ویزای شینگن تضمینی برای ریجکتی ها  +رفع ريجكت ويزا سال 2020
در این مقاله از سایت تینی توریست میخواهیم در مورد ویزای شینگن تضمینی برای ریجکتی ها ،ویزای شینگن ریجکت
و ویزای شینگن رفع ریجکتی با شما صحبت کنیم؛
کسانی که با چالش ریجکت ویزای شینگن روبرو هستند ،اغلب از نظر روحی دچار بحران شده اند و به نوعی سردرگم
هستند ،این افراد برای رسیدن به نتیجه مطلوب زمان را از دست می دهند.
اصطالح تضمینی در این روش ،به معنی این است که شرکت مورد نظر قرار است همه تالش خود را برای رفع ریجکت
داشته باشد .مثال ً پس از ریجکت ،نیاز به اعتراض است و فرد متقاضی آداب و قوانین اعتراض به نامه ریجکت را نمی
داند ،در این زمینه صدور ویزای شینگن تضمینی وجود دارد که می تواند کمک خوبی برای تنظیم اعتراض به بند مورد
نظر باشد.
در ابتدا در صورتی که مدارک متقاضی و یا شرایط وی برای سفارت و افسر مربوطه قابل قبول نباشد ،اصطالحا ً گفته می
شود که تقاضای ویزای شینگن ریجکت شده است .این ریجکت می تواند وابسته به یک بند از نامه ریجکت و یا چند
بند بسته به شرایط متقاضی باشد .در چنین شرایطی فرد نیاز به ویزای شینگن تضمینی است .حال یک موضوع مهم
اینکه ،منظور از تضمین روش های غیر قانونی نیست!

رفع ریجکتی و ریجکت شدن یعنی چه
ریجکت شدن موضوعی است که باید پیش از درخواست ویزا ،اطالعات خوبی در مورد آن داشته باشید .بسیاری از
متقاضیان سفر به اروپا ،وقتی نامه ریجکتی را دریافت می کنند به دنبال دلیل رد شدن هستند.
دلیل رد شدن ویزا متفاوت است .گاه سابقه سفر مناسبی وجود ندارد و گاه نیز تمکن مالی کافی طبق نظر افسر مربوطه
دنبال نمی شود .گاه برنامه سفر درستی موجود ندارد و همه اینها دالیلی بر ریجکت شده است .اما یک موضوع مهم!
به طور قاطع دالیل رد شدن ویزای شینگن تردید افسر پرونده است ،مبنی بر اینکه شما قصد بازگشت به کشور خود را
ندارد و این موضوع سبب می شود که سخت گیری های عجیب و غریب در هر یک از بندهای صدور ویزا اعمال شود که
بسیار ارزشمند است .اعتبار ویزا از سوی افسر پرونده بسیار مهم است و اصلی ترین عامل ریجکت محسوب می شود.
ریجک ت شدن یعنی رد کردن ،قبول نکردن ،مورد قبول واقع نشدن و  ...این واژه در پروسه مهاجرت بسیار ترسناک به
نظر می رسد و ایرانیان عزیزی که به مهاجرت فکر می کنند در خصوص این واژه همیشه نگران هستند.
ریجکت شدن در برخی از مواقع قاعده و قانون دارد و در برخی از دیگر مواقع بدون قانون خواهد بود اما دانستن مهمتری
دالیل رد ویزای شینگن قطعا ً می تواند تاثیر گذار باشد .هدف اولیه و اصلی این است که نباید اجازه تردید به افسر
پرونده داده شود.
 .1در وهله اول باید به اندازه سخن گفتن را یاد بگیرید .مثال ً ارائه توضیحات ناکافی در خصوص هدف و یا ارائه
توضیحات اضافی و بی مورد به یک اندازه افسر پرونده را دچار تردید می کند .متقاضی باید بداند که هدف از

سفر فرد متقاضی چیست و شرایط اقامت وی به چه صورت است و البته که باید وضعیت مالی و شغلی فرد نیز
مشخص باشد.
 .2افسر پرونده قطعا تاکید زیادی دارد تا از بازگشت شما به کشور مبدا اطمینان داشته باشد .بنابراین ارائه سند
ملکی ،نامه اشتغال به کار ،روزنامه رسمی و یا ارتباطات قوی خانوادگی در این زمینه قطعا ً کمک زیادی می کند.
 .3اگر فرد برنامه سفر مبهمی ارائه دهد دچار مشکل خواهد شد .فرض کنید قصد سفر به فرانسه دارید نمی توانید
به سراغ سفارت آلمان برای تعیین وقت سفارت بروید! بهتر است از روش های اشتباه برای تعیین برنامه سفر
خود بپرهیزید و توضیحات مبهم نداشته باشید.

