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فرم ورودی مسافران نیوزیلند
اطالعات گردآوری شده در این فرم و در طول فرآیند ورود برای رسیدگی به امور گمرکی ،مهاجرت ،امنیت زیستی ،امنیت
مرزی ،سالمتی ،حیات وحش ،پلیس ،اعمال جریمه ،دادگستری ،مزایا ،خدمات اجتماعی ،حق رای ،اداره ی مالیات و قوانین
ارزی گردآوری می شود .گردآوری این اطالعات به صورت قانونی بوده و دراختیار نهادهای تحت قوانین نیوزیلند قرار خواهد
گرفت .این شامل مصارفی نظیر مطابقت اطالعات بین نهادهای مختلف می شود .این اطالعات پس از گردآوری ممکن است برای
مقاصد آماری نیوزیلند مورد استفاده قرار بگیرد.

•
•
•
•

1

این فرم ورودی یک سند قانونی محسوب می شود  -اظهارات دروغ ممکن است مجازاتی شامل ضبط اموال،
جریمه ،پیگرد ،حبس و اخراج از نیوزیلند را در پی داشته باشد.
هر مسافر از جمله کودکان باید فرم ورودی مستقل خود را پر کند.
لطفا به زبان انگلیسی پاسخ دهید و هر دو سمت را پر کنید.
لطفا با حروف بزرگ به این صورت NEW ZEALAND :بنویسید یا سواالت را به این صورت عالمت بزنید

شماره صندلی هواپیما

شماره پرواز/نام کشتی

فرودگاه/بندر خارجی که از آنجا سوار این هواپیما/کشتی شدید
شماره گذرنامه
ملیت ثبت شده در گذرنامه
نام خانوادگی
نام
روز

تاریخ تولد

سال

ماه

کشور محل تولد
شغل یا حرفه
اطالعات کامل تماس یا آدرس
محل سکونت در نیوزیلند
ایمیل
شماره موبایل/شماره تلفن

2a

در صورت زندگی در نیوزیلند به این بخش پاسخ دهید .در غیر این صورت به قسمت  2bمراجعه کنید.
در دوره اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در ﭼﮫ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد؟

دلیل اصلی مسافرت شما چه بود؟
دیدار دوستان/اقوام

کسب و کار

کنفرانس/همایش

تحصیل

تعطیالت/مرخصی
ﻏﯿﺮه
نیوزیلند

در  12ماه آینده بیشترین زمان اقامت شما در چه کشوری خواهد بود؟

غیره

در صورت عدم زندگی در نیوزیلند به این قسمت پاسخ دهید.

2b

چه مدت قصد اقامت در
نیوزیلند را دارید؟

یا

اقامت دائم

سال

ماه

روز

در صورت عدم اقامت دائم در نیوزیلند ،دلیل اصلی ورود ورود شما به نیوزیلند چیست؟
دیدار دوستان/اقوام

کسب و کار

کنفرانس/همایش

تحصیل

تعطیالت/مرخصی
ﻏﯿﺮه

در چه کشوری به مدت  12ماه یا بیشتر اقامت داشته اید؟
ایالت ،استان یا بخش

زیپ کد یا کد پستی
لطفا برای امضا و سواالت بیشتر
به پشت صفحه مراجعه کنید

3

کشورهایی را که ظرف  30روز گذشته به آنها سفر داشته اید را ذکر کنید:

4

آیا از محتویات بار خود آگاه هستید؟

5

ھﺸﺪار :اظﮭﺎر دروغ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﻤﮥ آﻧﯽ  400دﻻری در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

6
ھﺸﺪار :اظﮭﺎر دروغ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﯾﻤﮥ آﻧﯽ  400دﻻری در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

7

8

بله

خیر

ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﻼم را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ آورده اﯾﺪ :
• ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺧﻮراﮐﯽ :ﭘﺨﺘﮫ ،ﺧﺎم ،ﺗﺎزه ،ﮐﻨﺴﺮوی ،ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه؟
• حیوانات یا محصوالت مربوط به حیوانات :شامل گوشت ،محصوالت لبنی،
ماهی ،عسل محصوالت زنبور عسل ،تخم مرغ ،پر ،صدف ،پشم خام فله ،پوست،
استخوان یا حشرات؟
• گیاه یا محصوالت گیاهی :میوه ،گل ،تخم گیاه ،پیاز گل ،چوب ،پوست
درخت ،برگ درخت ،آجیل ،سبزیجات ،قسمتی از گیاهان ،انواع قارچ ،بامبو
یا حصیر ،هرگونه گیاهی به عنوان پیشکش دینی یا برای مصارف پزشکی؟

