواب خود ملیت و تولد محل به مربوط سواالت به که اینست بعدی گام
 .است کدام شما کشورملی بگویید

 

 
 وارد ها باکس در سال و ماه و روز ترتیب به میالدی تقویم به را تان تولد تاریخ
 .نمایید

  
 

 .نمایید وارد بینید می که شکلی به اینجا در را اید آمده دنیا به کشوری چه در

 
 البته . نمایید وارد زیر باکس  در هم را اید آمده دنیا به شهرستانی یا و شهر چه در 

  برای حال.است شده نوشته شما بیومتریک کارت پشت در که شهری همان درست
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 .نمایید کلیک را )Save and Continue (یعنی رنگ، سبز باکس  وادامه  ذخیره
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 بیومتریک کارت شما آیا که پرسیده می شود شما از نامه درخواست فرم در حال
 ملزم شما دارید، و اقامت برای Biometric Residence Permit-BRP یعنی

 .کنید انتخاب را اول گزینه هستید، پس BRP  داشتن به

  
 .پرسند می شما از BRP کارت شماره به راجع آنها سپس

 

 
 راست سمت در کنید می مشاهده عکس در چنانچه شما بیومتریک کارت شماره
 .دارد قرار آن باالی
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 عکس در که باال،همانطور باکس در را ( BRP کارت ) بیومتریک آن شماره حاال

 .نمایید وارد شده مشخص
 کلیک را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ،باکس وادامه ذخیره برای و

 نمایید.
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 National Insurance ) اینشورنس نشنال شماره که، اینست بعدی گام
Number)  کارت پشت در است ممکن شماره این .نمایید وارد زیر باکس در را  

BRP آفیس هوم جواب از بعد پست طریق از ای نامه طی قبال، یا و باشد شما 
 یک و وسط در عدد اول، شش در بزرگ حرف دو با شماره آن .باشید کرده دریافت
 .میشود مشخص آخر، در دیگر بزرگ حرف

 )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکسوادامه ذخیره  برای وحاال    
 .نمایید کلیک را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manchester Refugee Support Network 
129 Princess Road | Moss Side | Manchester | M14 4RB 

Registered charity number: 1109990 
T: 0161 868 0777 E: alex@mrsn.org.uk 

17 

کیفری،  سابقه داشتن .میشود پرسیده شما از کیفری مسائل مورد در سواالتی اینجا در

آفیس،  حتی  هوم به نگفتنش و آن کتمان اما نمیگیرد. را داکیومنت تراول گرفتن جلو

 و شده محسوب دروغگویی در حد جریمه های رانندگی و عدم بیمه موتور... میتواند
 هیچ اگر و بگویید را راستش و باشید صادق شما .شود شما تقاضای شدن رد موجب
 برای و نموده انتخاب را نه یعنی No گزینه نشده ، آخرین ثبت شما برای ای سابقه
 .نمایید کلیک را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکسادامه و ذخیره
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 پس .است منفی شما جواب انشاءهللا که است جنگی جنایات مورد در بعدی سوال
 ) Saveیعنی رنگ سبز باکس     ادامه و ذخیره برای و حاال انتخاب را No گزینه

and Continue) نمایید کلیک را. 
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 جوابتان شما انشاءهللا که است تروریستی فعالیت نوع هر مورد در بعدی سوال چهار
. اید نکرده باشد شما در بد شخصیت معرف که کاری اینکه و باشد است، می منفی
 )یعنی رنگ سبز ، باکسادامه و ذخیره برای و انتخاب را No های گزینه پس

Save and Continue) نمایید کلیک را. 

 

 
 

 در پس  .اید کرده زندگی انگلیس در ماه چند و سال چند بگویید که اینست بعدی گام
 سبز ، باکسادامه و ذخیره  برای و سپس ماه 11و  سال 9 نویسید می مثال زیر باکس
 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ
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ستا بهتر !کرد خواهید سفر کشورها کدام به میدانید آیا که پرسند می اینجا در      گزینه 

No  
 ) Save andیعنی رنگ سبز باکس وادامه ذخیره  برای سپس و  نموده انتخاب را

Continue) نمایید کلیک را. 
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  سراسپان اینکه یعنی است انگلیس به تان شدن وارد ی نحوه به مربوط بعدی سوال
 .نه یا اید داشته

 
 تقاضای انگلیس در بعد شده اید وارد انگلیس به ابتدا و اید بوده سیکر اسایلم شما اگر 

 .اید نداشته اسپانسر شما اید، نتیجتا شده جواب، رفیوجی از بعد و اید کرده پناهندگی
 رنگ سبز ، باکسادامه و ذخیره  برای و سپس  نموده انتخاب را No  ی گزینه پس

 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی

 و Family Reunion "خانواده به پیوستن قانون "با و اید نبوده اسایلم شما اگر
 Yes اید، گزینه آمده انگلیس به خانواده اعضاء دیگر یا همسر به شدن وصل برای

 ) Save andیعنی رنگ سبز ، باکسادامه و ذخیره  برای سپس و کنید انتخاب را
Continue) نمایید کلیک را. 