ویزای شینگن تضمینی برای ریجکتی ها
صدور ویزای شینگن تضمینی برای ریجکتی ها اغلب با هزینه جداگانه ای همراه است ،یعنی اگر پروسه صدور به مشکل
بر خورد و ویزا از وضعیت ریجکت خارج نشد ،طبق قرارداد هزینه مورد نظر یا بخشی از آن به فرد باز می گردد.
ریجکتی های عزیز می توانند در این روش از مدارک تکمیلی که به آنها کمک می کند ،اطالعات خوبی کسب کنند ،در مورد
نحوه انتخاب بیمه درمانی سوال کنند و یا نوع اعالم هدف از سفر را به خوبی و طبق قوانین سال  2020بررسی کنند.
مثال ً فرض کنید شما متقاضی دریافت ویزای شینگن توریستی هستید اما درخواست شما رد شده است .در چنین شرایطی
صدور ویزای شینگن تضمینی به شما پیشنهاداتی ارائه می دهد ،مثال ً در مورد اعتبار دعوت نامه شما بررسی هایی صورت
می گیرد.
سابقه تامین اجتماعی موضوعی است که اغلب در پروسه های توریستی کمتر بررسی می شود و یکی از عوامل موثر در
رفع ریجکتی است .همینطور اعتبار گذرنامه ،رزرو هتل و بلیط رفت و برگشت و برگه تمکن مالی مورد بررسی قرار می
گیرد.


یک مثال جالب اینکه فردی نامه تمکن مالی خود را به زبان مورد نظر افسر سفارت ترجمه نکرده بود و همین
موضوع سبب ریجکت شدن درخواست وی شد.

بررسی بندهای ریجکتی ویزای شینگن
افرادی که تقاضای ویزای شینگن کرده اند و تقاضای آنها رد شده است ،باید بدانند که به چه دلیلی تقاضای آنها ترتیب
اثر داده نشده است .نامه ریجکتی ویزای شینگن  11بند مهم دارد که در این بخش قرار است به زبانی ساده مورد بررسی
قرار بگیرد و اطالعاتی ارائه شود.




بند اول :مربوط به مدارک جعلی :اولین بند از نامه ریجکتی مربوط به مدارک جعلی است که اگر تیک بخورد نشان
می دهد که مدارک ارائه شده از سوی شما جعلی و غیر قابل استناد است .گاه نیز مدارک جعلی نیستند اما
مخدوش اعالم می شوند .افسر پرونده در بند اول تشخیص داده است که مدارک غیر واقعی ،جعلی یا غیر قابل
ارزیابی است .دقت کنید که بند اول از نامه ریجکت بسیار مهم است و اگر این بند تیک بخورد نشان می دهد
که درخواست افراد برای ویزای شنگن مجددا ً بسیار دشوار است .ارائه مدارک جعلی نشان از عدم صداقت شما
در هدف سفر است.
بند دوم :مربوط به نامشخص بودن هدف سفر :تیک خوردن بند دوم نشان می دهد که هدف ا سفر برای افسر
مربوطه مشخص نشده است .یکی از مهمترین بخش های مهاجرت ارزیابی هدف سفر است و باید به زبانی ساده



















