ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻼروس
1. Прозвішча/ ﻟﻘﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

4. Пол/ اﻟﺠﻨﺲ

2. Імя/ اﻻﺳﻢ

мужчынскі/ رﺟﻞ

3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ اﺳﻢ اﻷب أو اﺳﻢ اﻟﺸﻬﺮة

жаночы/ اﻣﺮأة

5. Дата нараджэння/ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

Фотаздымак / ﻣﻜﺎن
اﻟﺼﻮرة

6. Месца нараджэння/ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد
ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ

(day/month/year)ﺳﻨﺔ/ﺷﻬﺮ/ﻳﻮم

раён(вобласць)/ ( ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ) ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ................................................................
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце
7. Цяперашняе
Грамадзянства(ы)/  اﻟﺠﻨﺴﻴﺔграмадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
إذا آﻨﺘﻢ ﻗﺪ ﻏﻴﺮﺗﻢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻜﻢ ﻧﺮﺟﻮ ذآﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / ت و ارﻳﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
....................................
()اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
8. Тып пашпарта/ (ﻧﻮع وﺛﻴﻘﺔ )ﺟﻮاز
اﻟﺴﻔﺮ

9. Нумар пашпарта/ رﻗﻢ اﻟﺠﻮاز

10. Дата выдачы/ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار
(day/month/year) ﺳﻨﺔ/ﺷﻬﺮ/ﻳﻮم
12. Тэрмін дзеяння/ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮاز

дыпламатычны / دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ
13. Дзе выдадзены/ ﻣﻜﺎن اﻹﺻﺪار

службовы / رﺳﻤﻲ

/ Службовыя адзнакі
Дата звароту

……………………………………

Падставы:
сапраўдны пашпарт
візавая падтрымка

11. Кім выдадзены/ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺠﻮاز

звычайны / ﻋﺎدي

اﻟﻤﺨﺘﺺ

краіна/ دوﻟﺔ................................ горад/ ﻣﺪﻳﻨﺔ...........................................

іншы дакумент / وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى

(day/month/year) ﺳﻨﺔ/ﺷﻬﺮ/ﻳﻮم

....................................................
14. Месца працы /
Займаемая пасада /  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ...................................................................................................
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
работадаўца / ﺟﻬﺔ اﻟﻌﻤﻞ..........................................................................................................
15. Службовы адрас/  ﻋﻨﻮانдом /  رﻗﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ......................... вуліца /
اﻟﻌﻤﻞ
ﺷﺎرع...........................................................................
горад (населены пункт) / ( ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﻧﺎﺣﻴﺔ....................................................................

фінансавыя сродкі
страхоўка
інтэрв’ю

Рашэнне по звароту:
станоўчае
адмоўнае

Тып візы:
B
C
D

раён(вобласць)/ ﺣﻲ...................................... краіна / ( ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ )ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ..........................
тэлефон /  ﺗﻠﻴﻔﻮن...................................... ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲe-mail ………….................................
16. Тып візы/
ﻧﻮع اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة
18. Колькасць уездаў/
ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﻴﺮة

транзітная / (ﻋﺒﻮر )ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ
кароткачасовая / ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ

17. Віза / ﺗﺄﺷﻴﺮة

доўгатэрміновая / ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
аднаразовая / ﻣﺮة واﺣﺪة
двухразовая / ﻣﺮﺗﻴﻦ

групавая / ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
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індывідуальная / ﻓﺮدﻳﺔ

шм

19. Тэрмін знаходжання /

اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﺮﻳﺎن اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة

...................... сутак / ﺑﺎﻷﻳﺎم

шматразовая / ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺮات
20. Тэрмін дзеяння візы/
з/ ﻣﻦ
па/
ﺣﺘﻰ
ال ﻣﺪة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ل ﺻﻼﺣﻴﺔ
(day/month/year) ﺳﻨﺔ/ﺷﻬﺮ/ﻳﻮم
(day/month/year) ﺳﻨﺔ/ﺷﻬﺮ/ﻳﻮم
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя
запрашаючай асобы/
اﻟﺠﻬﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ )اﻟﺒﻼروﺳﻲ( اﻟﻤﺎﻧﺢ ﻟﻠﺪﻋﻮة
22. Адрас запрашаючай
дом(кватэра)/( رﻗﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ )اﻟﺸﻘﺔ..................... вуліца/  ﺷﺎرع...................................................
арганізацыі або асобы/
 ﻋﻨﻮان اﻟﺠﻬﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺎﻧﺢгорад (населены пункт)/ ( ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﻧﺎﺣﻴﺔ....................................................................
ﻟﻠﺪﻋﻮة
23. Адрас знаходжання ў
Беларусі/
ﻋﻨﻮان اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﻼروس

Кратнасць візы:
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Мэта візіту
без права працы па найму
гуманітарная
дыпламатычная
з правам працы па найму
наведванне месцаў пахавання
на сталае жыхарства
прыватная
рэлігійная дзейнасць
службовая

раён(вобласць)/ ﻣﻨﻄﻘﺔ..........................................................

транзіт

тэлефон/  ﺗﻠﻴﻔﻮن...................................... ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲe-mail ………….................................

турызм

дом(кватэра)/( رﻗﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ )اﻟﺸﻘﺔ..................... вуліца/  ﺷﺎرع...................................................
горад (населены пункт)/ ( ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﻧﺎﺣﻴﺔ....................................................................

у мэтах вучобы
удзел у спартыўных/
культурных мерапрыемствах

раён(вобласць)/ ﻣﻨﻄﻘﺔ..........................................................