 
 انگلیس شوهر(، به یا و زن معموال )او به پیوستن برای شما که شخصی نام حاال
 .نمایید وارد زیر باکس در را اید آمده

 Home Office Reference یعنی آفیس هوم مرجع شماره " شما آیا
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Number" ایشان میدانید؟ اگر را (شوهر یا زن معموال) اسپانسرتان به مربوط 
 باالی Our Ref با شماره باشند،  این کرده دریافت آفیس هوم طرف از ای نامه

 عدد هفت و شما فامیلی اسم اول حرف با شماره شده ،این مشخص نامه راست سمت
 .است شده داده نمایش بینید می پایین در چنانچه

  برای سپس .بگذارید خالی را آن جای گرنه و نمایید وارد میدانید اگر را شماره این
 .نمایید کلیک را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکسوادامه ذخیره
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، وادامه ذخیره  برای سپس .نمایید وارد را همسرتان ملیت و تولد تاریخ بعد صفحه در

 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ سبز باکس

 سپس .(شوهر بودن یا زن مثال) بنویسید اسپانسرتان با را خود رابطه زیر باکس در
 کلیک را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکسادامه و ذخیره   برای
 .نمایید
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  .است آفیس هوم در خودتان مرجع شماره مورد در بعد سوال

 

 با شماره باشید،  این کرده دریافت آفیس هوم طرف از که ای نامه ندارید، هر اگر و
Our Ref فامیلی اسم اول حرف با شماره این شده، مشخص نامه راست سمت باالی 

 .است شده داده نمایش بینید می اینجا در چنانچه عدد هفت و شما
 

 

، ادامه و ذخیره  برای سپس .کنید انتخاب را Yes گزینه دارید را شماره این اگر

 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ سبز باکس
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، وادامه ذخیره  برای سپس بگذارید. خالی را آن جای کنید، پیدایش نتوانستید اگر و

 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ سبز باکس
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 را No ی گزینه و شود نمی شما به مربوط قسمت این معموال. هستید پناهنده شما اگر
 ) Save andیعنی رنگ سبز ، باکسادامه و ذخیره  برای کنید، سپس انتخاب

Continue) نمایید کلیک را. 
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 از شما قبلی )یعنی غیر از تراول داکیومنت( درخواستهای مورد در بعدی سوال
 .است مهاجرت ی اداره

 

. 
 جواب اید آمده اینجا ، به( Family Reunion)فامیل  به پیوستن قانون طبق شما اگر

 No.یعنی رنگ سبز ، باکسادامه و ذخیره  برای سپس بدهیدSave and ( 
Continue) نمایید کلیک را.  

 صورت این در ,باشید کرده درخواست(ILR) نامحدود اقامت برای اینکه قبال مگر
 .نمائید وارد را آن درخواست نامه  جزئیات بایستی

 (Asylum Claim)پناهجویی ادعای جزئیات بایستی هستید پناهنده شما اگر اما 
 ، باکسادامه و ذخیره  برای سپس  انتخاب را Yes ی گزینه پس .بنویسید را خود
 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ سبز
 به ورودتان از پس را (Asylum Claim)تقاضای پناهجویی  این شما اگر پس

 اید؛ داده انگلیس
 وارد را روز آن تاریخ و اید داده پناهندگی تقاضای روز در که را نامی همان حاال

 .نمایید
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 اثر ثبت تاریخ شده ثبت نامه تقاضا این از قسمتی عنوان به هم شما انگشت اثر اگر
 Save and )یعنی رنگ سبز ادامه، باکس برای سپس  .نمایید وارد را انگشت

Continue) نمایید کلیک را. 

. 
 اداره از هم دیگری (application) نامه درخواست آیا پرسند می شما از حاال

 Refugee Leave to Remain)هستید پناهنده شما اگر !اید داشته مهاجرت
 ی گزینه پس .نمیشود شما شامل ندارید، این(ILR) نامحدود اقامت وهنوز (دارید
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 Noیعنی رنگ سبز ، باکس ادامه و ذخیرهبرای  سپس و انتخاب راSave and ( 
Continue) نمایید کلیک را.  