و بسیار شفاف ارائه شود .در واقع افسر پرونده باید به درستی بتواند تشخیص دهد که متقاضی چرا کشور مقصد
را انتخاب کرده است .هدف از سف ر مشخص می سازد که شرایط اقامت به چه صورت است و در نهایت میزان
اهمیت مدارک الزم را مشخص می کند.
بند سوم  :مربوط به توانایی مالی :می دانیم که برای مهاجرت به هر کشوری ،یکی از مدارک بسیار مهم ،نامه
تمکن مالی است .این نامه مشخص می کند که شما توانایی مالی الزم برای کشور مقصد را دارید و اهمیت این
نامه بسیار زیاد است .بند سوم از نامه ریجکتی مربوط به کافی بودن نامه تمکن مالی است و البته که اگر افسر
پرونده را راضی نکند ،می تواند یکی از دالیل ریجکتی محسوب شود.
بند چهارم :مربوط به تخلف ویزا :این بند نشان می دهد که فرد در سفرهای قبلی خود در حوزه شنگن دچار تخلف
شده است یا خیر .مثال ً یکی از تخلف های ممکن ،اقامت بیش از حد مجاز است .تیک خوردن این بند نیز سبب
می شود که تقاضای ویزای شینگن با ریجکت روبرو شود.
بند پنجم :مربوط به دیپورت قبلی :در صورتی که متقاضی در گذشته از یکی از کشورهای حوزه شینگن دیپورت
شده باشد ،این بخش برای وی تیک می خورد و یکی از مهمترین دالیلی است که پروسه مهاجرت را مختلف می
سازد.
بند ششم  :مربوط به تهدیدات امنیتی :در صورتی که فرد از نظر سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...برای حوزه
شینگن یک تهدید محسوب شود این بند تیک می خورد و افسر مربوطه تشخیص می دهد که صدور ویزای
شینگن برای متقاضی دردسرساز بوده و نمی تواند صورت بگیرد .در آمارهایی که به دست ما رسیده است ،تیک
خوردن این بند ،بدترین اتفاقی است که احتماال ً شانس اخذ ویزای شینگن را برای همیشه از متقاضی می گیرد.
بند هفتم :مربوط به بیمه درمانی :داشتن یک بیمه مسافرتی خوب بخش مهمی از سفر محسوب می شود ،البته
این بند به صالحدید افسر مربوطه و طبق سلیقه او بررسی می شود و تیک خوردن بند بر اساس هدف سفر
است .احتماال ً تیک خوردن این بند به نسبت بندهای دیگر کمتر است.
بند هشتم :مربوط ب ه نامشخص بودن شرایط اقامت :موقعیت اقامت شما در اخر ویزای شینگن باید مشخص
باشد و اگر فرد محل اقامت مشخص و معتبری ارائه نکرده باشد ،احتمال تیک خوردن این بند زیاد است .در واقع
باید مشخص شود که قرار است در هتل اقامت داشته باشید و یا قرار به اجاره خانه دارید .اگر ویزای کاری دریافت
می کنید ،آیا کارفرما مسئول هزینه اقامت شما است یا خودتان و  . ...این بند نیز از سوی افسر مربوطه بررسی
می شود.
بند نهم  :مربوط به عدم بازگشت :افرادی که ویزای شینگن با اهداف مختلف دریافت کنند ،در ابتدا نمی توانند
انتظار اقامت دائم و پاسپو رت کشور مربوطه را داشته باشند ،به این ترتیب می بایست مدارکی ارائه شود که
مشخص سازد تصمیم به بازگشت دارید .افسر مربوطه در این زمینه ،وضعیت تاهل ،شرایط سنی ،شرایط مالی،
ملک و امالک و  ...را بررسی می کند و در صورتی که تشخیص دهد ،دالیل شما برای بازگشت به کشور مبدا ً کافی
نیست ،دچار مشکل خواهید شد.
بند دهم :مربوط به اقدام از سفارت دیگر :فرد متقاضی دریافت ویزای شینگن ،در صورتی که بخواهد به کشوری
سفر کند که سفارت آن کشور در کشور مبدا ( کشوری که متقاضی در آن حضور دارد) وجود دارد ،وی موظف است
که از سفارت کشور خود اق دام نماید و در صورتی که سفارت کشور دیگری را انتخاب کند ،به معنی پارتی بازی
تلقی می شود و تیک بند دهم نامه ریجکتی تیک خواهد خورد.
بند یازدهم :مربوط به انصراف :در صورتی که متقاضی در زمان بررسی پرونده از تصمیم خود منصرف شود و دیگر
متقاضی اخذ ویزای شینگن نباشد ،این بند توسط افسر مربوطه تیک می خورد و دیگر به درخواست ویز ترتیب
اثر داده نمی شود.

تیک خوردن یا نخوردن هر یک از بندها ،به صالحدید افسر مربوطه است و قاعده کلی وجود ندارد ،یک افسر به هدف از
سفر اهمیت می دهد و افسر دیگر نامه تمکن مالی را گزینه خوبی می دارد و  . ...بنابراین بهتر است مدارک و شرایط فرد
برای همه بندهای نامه قابل پوشش باشد تا از اتفاقات پیش روی تا حد ممکن جلوگیری صورت بگیرد.