гасцініца /  اﺳﻢ اﻟﻔﻨﺪق........................................................................................................
24. Мэта візіту(падрабязна)
(اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرة )ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
25. Дамашні адрас/  ﻋﻨﻮانдом(кватэра)/(رﻗﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ )اﻟﺸﻘﺔ...................... вуліца/  ﺷﺎرع..................................................
(اﻟﺴﻜﻦ )ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
горад (населены пункт)/ ( ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﻧﺎﺣﻴﺔ....................................................................
раён(вобласць)/  ﻣﻨﻄﻘﺔ................................................... Краіна /  دوﻟﺔ.................................
тэлефон/  ﺗﻠﻴﻔﻮن...................................... ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲe-mail ………….................................

PTO ↓ Глядзі на адвароце

Сапраўдная
з…………………….

па…………………..

Віза № BLR
……………………………

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь /
ﺳﺒﻖ ﻟﻚ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻼروس
ﻧﻌﻢ/так

калі/ ﻣﺘﻰ....................................................
дзе/ وأﻳﻦ....................................................

ﻻ/не

з якой мэтай/ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرة............................................................
Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/
 ﻓﻠﺘﻮﺿﺢ ﺗﺎرﻳﺦ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة,إذا آﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ب ﻧﻌﻢ
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ ( اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻼروس ) ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري

28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана /
هﻞ ﺳﺒﻖ رﻓﺾ ﻣﻨﺤﻚ ﺗﺄﺷﻴﺮة ﺑﻼروﺳﻴﺔ أو ﺗﻢ إﻟﻐﺎء ﺗﺄﺷﻴﺮﺗﻚ
не / ﻻ
так / ﻧﻌﻢ
калі /  ﻣﺘﻰ...........................
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ هﻞ
ﺳﺒﻖ ﺗﻐﺮﻳﻤﻚ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻼروﺳﻴﺔ ؟
не / ﻻ

так / ﻧﻌﻢ

калі /  ﻣﺘﻰ.................................................. дзе /  أﻳﻦ...........................................................................

Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай
правядзення інтэрв’ю з консульскім работнікам /  وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺣﻀﻮرك،اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ )ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ( ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻚ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮة
ﺿﺮوري ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны /
калі /  ﻣﺘﻰ.....................................................
هﻞ ﺳﺒﻖ ﺗﺮﺣﻴﻠﻚ ﻣﻦ أﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى ؟
не / ﻻ
так / ﻧﻌﻢ
з якой краіны / ……………………………………… ﻣﻦ أﻳﺔ دوﻟﺔ
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/
32. Mаршрут руху/ (ﺧﻂ ﺳﻴﺮ رﺣﻠﺘﻚ )ﻟﺒﻼروس
ﻣﺎ هﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻚ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻼروس؟
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/
اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻼروس
наяўныя сродкі / ﻧﻘﻮد ﺳﺎﺋﻠﺔ

крэдытныя карткі /

34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ ﺷﺮآﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
……………………………………….............................................................………….

ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن
нумар страхавога поліса /  رﻗﻢ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ...................................

дарожныя чэкі / ﺷﻴﻜﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ

білеты / ﺗﺬاآﺮ

пражыванне / ﺧﺪﻣﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ
35. Сямейнае становішча/
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
36. Фамілія мужа(жонкі)/ (ﻟﻘﺐ اﻟﺰوج )اﻟﺰوﺟﺔ

38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/
(اﺳﻢ أو ﺷﻬﺮة اﻟﺰوج )اﻟﺰوﺟﺔ

тэрмін дзеяння страхавога поліса /
ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ا ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺣﺘﻰ
..................………................................
разведзены(а)/ (ﻣﻄﻠﻖ )ﻣﻄﻠﻘﺔ
знаходжуся ў шлюбе/ ﻣﺘﺰوج
не знаходжуся ў шлюбе/ أﻋﺰب
удавец (удава)/ (أرﻣﻞ )أرﻣﻠﺔ
37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ (اﺳﻢ أب اﻟﺰوج )اﻟﺰوﺟﺔ

39. Грамадзянства
мужа(жонкі)/ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج
()اﻟﺰوﺟﺔ

40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/
(ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼد اﻟﺰوج )اﻟﺰوﺟﺔ

41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/
(ﻣﺤﻞ )ﻣﻜﺎن( ﻣﻴﻼد اﻟﺰوج )اﻟﺰوﺟﺔ

(day/month/year) ﺳﻨﺔ/ﺷﻬﺮ/ﻳﻮم
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/
إذا آﺎن ت ﺗﺼﻄﺤﺐ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻚ أﻃﻔﺎل ﻣﺴﺠﻠﻮن ﺑﺠﻮاز ﺳﻔﺮك ﺑﺮﺟﺎء اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ
прозвішча/
імя/ اﻻﺳﻢ
اﻟﻠﻘﺐ

дата і месца нараджэння/
ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﻤﻴﻼد

43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з’яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што

паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для
адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза
можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць
рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./
 وأدرك أن أﻳﺔ إﻓﺎدات ﺧﺎﻃﺌﺔ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺳﻴﺆدي، أﻗﺮ ب أن آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ:إﻗﺮار
 وﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺬﻳﺮي أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻧﻪ إذا ﺗﻢ اآﺘﺸﺎف ﻋﺪم ﺻﺪق أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻓﻲ أي.إﻟﻰ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻲ ﻟﺪﺧﻮل ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻼروس
وأن أﻏﺎدر أراﺿﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻼروس،وأﺗﻌﻬﺪ ﻓﻮر وﺻﻮﻟﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺒﻼروﺳﻴﺔ أن أﻗﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﻔﺴﻲ )ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.وﻗﺖ
ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة/
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