OCT 2018

بطاقة وصول مسافر إلى نيوزيلندا
المعلومات التي تجمع في هذه البطاقة وكذلك التي يتم جمعها أثناء عملية الوصول الغرض منها تداولها مع الجمارك ،والهجرة،
واألمن الحيوي ،وأمن الحدود ،والصحة ،والحياة البرية ،والبوليس ،وتنفيذ الغرامات ،والعدالة ،ومساعدات الضمان االجتماعي،
والخدمات االجتماعية ،والشئون االنتخابية ،والدخل القومي وقوانين العملة .جمع المعلومات تم بتفويض قانوني وسوف يتم إعطاؤها
للجهات التي يحق لها تسلمها وتداولها طبقا لقانون نيوزيلندا .وهذا يشمل أغراضا منها مطابقة البيانات بين هذه الهيئات .ومتى
جمعت هذه المعلومات ،فقد يتم استخدامها ألغراض استقصائية تقوم بها هيئة إحصاء نيوزيلندا.

•
•
•
•

1

تعد بطاقة الوصول مستندا قانونيا -وأي بيانات غير صحيحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تشمل
مصادرة البضائع ،الغرامات ،المقاضاة ،الحبس،والترحيل من نيوزيلندا.
يجب تحرير بطاقة وصول منفصلة لكل مسافر ،بمافي ذلك األطفال.
من فضلك أجب باإلنجليزية وامأل البطاقة في كل من الجانبين.
اكتب بحروف طباعية كبيرة مثل NEW ZEALAND :أو ضع عالمات على اإلجابات مثل:
رقم مقعد الطائرة

رقم الرحلة /اسم السفينة
اسم الميناء بالخارج الذي صعدت فيه إلى هذه الطائرة /السفينة
رقم جواز السفر
الجنسية كما هو مدون في جواز السفر
اسم العائلة
االسم األول أو األسماء األولى
يوم

تاريخ الميالد

سنة

شهر

بلد الميالد
المهنة أو العمل
عنوان االتصال كامال أو عنوان
السكن كامال في نيوزيلندا
اإليميل
رقم التليفون /الجوال
2أ

أجب على هذا الجزء إذا كنت تقيم في نيوزيلندا .واذهب إلى 2ب خالف ذلك.
ما المدة التي قضيتها بعيدا عن نيوزيلندا؟

أعوام

أيام

شهور

ماهو البلد الذي أمضيت فيه معظم الوقت أثناء وجودك بالخارج ؟
عمل

ماهو السبب الرئيسي لرحلتك؟

في أي بلد ستعيش غالبا في اإلثني عشر شهرا القادمة؟

تعليم

أخرى

نيوزيلندا

أخرى

أجب عن هذا الجزء إذا كنت التعيش في نيوزيلندا.
2ب
سنين
أو
بصفة دائمة
كم تنوي البقاء في نيوزيلندا؟

شهور

أيام

إذا لم تكن تنوي اإلقامة الدائمة في نيوزيلندا فما هو السبب الرئيسي للمجيء؟
زيارة أصدقاء /أقارب

عمل

مؤتمر /اجتماع

تعليم

عطلة /أجازة
أخرى

في أي بلد كنت تعيش أخيرا لمدة إثنى عشر شهرا أو أكثر؟
والية ،أو إقليم أو محافظة

الرمز أوالرقم البريدي
من فضلك اقلب الصفحة لمزيد
من األسئلة وللتوقيع

3

اذكر البالد التي كنت فيها أثناء الثالثين يوما الماضية:

4

هل تعرف محتويات حقيبتك؟

5

تحذير :أي إقرار غير صحيح قد يؤدي إلى  400دوالر نيوزيلندي غرامة فورية
هل أحضرت إلى نيوزيلندا:
• أي طعام :مطهو،أو غير مطهو ،طازج ،أو محفوظ ،مغلف ،أو مجفف؟
• حيوانات أو منتجات حيوانية :بما في ذلك اللحم ،ومنتجات األلبان ،والسمك

نعم

والعسل ومنتجات النحل ،والبيض ،والريش ،والقواقع ،والصوف الخام ،والجلود،
والعظام أو الحشرات؟
• نباتات أو منتجات نباتية :فاكهة ،زهور ،بذور ،أبصال ،خشب ،لحاء ،أوراق،
مكسرات ،خضروات ،أجزاء من النبات ،فطر ،قصب ،خيزران أو قش بما في ذلك
استخدامها كهدايا دينية أو الستعماالت طبية؟