وکیل ویزای شینگن مربوط به ریجکت تقاضای اقامت کاری
افرادی که به قصد کار قرار است وارد کشورهای اروپایی شوند و برای ویزای شینگن درخواست می دهند ،اغلب با ریجکت
روبرو هستند که البته بسیار هم دردسرساز و حساس است .این افراد در بهترین شرایط از وکیل زبده در این راستا
استفاده می کنند تا موقعیت ریجکت به طور دقیق رفع شود.
وکیل ویزای شینگن در خصوص ریجکت شدن ویزای کار یک سری شرایط زیر را مورد بررسی قرار می دهد که عبارت است
از:






نوع شغل بر اساس تخصص  :بارها دیده شده است که فرد هدف از سفر را کاری اعالم می کند و در بند مربوطه
شرکت یا محیط کاری وی نی مشخص می شود ،اما مامور مربوطه در سابقه کاری یا تحصیلی وی هیچ همخوانی با
نوع کار در کشور مقصد نمی بینید و این موضوعی است که باعث ریجکت شدن ویزای مورد نظر می شود .وکیل
ویزای شینگن در ابتدا نوع شغل و درخواست شما را با هم بررسی می کند .از سوی دیگر بررسی می کند که
گواهی شغلی رسمی ارائه شده است یا شرایط کاری به صورت قرارداد کوتاه مدت است .امضای مدیر عامل و ذکر
سمت شغلی نیز ارزیابی می شود.
بررسی میزان حقوق و مدت زمان اشتغال :کسانی که قصد اخذ ویزای کاری دارند ،یک نامه یا دعوت نامه دریافت
کرده اند که بر طبق آن نوع کار و میزان حقوق دریافتی بررسی می شود .این نامه توسط افسر مربوطه بررسی می
شود ،در صورتی که میزان حقوق دریافتی بسیار باال یا بسیار پایین باشد ،افسر مربوطه می تواند این پروسه را
غیر واقعی و صوری اعالم کند و در نهایت تقاضای ویزای شینگن وی ریجکت می شود .وکیل در این راستا میزان
حقوق و شرایط را بررسی می کند و مکاتبه الزم در خصوص غیر عادی بودن حقوق با کارفرمای مورد نظر صورت می
گیرد.
ارائه اسناد مهم :بند مربوط به مدارک همیشه مهمترین بند از نامه ریجکت ویزای شینگن است .این بند به طور
کلی به واسطه موقعیتی که دارد ارزیابی می شود .گاه همه مدارک مورد نظر به طور دقیق تنظیم شده است اما
روش ترجمه به درستی اعمال نشده و در نهایت تقاضا رد شده است. .وکیلی که در این زمینه با شما همکاری می
کند ،مدارک را دقیقا ً طبق جدیدترین آمار اداره مهاجرت کشور مقصد می سنجد ( کاری که شما به تنهایی نمی
توانید به خوبی از عهده آن بر آیید!) .ناقص بودن مدارک یا اشتباه بودن نحوه ارائه آن موضوع مهمی است که
توسط وکیل برطرف می شود.

رفع ریجکتی تضمینی مربوط به ناقص بودن مدارک
یکی از ارکان اصلی در خصوص اخذ ویزای شینگن تنظیم مدارک است و اگر این پروسه ناقص انجام شود مشکالت زیادی
ایجاد خواهد شد .ناقص بودن مدرک به دو بخش تقسیم می شود:
 .1مدارکی که قانونی هستند اما کافی نیستند :در زمان درخواست برای ویزای شینگن از شما مصاحبه صورت می
گیرد و دالیل شما نیز ثبت می شود .حال اگر مشکل مدرک داشته باشید بررسی می شود که آیا مدرک شما جعلی
است یا خیر .در صورتی که مدارک شما جعلی نباشد و رویکرد قاچاق و غیر واقعی نداشته باشد ،اظهارت شما در
بین کشورهای عضو شینگن به اشتراک گذاشته نشده و رفع ریجکت برای شما امکان پذیر خواهد بود .در این
صورت پس از اینکه مدارک الزم تکمیل شد میتوانید مجددا ً برای دریافت ویزای به همان کنسولگری و یا سفارت
کشورهای دیگر درخواست خود را اعالم نمایید .برای این بخش در حدود  6ماه زمان به شما داده می شود تا تکمیل
مدارک به شکل درستی صورت بگیرد.
 .2مدارکی که جعلی هستند :در صورتی که مدرک جعلی باشد ،پروسه اعتراض متفاوت است و شما نمی توانید نامه
اعتراض داشته باشید ،در این زمینه وکیل نیاز است تا درخواستی مبنی بر اخذ فرصت و دفاع برای شما تنظیم

