صفحة المعلومات
للتقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر وفقا ً لالتفاقية
المتطلبات األساسية
•
•

األفراد المتمتعين باستحقاق اللجوء في النمسا
("قرار إيجابي/إقرار وفقا ً للمادة  3من قانون اللجوء للعام )"2005
في بعض الحاالت األفراد الحاصلين على استحقاق حالة اللجوء في دولة أخرى والذين يقيمون في النمسا.

اإلجراءات
ً
ُ
• الحضور شخصيا من الشخص المتقدم بالطلب ،بما يشمل القصر ،للتحقق من الشخصية.
• يتم تقديم الطلب بتقديم طلب كتابي كامل للحصول على جواز سفر مع صورة فوتوغرافية لموظف مركز جوازات
السفر.
• يتم تقديم جميع المستندات من أصل أو صورة معتمدة أثناء االستدعاء.
• نماذج الطلبات وصفحات المعلومات متاحة في منطقة المدخل بمركز جوازات السفر.
المستندات المطلوبة
ً
• نموذج الطلب (يجوز أن يتم إتمامه أيضا في الموقع في مركز جوازات السفر).
•  1صورة فوتوغرافية حديثة لجواز السفر (بشكل رأسي 45 × 35 ،ملم) ملونة (صورة فوتوغرافية باالتحاد
األوروبي)؛
الشروطhttp://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/reisepass/files/Passbild_Kriterien.pdf:
• إثبات الهوية:
ً
 oبطاقة هوية رسمية بها صورة إن وجدت (مثل وثيقة سفر سابقة وفقا لالتفاقية ،رخصة القيادة  ) ..أو بطاقات
الهوية من دولة المنشأ
 oوجود شخص لديه بطاقة هوية رسمية بها صورة ويمكنه الشهادة على هوية ُمقدم الطلب
 oعند عدم وجود إثبات الهوية ،يُمكن التحقق من الهوية من السلطات عند تقديم قرار اللجوء
 oشهادة الميالد لألطفال المولودين في النمسا
• شهادات الحالة المدنية ،عند اإلتاحة (شهادة الميالد ،شهادة الزواج ،شهادة الشراكة) في حالة تغير االسم تكون هذه
الشهادات إلزامية تماماً.
• قرار اللجوء اإليجابي (القرار بإقرار استحقاق اللجوء)
• إن وجد ،وثيقة السفر السابقة وفقا ً للمعاهدة (والتي سيتم إبطالها) ،أو تقرير تأكيد بسرقتها؛
• إن وجد ،شهادة الدرجة األكاديمية أو شهادة مهندس مؤهل
في حاالت فردية ،قد تطلب هيئة جوازات السفر تقديم مستندات أخرى ،يكون ذلك بصفة رئيسية عند الشك بشأن في صحة
البيانات (مثل ،التدوين/األخطاء اإلمالئية).
مستندات إضافية للقُصر
• مستند بطاقة الهوية لوالد مقدم الطلب أو الممثل القانوني له
• إثبات الحضانة ،إذا لم يكن مع الوالدين وفقا ً للسجالت (مثل ،شهادة ميالد الطفل وشهادة زواج الوالدين)

التكاليف
•  75.90يورو (رسوم اإلصدار) نقدا ً ألي مقدم طلب بعمر  12عاما ً أو اكبر
•  30يورو لألطفال حتى الوصول لسن  12عاما ً
• أول جواز سفر لألطفال بعمر أقل من عامين يكون مجانا ً
يتم الدفع بالموقع نقداً .لن يتم قبول األوراق النقدية بفئة  200أو  500يورو.
السريان والصحة
يسري جواز سفر األجانب على جميع دول العالم فيما عدا دولة المنشأ وعادة ما يسري لمدة عامين (.)2
مفتوح للجمهور لقبول طلبات جواز السفر:
من يوم االثنين وحتى الجمعة (باستثناء العطالت) :من الساعة  8صباحا ً وحتى  12ظهرا
بسبب تمديد ساعات الفتح للجمهور من غير الضروري الوصول إلى المكتب قبل بدء ساعات الفتح.