مواد أخرى تشكل خطرا على األمن الحيوي تشمل:

• أدوية حيوانات ،خمائر حيوية ،كائنات دقيقة ،تربة أو ماء؟
• معدات استخدمت مع الحيوانات ،والنباتات أو الماء بما في ذلك زراعة الحدائق،
وتربية النحل ،صيد السمك ،رياضات الماء أو أنشطة الغوص؟
• أدوات قد استخدمت في أنشطة الهواء الطلق ،بمافي ذلك ،أي أحذية ،خيام ،إقامة
مخيمات ،الصيد ،المشي لمسافات طويلة ،الجولف ،أو معدات رياضية؟
خالل الثالثين يوما الماضية ( أثناء وجودك خارج نيوزيلندا) هل قمت بزيارة أي مناطق
للحياة البرية ،أو تعاملت مع حيوانات (عدا األليفة مثل القطط والكالب ) أو زرت منشئات
تقوم برعي أو تصنيع الحيوانات أو النباتات؟

6

هل أحضرت إلى نيوزيلندا:
• اﻷدوﯾﺔ :ﺗﺟﮭﯾزات ﻷﻛﺛر ﻣن  3أﺷﮭر ،أو أﯾﺔ ﻋﻘﺎﻗﯾر طﺑﯾﺔ ﻟم ﯾﺗم وﺻﻔﮭﺎ ﻟك؟
• ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻣﻧوﻋﺔ أو ﻣﻘﯾدة :ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻷﺳﻠﺣﺔ أو اﻟﻣﻧﺷورات ﻏﯾر اﻟﻼﺋﻘﺔ أو اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
واﻷﺣﯾﺎء اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻣﮭددة ﺑﺎﻻﻧﻘراض ،أو اﻟﻣﺧدرات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ أو اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ؟

• كحوليات :أكثر من  3زجاجات مشروبات روحية ( التزيد الواحدة عن  1,125لتر)
و  4,5لترا من النبيذ أو البيرة؟
• التبغ :أكثر من  50سيجارة أو  50جرام من منتجات التبغ ( بمافي ذلك خليط من
السجائر و منتجات التبغ األخرى) ؟

• بضائع حصلت عليها بالخارج و /أو تم شراؤها من السوق الحرة بنيوزيلندا:
ذات قيمة إجمالية تزيد عن  700دوالرا نيوزيلنديا (بما في ذلك الهدايا) ؟

• بضائع أحضرت لالستخدام في العمل أو التجارة؟
• بضائع أحضرت بالنيابة عن شخص آخر؟
• نقد 10,000 :دوالر نيوزيالندي أو أكثر (أو ما يعادلها من نقدأجنبي) ،بما في ذلك
الشيكات السياحية ،الحواالت المصرفية ،الحواالت المالية الخ؟

7

هل تحمل جواز سفر نيوزيلندي ساري المفعول ،أوتأشيرة إقامة ،أو تأشيرة عودة مقيم؟
 إذا أجبت نعم اذهب إلى رقم 10هل أنت مواطن نيوزيلندي تستعمل جوازا أجنبيا؟
 إذا أجبت نعم اذهب إلى 10هل تحمل جواز سفر أسترالي ،أو تأشيرة إقامة دائمة أسترالية ،أو تأشيرة عودة مقيم
أسترالي؟  -إذا أجبت نعم اذهب إلى 9

8

جميع اآلخرين.
يجب عليك مغادرة نيوزيلندا قبل انتهاء تأشيرتك وإال ستتعرض للترحيل.
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هل أنت قادم إلى نيوزيلندا للعالج الطبي أو الستشارة
طبية أو للوالدة؟

نعم

اختر واحدة أنا أحمل تأشيرة دخول مؤقتة ( ضع عالمة نعم إذا كنت حاليا تحمل
تأشيرة ،حتى لو لم تكن بطاقة التأشيرة ملصقة في جواز سفرك).

نعم

أو أنا ال أحمل تأشيرة وسأتقدم بطلب للحصول على تأشيرة زائر عند وصولي.

هل حكم عليك فيما سبق بالسجن  12شهرا أو أكثر ،أو تم ترحيلك من أي بلد في أي وقت،
أو استبعادك أو منعك من الدخول إلى أي بلد في أي وقت ؟
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ال

نعم
نعم
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 10أقر أن المعلومات التي أعطيتها صحيحة ،وسليمة ،وكاملة.
تاريخ

توقيع
(يجب على الوالدين أو األوصياء التوقيع عن األطفال تحت سن )18
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