نماید .البته که شانس کمی دارید و به طور کلی باید بتوانید همه سعی خود را کنید که مدارک شما جعلی نباشد.
مشخص است که ارزیابی مدارک جعلی در دادگاه با سخت گیری های زیادی همراه است.
ناقص بودن مدارک در امر اخذ ویزای شینگن خود شامل پارت های مختلفی است .مثال ً اگر مدارک مربوط به نامه تمکن
مالی ناقص باشد ،فرصتی در نظر گرفته می شود تا فرد بتواند حساب خود را تکمیل نماید و در این زمین هر چه تمکن
مالی باالتری داشته باشد موفق تر خواهد شد.
اما به عنوان مثال اگر مدارکی که ارائه می شود در زمینه اعتبار پاسپورت قبلی باشد و یا مدارک مربوط به اطالعات شخصی
و هویتی دچار مشکل باشد در ابتدا باید دلیل ناقص یا اشتباه بودن مدارک هویتی مشخص باشد.
البته که این موضوع توسط وکیل مربوطه به شکل کامال ً دقیق بررسی می شود .درخواستی که در راستای رفع ریجکتی
تضمینی صورت می گیرد وابسته به مدارک بر اساس نوع هدف بررسی می شود.
مثال ً کسانی که با هدف سرمایه گذاری وارد اتحادیه اروپا می شوند باید بتوانند نامه تمکن مالی خوبی داشته باشند و
متقاضیان ویزای تحصیلی نیز باید بتوانند اطالعات خوبی در زمینه مدارک تحصیلی ارائه دهند .همه این موارد اهمیت
خاص خود را دارد؛

اعتراض فوری به ویزای شینگن ریجکت شده
در برخی از رسانه تبلیغاتی وجود دارد مبنی بر اینکه اعتراض فوری برای رفع ریجکت ویزای شینگن .در این بخش می
خواهیم شما را با مفهوم اعتراض فوری در چنین جریانی آشنا کنیم.
ببینید فوریت در این راستا به زمان اعتراض شما مربوط است نه زمانی که پاسخ داده می شود! شما به محض دریافت
نامه ریجکتی می توانید اعتراض خود را اعالم کنید و یا می توانید دو ماه بعد نامه اعتراض خود را ارائه دهید.
در چنین جریانی نکته مهم این است که پاسخ به اعتراض شما عمال ً ربطی به زمان ارائه آن ندارد! مثال ً فردی که بالفاصله
پس از اخذ نامه ریجکت ،نامه اعتراض را تنظیم کرده با فردی که دو ماه بعد ارسال کرده از نظر سفارت متفاوت نخواهد
بود.
احتمال دارد شما زودتر نامه خود را ارائه دهید اما به واسطه سختی ریجکتی که دارید نفرات آخری باشید که پاسخ به آنها
ارائه می شود! بنابراین اعتراض فوری به ویزای شینگن باید به همراه رعایت اصول باشد و عجله در این امر گاه به ضرر
فرد است.
فرض کنید که نامه ریجکت شما مربوط به ناقص بودن مدارک است ،حال اگر بدون پیگیری درست سعی کنید مدارکی را
هرچند بدون اعتبار ضمیمه کرده و ارسال کنید در واقع شانس خود را از دست داده اید.
یک سری روش های فوری برای اعتراض به ویزای شینگن وجود دارد که با شرایط و تبصره های خاصی همراه است .مثال ً
اگر فرد متقاضی بیمار است و برای درمان نیاز به سفر و اخذ ویزا دارد می تواند از طریق وکیل اعتراض خود را در اولویت
قرار دهد .این موارد در شرایط خاص صورت می گیرد و شامل حال همه افراد نخواهد بود.
فوریت در امر اعتراض در صورتی که با رعایت همه اصول باشد بسیار اثر بخش است و در رسیدن به هدف مورد نظر به
خوبی عمل می کند.

زمان صدور مجدد ویزای شینگن رفع ریجکتی با شرایط خاص
یکی از سواالتی که بارها در خصوص درخواست مجدد پس از ریجکت پرسیده می شود اینکه معموال ً بهترین زمان برای
درخواست مجدد ویزا چه زمانی است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی شود ،برخی از سفارت ها در خصوص برخی از
اهداف زمان یک الی دو ماه در نظر میگیرند اما در قانون کلی چنین اعداد و ارقامی دیده نمی شود اما تجربه ثابت کرده
است که حداقل  6ماه پس از ریجکت ویزا باید صبر کرد! حتما می پرسید چرا؟
در درخواست مجدد می بایست مدارک ارائه شده بازنگری شود و همینطور نیاز است که اقدامات صورت گرفته نسبت به
رفع نواقص درخواست قبلی اعالم شود .در صورتی که پیش از اتمام دوره  6ماهه اقدام مجدد به اخذ ویزای شینگن صورت
بگیرد ،درخواست مورد نظر بدون هیچ بررسی رد می شود .در هر صورت داشتن دو مهر ریجکتی در پاسپورت شانس شما
را برای بررسی مجدد و صدور ویزا بسیار کم می کند.
دقت کنید که برای اقدام مجدد نباید اجازه دهید زمانی از دریافت نامه ریجکت گذشته باشد .مشاوره در این راستا بسیار
کمک می کند و از بروز هر نوع مشکلی جلوگیری خواهد شد دقت کنید که مشاور به فردی گفته می شود که تجربه زیادی
دارد و روش های مطمئن برای رفع ریجکت را می شناسد.
بهتر است مجموعه اشتباهی که ممکن است به ریجکت مجدد ویزا منجر شود ارزیابی شود و در نهایت متخصصین در
این راستا باید بتوانند در خصوص تصمیم شما دقت کافی داشته باشند؛

