Embassy of Switzerland to the Republic of Azerbaijan
and Turkmenistan

Viza məlumat vərəqəsi
İsveçrədə oxumağı planlaşdıran şəxslər üçün tələb edilən sənədlər
3 aydan artıq müddətdə İsveçrə orta və ali təhsil ocaqlarında təhsil alamq istəyən məktəbli və tələbələr
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

□ Tam şəkildə doldurulmuş 3 ədəd ərizə forması.
□ Etibarlı pasportun orijinalı və surəti (1-ci, 2-ci və viza və ya möhür olan bütün səhifələrin
sürəti).Pasport planlaşdırılmış qalma müddətindən azı 3 ay müddətinə etibarlı və son 10 ildə çap
olunmalıdır.
□ Yaxın vaxtlarda çəkilmiş 3 ədəd ağ fonda fotoşəkil (veb-saytda izahata baxın).
□ Ərizəçinin yaşı 18-dən aşağıdırsa, hər iki valideynin onun İsveçrəyə səyahətinə və oxumasına razılıq haqda
notarial qaydada təsdiqlənmiş və İngilis dilinə tərcümə olunmuş icazə (əsli+2 surət).
□ İsveçrədə məktəb, universitet, institute və s təhsil müəssisəsindən qəbul haqda məktub (əsli + 2 surəti).
□ Təhsil haqqının tam və ya bir hissəsinin ödənilməsinə dair sənəd (əsli + 2 surəti).
□ Ərizəçinin əvvəllər aldığı diplom və akademik nailiyyətləri (əsli+ İnghilis və ya İsveçrə dillərindən birinə tərcümə
olunmuş 3 surəti; Orijinal qaytarılacaq)
□ Ərizəçinin sponsorunun maliyyə durumunu təsdiq edən sənədlər: bank arayışları, mülkiyyət sənədləri, ərizəçinin
İsveçrədə yaşayış və təhsil ödənişlərini təmin edə biləcək digər sənədlər (əsli + 2 surət).
□ İngilis və ya İsveçrənin rəsmi dillərindən birində tərtib edilmiş, ərizəçi tərəfindən imzalanmış və tarixi göstərilmiş
motivasiya məktubu (əsli+2 surət)
□ İsveçrənin rəsmi dillərindən birində və ya İngilis dilində tərtib edilmiş, imzalanmış və tarix göstərilmiş CV (əsli+2
surət.
□ Təhsili bitirdikdən sonra İsveçrəni tərk etmək barədə İsveçrənin rəsmi dillərindən birində və ya İngilis dilində
imzalanmış və tarixi göstərilmiş bəyannamə (əsli+2 surət).
□ Ailəli şəxslər üçün nigah haqqında şəhadətnamənin, uşaqlar üçün doğum haqqında şəhadətnamənin 3 surəti.
□ Qalacağınız Kantonun Miqrasiya Ofisi əlavə sənədlər tələb edə bilər. Səfirliyə viza üçün müraciət
etməzdən əvvəl mümkün olan əlavə sənədlərin siyahısını öyrənmək üçün İsveçrədəki müvafiq kantonal
Miqrasiya Ofisi ilə əlaqə saxlayın. İsveçrədə yaşayacağınız Kantonun miqrasiya ofisi tərəfindən əlavə
sənədlər tələb edilə bilər.

Ümumi məlumatlar və qeydlər
Ərizə forması və əlavə sənədlər ərizəçi tərəfindən Səfirliyə şəxsən Bazar ertəsindən Cümə axşamına qədər, saat 09.00-dan
12.00-a qədər növbə almaqla təqdim edilməlidi. Nəzərə alın ki, viza üçün ərizə ancaq bütün lazımi sənədlər tam şəkildə
təqdim edildikdə qəbul olunur. Növbə www.swiss-visa.ch saytı vasitəsi ilə təyin edilir. D vizası üçün ərziə formasının onlayn
qeydiyyatı mümkün deyil. Səfirlik heç bir kənar qurum və ya xidmət göstərən təşkilatlarla əməkdaşlıq etmir.
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