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

• داروی حیوانات ،کشت های زیستی ،ارگانیسم زنده ،خاک یا آب؟

بله

خیر

• تجهیزات مورد استفاده برای حیوانات ،گیاهان یا آب ،شامل باغبانی ،پرورش
زنبور عسل ،ماهیگیری ،وزش های آبی یا فعالیت های مربوط به غواصی؟

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

کدام یک از این اقالم را همراه خود به نیوزیلند آورده اید:
• دارو :دارو ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﮫ ﻣﺎه ،ﯾﺎ داروﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
• ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﻤﻨﻮع و ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه  :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺳﻠﺤﮫ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺴﺘﮭﺠﻦ ،ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی
ﮔﯿﺎھﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮری در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ،داروھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؟
• الکل :بیش از سه بطری مشروبات الکلی (بطری های حداکثر  1.125لیتری)
و شراب یا آبجو  4.5لیتری؟
• تنباکو :بیش از  50نخ سیگار یا  50گرم دخانیات (شامل ترکیبی از سیگار
و سایر دخانیات)؟
• کاالهای تهیه شده در خارج از نیوزیلند و/یا کاالهای خریداری شده بدون
عوارض گمرکی در نیوزیلند :به ارزش کل بیش از  700دالر نیوزیلند
(شامل هدایا)؟
• کاالهایی حمل شده برای مقاصد تجاری یا بازرگانی؟
• کاالهای حمل شده از طرف شخص دیگری؟
• نقد 10,000 :دالر نیوزیلند یا بیشتر (یا معادل آن از ارزهای خارجی)،
شامل چکهای مسافرتی ،حوالههای بانکی ،حوالههای نقدی و غیره؟

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

آیا در حال حاضر گذرنامه ،ویزای اقامتی یا ویزای مراجعت افراد دارید؟
 -اگر بله به قسمت  10مراجعه کنید

بله

خیر

آیا یک شهروند نیوزیلند با گذرنامه خارجی هستید؟
 -اگر بله به قسمت  10مراجعه کنید

بله

خیر

آیا گذرنامه استرالیایی ،ویزای اقامت دائم استرالیا یا ویزای مراجعت افراد استرالیا
دارید؟  -اگر بله به قسمت  9مراجعه کنید

بله

خیر

تمام موارد دیگر.
پیش از انقضای ویزای خود باید نیوزیلند را ترک کنید ،در غیر این صورت از کشور
اخراج خواهید شد.
آیا برای درمان های پزشکی ،مشاوره یا وضع حمل به نیوزیلند آمده اید؟

بله

سایر اقالم خطرآفرین برای امنیت زیستی ،شامل:

• اقالم مورد استفاده برای فعالیت های بیرون از منزل ،شامل هرگونه پاپوش،
چادر ،چادر زدن ،شکار ،پیاده روی ،گلف یا تجهیزات ورزشی؟
در  30روز گذشته (طی مدتی که خارج از نیوزیلند بوده اید) آیا از نواحی طبیعی
بازدید داشته اید ،با حیوانات (به جز گربه ها و سگ های خانگی) تماس داشته اید یا از
اماکن زراعی یا پرورش حیوانات و گیاهان بازدید داشته اید؟

خیر

یک گزینه را انتخاب کنید

من ویزای ورود موقت دارم (در صورت داشتن ویزا گزینه بله را عالمت بزنید ،حتی
اگر ویزای شما به عنوان برچسب به گذرنامه شما ضمیمه نشده باشد).

یا من ویزا ندارم و درخواست ویزای توریستی در فرودگاه را دارم.

9

آیا تا به حال به  12ماه حبس در زندان یا بیشتر محکوم شده اید ،یا در هیچ دوره زمانی
از هیچ کشوری اخراج یا تبعید شده اید؟

10

من تصدیق می کنم که تمام اطالعاتی که ارائه کرده ام واقعی ،صحیح و کامل است

بله
بله
بله

خیر

تاریخ

امضا
(والد یا سرپرست مسئول امضا از طرف کودکان زیر  18سال است)
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