بررسی نمونه نامه اعتراض به رد ویزای شینگن
در صورتی که درخواست شما برای اخذ ویزای شینگن رد شود ،بر اساس بندی که عامل ریجکت تقاضای شما است ،می
توانید یک نامه تنظیم کنید .در تنظیم نامه باید بتوانید یک سری اطالعات را درج کنید .دقت شود که نامه مورد نظر
برای اعتراض از نظر محتوایی و شکل و فرم ظاهری می بایست کامال ً قابل قبول به نظر برسد در غیر این صورت ترتیب
اثری داده نمی شود.

بخش های تنظیم نامه اعتراض به رد ویزای شینگن از قرار زیر است:





درج اطالعات هویتی :نیاز است در بخش مربوطه نام و نام خانوادگی ،تاریخ و محل تولد به طور دقیق قید شود.
در صورت نیاز نام و نام خانوادگی به دو زبان اعالم می شود .فرد باید تاریخ و محل تولد خود را دقیقا ً طبق اطالعات
شناسنامه ای ارائه دهد .نیاز است که شماره پاسپورت و ایمیل فرد به طور دقیق بررسی شود .البته که پاسپورت
و ایمیل اعتبارسنجی می شود.
تاریخ ریجکت ویزا  :پس از اینکه اطالعات شخصی نوشته شد نیاز است که در ابتدای نامه تاریخ ریجکت شدن
ویزای شینگن اعالم شود.
دالیل ریجکت شدن ویزا :در نامه ریجکت محتوایی مبنی بر دلیلی رد شدن تقاضا دیده می شود که باید در نامه
اعتراض دقیقا ً به همان صورتی که در نامه ریجکت سفارت درج شده است ،ارزیابی صورت بگیرد که شامل
بخشهای زیر است:

.1

.2
.3
.4

.5
.6

در ابتدا باید دالیل و اظهارات در خصوص صحیح نبود ریجکت اعالم شود ،این بخش مهمترین و اصلی ترین
بخش نامه اعتراض محسوب می شود .در این بخش باید دلیلی بیاورید که افسر مربوطه اشتباه کرده است.
دالیل شما باید مستند باشد و صحیح بودن ادله در این راستا نیز مورد بررسی قرار بگیرد .این بخش را به کمک
وکیل مربوطه تکمیل کنید و در توضیح دالیل خود تعصبی نداشته باشید و جمالت را مودبانه و با قاطعیت اعالم
کنید .دقت شود که تنظیم نامه اعتراض به ریجکت نباید با کلمات خواهشی بمباران شود.
نامه مورد نظر باید به زبان انگلیسی ترجمه قانونی و اصولی شود و فرمت الزم نیز در این نامه رعایت شود.
در ابتدای نامه سفارت کشور مورد نظر با عبارت " محترم" همراه خواهد شد و سپس روز خوش اعالم می شود.
نیاز است که خودتان را معرفی کنید .معرفی ساده و در قالب نام و تاریخ تولد و شهر و کشور و شماره گذرنامه
است و ق رار نیست داستان پردازی صورت بگیرد .در این بخش نیازی به اعالم وضع مالی و سواد و موقعیت
اجتماعی و اعالم شغل ندارید.
سپس اعالم می کنید که درخواست ویزای شینگن شما در تاریخ  Xو طبق دلیل  Xریجکت شده است .این بخش
را به دقت پر کنید تا استعالم برای شما به راحتی صورت بگیرد.
وقتی این موارد تنظیم شد نیاز است که شایستگی خود را برای اخذ ویزای شینگن با دلیل بیان کنید .اجازه دهید
این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم :فرض کنید شما قرار است از طریق سرمایه گذاری وارد ایتالیا شوید و
نامه درخواست ویزای شما ریجکت شده است .در این راستا در نامه اعتراض باید تاکید به بودجه و ایده سرمایه
گذاری خود داشته باشید و برای مامور مربوطه اطمینان حاصل کنید که پلن اقتصادی شما از اعتبار خوبی برای
کشور مقصد همراه است .این یک نمونه مثال است و نشان می دهد که نامه اعتراض باید با هدف درخواست
ویزا هماهنگ باشد ،مثال ً فردی که قصد تحصیل در کشوری دارد ،نمی تواند در نامه اعتراض مدام دارایی خود را
به رخ سفارت بکشد و او باید پافشاری صحیح در راستای علم داشته باشد؛