 

 

 

را انتخاب و  Yes( دارید, بایستی گزینه ی ILRاما اگر شما اقامت نامحدود) 

 سبز ، باکس ادامه و ذخیرهبرای  سپس جزئیات آن درخواست نامه را وارد نمائید.
 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ
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 .کنید چک را خودتان های جواب

 
 .کنید کلیک)Continue(ادامه  باکس روی هستند صحیح جوابها ی همه اگر 
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مربع کوچک زیر را تیک بزنید تا تأکید کنید که دو قطعه عکس پاسپورتی و تأیید 

صحت آن با امضای یک فرد صالحیت دار در پشت آن را برای هوم آفیس 

 ) Save andیعنی رنگ سبز ، باکس ادامه و ذخیرهبرای  سپس میفرستید.
Continue) نمایید کلیک را. 
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 نظر در جواب هفت زیر در .دارید مهاجرتی مدرک نوع چه میپرسند شما از حاال
 یا گذشته تاریخ داکیومنت تراول -2 شما موقت اقامت با موافقت نامه -1 شده گرفته
 تراول نوع هر یا و خودتان کشور معتبر یا گذشته تاریخ پاسپورت -3 قبلی معتبر

 اروپایی ویزای فرمهای -4 .باشد شده صادر انگلیس خارج یا داخل در که داکیومنت
 هیچکدام -7 ویزا حاوی ی نامه -6 خارجی شناسایی کارتهای -5

 
 در .باشید داشته موقت اقامت برای تان آفیس هوم جواب ی نامه فقط ممکنه شما

 .بزنید را اول گزینه اینصورت

 کافیست  کپی و .فرستاد خواهید را آن نامه کپی که بگوئید زدن تیک با
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 بزنید تیک را دوم مربع دارید گذشته تاریخ یا معتبر داکیومنت تراول شما اگر

 .گردد وارد بایستی شده که مشخص زیر عکس در داکیومنت تراول شماره

 
 درخواست همراه را داکیومنت تراول آن که بگویید و کنید باکس وارد را شماره آن
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می  پس شما برای را قدیمی داکیومنت تراول  آن بعدا آفیس هوم .فرستاد خواهید نامه

 .فرستد

 
 .کنید انتخاب را کدام هیچ یعنی آخر گزینه ندارید را باال مدارک از کدام هیچ شما اگر

 را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکس ادامه و ذخیرهبرای  سپس
 .نمایید کلیک
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 که باشید مطمئن تا فرستاد خواهید شما  که است مدارکی تمامی نهایی لیست چک این
 است الزم که (declaration) تعهدنامه تا باشید زده تیک را ها مربع این شما

 .شود ذخیره شود امضا

 

 
 

 تیک را آن مربع اکنون دارید ویزایی نوع هر یا و داکیومنت تراول که گفتید شما اگر
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 به مربوط مربع ندارید اگر و .فرستید می را مدارک آن شما که باشد تاکیدی تا بزنید
 بزنید تیک را(a printed copy of the application) نامه درخواست پرینت

 حاال.بفرستید نیست الزم بیومتریک کارت که نمایید دقت. فرستید می را آن حتما که
 کلیک را )Save and Continue (یعنی رنگ سبز ، باکس ادامه و ذخیرهبرای 
 .نمایید
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 را )Continue(ادامه سبز باکس سپس و کنید چک را خود جوابهای مجددا حاال
 .کنید کلیک
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 Iهستید) متقاضی خودتان که کنید می تأکید کوچک دایره تیک با شما قسمت این در

am the applicant) داده آفیس هوم به نسبت صداقت با را جواب هایتان تمامی و 
 .پذیرید می را آن عواقب باشد کارتان در کاری مخفی یا و حقه و دروغ اگر و اید

 می را باال تعهدنامه من نوشته که رنگ سبز باکس روی و بزنید تیک را دایره پس

 .نمایید کلیک )I accept the above (پذیرم
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 مبلغ این که باشید مطمئن .باشد می (تاریخ این تا )پوند 75 مبلغ پرداخت زمان حاال
 پرداخت که زمانی تا باشد یادتان).کنید آماده را خود کارت و هست حسابتان در

 پرداخت نمایید، بمحض اصالح دارید اشتباهی اگر و برگردید توانید می اید نکرده
 سبز ، باکس  ادامه و ذخیرهبرای   .(ندارید تغییر برای دسترسی هیچ دیگر شما

 .نمایید کلیک را (Save and Continue )یعنی رنگ
 

 
 کلیک صحیح گزینه روی و دارید کارتی نوع چه که کنید دقت باال های گزینه در

 Visa یعنی اول ی گزینه مثال.است شده حک تان کارت روی حساب نمائید،نوع

 

 عملیات تا کنید کلیکContinue to WorldPay( رنگ) سبز باکس این روی
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 .شود انجام پرداخت
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 .هستید پرداخت ی صفحه در شما حاال