راههای رفع ریجکتی ویزای شینگن
زمانی که تقاضای شما برای اخذ ویزای شینگن ریجکت میشود ،نامه ای دریافت خواهید کرد که طبق آن دلیل ریجکت و
رد شدن آن مشخص می شود .در این نامه هر بندی که تیک خورده باشد نشان دهنده عدم قبول آن مورد توسط افسر
مورد نظر است.
موضوعی که در این راستا اهمیت زیادی دارد ،فرصتی است که شما می توانید به واسطه آن اعتراض خود را اعالم سازید.
این فرصت بر اساس زمان درخواست و شرایط درخواست شما  1الی  2ماه خواهد بود .در واقع اعتراض به معنی دفاع شما
از شرایط موجود است.
دقت کنید که اعتراض یک امر اختیاری است و در صورتی که قبول دارید افسر به جا و درست با تقاضای شما مخالفت
کرده است می توانید اعتراضی نکنید و اصراری به این موضوع نخواهد بود.
راه های رفع ریجکت ویزای شینگن متفاوت است و قطعا ً هر بند شرایط مربوط به خود را دارد .که در زیر بررسی خواهیم
کرد:




تکمیل کردن مدارک  :در صورتی که مامور مربوطه تشخیص دهد که مدارک شما برای اخذ ویزای شینگن کافی
نیست یا اشتباه است می توانید در فرصت دوم مدارک خود را تکمیل کنید و مدرک مورد نظر را تغییر یا اصالح
کنید و ارائه دهید و سپس اقدام به دریافت ویزای شینگن داشته باشید .نکته مهم اینجاست که برای در دومین
تالش برای اخذ ویزای شینگن ،می بایست تاریخچه آخری درخواست ،دلیل ریجکت شدن ویزا نیز ارائه شود.
انتخاب وکیل زبده  :یکی از موارد مهمی است که در خصوص اعتراض به ریجکت بررسی می شود ،انتخاب وکیل
است .دقت کنید که اعتراض نسبت به ریجکت داشته باشید ،کشور مقصد بسیار مهم است .مثال ً برای اعتراض
نسبت به ویزای ایتالیا قطعا ً نیاز به وکیل خواهید داشت ،چون قالب و نوع نگارش اعتراض بر اساس قوانین

اداره مهاجرت این کشور ارزیابی می شود اما شاید برای کشورهایی مانند فرانسه و آلمان ،داشتن اطالعات کامل
و به روز بدون نیاز به وکیل نتیجه بخش باشد.
وکیل درخواست شما را ارسال می کند و پرونده شما وارد دادگاه استیناف می شود .طبق دلیلی که برای ریجکت شدن
ویزای شما در نظر گرفته می شود ،وکیل می بایست الیحه دفاعیه ای ارائه کرده و پرونده مورد نظر اضافه نماید.
دادگاه استیناف مورد نظر را بررسی می کند و در صورتی که از نظر دادگاه درست باشد ،شرایط اخذ ویزای شینگن برای
شما هموارتر خواهد شد .در صورتی که از سوی دادگاه مخالف صورت بگیرد نیاز است که تکمیل کردن درخواست به طور
دقیق صورت بگیرد؛

فرق ریجکت با ریفیوز چيست
ریجکت و ریفیوز دو عنوان مهم در پروسه صدور ویزای شینگن هستند که معنی دقیق هر یک می تواند بسیار راهگشا
باشد.