 عکس زیر میبینید در چنانچه.است کارت روی رقم شانزده همان شما کارت شماره

. 
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 شده حک شما بانکی کارت روی که است نامی همان کارت ی دارنده نام 
 میبینید. عکس زیر در چنانچه.است

 آینده در تاریخی که شده نوشته اعتبار هم تاریخ اسم به گاهی کارت انقضای تاریخ 
 .میبینید زیر تصویر در چنانچه.می باشد
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 می تان کارت پشت شماره آخر رقم سه همان (CV2)شما کارت امنیتی کد باالخره و
 .میبینید  زیر در تصویر چنانچه .باشد

 
 

 سمت پائین رنگ سبز باکس اگر و شده وارد شما حساب جزئیات تمامی حاال
 .شود می کامل شما پرداخت کنید کلیک راPayment Make راست
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 پس نشده تمام شما کار  باشد ، ولی شده کامل شما درست و پرداخت که انشاءهللا

 ‘) Saveرنگ سبز باکس روی مرحله پرداخت و ذخیره و ادامه آخرین انجام برای
and Continue to Final Tasks’) شما پرداخت ی تاییدیه البته. نمایید کلیک 

 کامل تا گام چند هنوز اما. بگیرید پرینت توانید می که میشود ظاهر صفحه در هم
 .است مانده باقی نامه درخواست شدن
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 پرینت و    دانلود  لیست و فرم درخواست نامه را تا چک میشود خواسته شما از ابتدا
 .نمایید

 

 
 یکی

  تان نهایی لیست چک
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 دانلودش از پس بنابراین .میشود دیده پایین در آن از قسمتی که صفحه این مثل
 .بگیرید پرینت آن از میتوانید

 
 دهید انجام آن روی بایست هم دیگر کار چند شما لیست، چک پرینت از بعد

 
تیک را میفرستید گفتید که مدارکی به مربوط های مربع تمامی  اول.  بزنید 
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 بزنید تیک را آن پس اید کرده تهیه پاسپورتی عکس تا دو شما خوشبختانه

 
 (declaration)رنگ آبی کلمه روی میپرسد تاییدیه یک ی درباره شما از حاال

   
کلیک. زیر صفحه مثل   بگیرید پرینت سپس و کنید ذخیره را آن تا کنید 

  
 با پایین در و شناسد می را شما که صالحیتدار فرد یک بدهید را صفحه این

می  ما باشد باز MRSN اگر .کند امضا اند، برایتان شده داده نشان تصاویرشان

 بایستی شما  وگرنه کنیم امضا را عکسها پشت هم و تکمیل برایتان را فرم این توانیم
 .دهد انجام شما برای را کار این تا بخواهید دیگری صالحیتدار فرد از
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 :بخواهید می توانید تایید افراد این از
 

                                     
   A Doctor (دکتر)                   A Solicitor(وکیل)      A Teacher(معلم)  

 

و یا  --یک حسابدار و یا یک مدیر بانک  --همچنین کسی از طرف کلیسا یا مسجد 

 یک سوشال ورکر.

 

                  
 

 

خالصه اینکه قبل از ارسال مطمئن باشید که عکسها و فرم تاییدیه حتما امضا شده 

 باشند.
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 در باکس مخصوص ،امضا و نهایتا در پرینت چک لیست تان بایستی در صفحه سوم

از باکس  سال( بزنید. البته مواظب باشید با خودکار مشکی باشد و 16خودتان )باالی 

ل نزنید بیرون و همان امضایی باشد که هوم آفیس میشناسد. این امضا در تراو

 داکیومنت شما منعکس می شود.

 

 
 

 
 

 و حاال تقریبا کار تمام است
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 اید نموده پر که را خود نامه درخواست فرم یعنی مدرک دومین مرحله در آخرین  
 .بگیرید   پرینت سپس و دانلود ابتدا

 

 
 عکس قطعه لیست، دو چک پرینت نامه، و درخواست همان یا اپلیکیشن پرینت حاال
مدارک مثل پاسپورت یا تراول  ی بقیه و تان شده امضا  تاییدیه فرم و شده تایید

 پایین آدرس به و بگذارید پاکت میفرستید ، در اید گفته که یا نامه جواب...داکیومنت 
 در شما داکیومنت تراول . بفرستید آفیس هوم برای باشد ردگیری قابل که پستی با

 فراموش هم)sign out( شدن خارج عمل.رسید خواهد دستتان به ماه سه عرض
 هوم اطالع به آدرس تغییر مثل آمد پیش شما شرایط در تغییری گونه هر لطفا.نشود
 .باشید موفق و برسانید آفیس
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