ویزای رفیوز شده  :زمانی که درخواستی معتبر وارد پروسه پردازش شود اما تصمیم گیرنده آن را رد کند در واقع
ویزا در وضعیت رفیوز قرار می گیرد .دلیل رد شدن این است که تمام الزامات در درخواست رعایت نشده است.
این موضوع با یک مثال شفاف سازی می شود .مثال ً فرض کنید که متقاضی مقدار بودجه مورد نیاز را در حساب
بانکی خود ندارد یا نامه تمکن مالی آنطور که باید ترجمه نشده است .زمانی که درخواستی ریفیوز می شود گذرنامه
در خصوص مساله مورد نظر عالمت گذاری شده و همه ایرادهای موجود در سیستم مورد نظر به ثبت نهایی می
رسد .ویزای رفیوز شده به ویزایی گفته می شود که در مرحله تصمیم گیری به شکست دچار شده است.
ویزای ریجکت شده  :در صورتی که فرد درخواستی نامعتبر داشته باشد و این درخواست به مرحله تصمیم گیری
نشده می گوییم که ویزای مورد نظر ریجکت شده است .به عنوان مثال در صورتی که فرم اشتباهی استفاده شده
باشد و ی ا قالب اولیه رعایت نشده باشد ،در صورتی که اعتبار بانکی مورد نظر ارائه نشود و  . ...دقت کنید هزینه
ای که بابت درخواست ویزا داده اید در این راستا به هیچ عنوان پس از ریجکت شدن باز نمی گردد.
یک نوع دیگر با عنوان ویزای دی نایل وجود دارد که در واقع در گروه ویزای رفیوزال قرار می گیرد .این ویزا به طور
کلی بر اساس بند  104الف مهاجرت اعالم می کند که فقط سفارت خانه ها یا کنسولگری ها اجازه تصویب یا رد
درخواست ویزا را دارند .دی نایل شدن ویزا اغلب به دلیل کالهبرداری و ارائه اطالعات غلط ،صالحیت ویزا و قصد
مهاجرت ،هزینه های عمومی و یا ناقص بودن فرم درخواست و سایر اسناد پشتیبانی صورت می گیرد؛

دالیل ریجکت شدن ویزای تحصیلی
دالیلی که برای ریجکت شدن ویزای تحصیلی اعالم می شود بسته به شرایط کشور و موقعیت تحصیل کشور متفاوت
است ،اما در این بخش قرار است دالیل عمده برای ریجکت شدن ویزای تحصیلی را با هم بررسی کنیم:
 .1نبود وابستگی عاطفی به خانواده کشور مبدا :ما بارها در بررسی های صورت گرفته اعالم کردیم که افسری که قرار
است دلیل درخواست شما مبنی بر اخذ ویزای شینگن را مطالعه کند ،نگران این موضوع است که شما قرار نیست
به کشور خودتان برگردی د و هرچه طناب بازگشت شما محکم تر و کلفت تر باشد موفق تر خواهید بود .فرض
کنید شما قرار است درخواست ویزای تحصیلی داشته باشید ،در این زمینه می بایست ثابت کنید که اعضای
خانواده شما در کشور مبدا بسیار منتظر به اتمام تحصیل و بازگشت شما به کشور مبدا هستند .در این زمینه
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هرچه گره عاطفی بیشتری داشته باشید موفق تر خواهید بود .فرض کنید شما از نظر خانوادگی شرایط خوبی
ندارید و اطالعاتی در مورد کانون گرم خانواده از سوی شما ارائه نمی شود در این راستا افسر پرونده دچار شک
خواهد شد که شما قصد بازگشت به کشور خود را ندارید .اگر خانواده شما در کشور مبدا دارای ملک و امالکی
هستند یک امتیاز برای شما محسوب می شود .یک سری تراکنش های مالی نیز در این راستا نیز کمک خواهد
کرد.
نداشتن شغل مناسب در کشور مبدا :اگر شما در کشور مبدا مشغول به کار هستید ،از کار خود راضی هستید
و ضمانت شغلی پس از تحصیل در کشور مبدا برای شما وجود دارد می توانید پروسه اخذ ویزای تحصیلی شینگن
را گزینه خوبی بدانید .از یاد نبرید که اگر فرد در کشور مبدا شغلی نداشته باشد و برای تحصیل مثال ً کانادا را
انتخاب کرده باشد به این معنی است که فرد قرار است در کانادا ماندگار شود و این یعنی مامور پرونده دچار
شک و تردید شده است و باید در این راستا ترتیب اثر صورت بگیرد.
نداشتن بودجه کافی :در قوانینی که از سوی اداره مهاجرت کشورهای اروپایی اعالم شده است ،در صورتی که فرد
بودجه کافی برای تحصیل نداشته باشد عمال ً از نظر اخذ ویزای تحصیلی دچار مشکل است مگر شرایطی که منجر
به اخذ بورسیه تحصیلی می شود .در این زمینه متقاضیان دریافت ویزای تحصیلی می بایست مدارکی ارائه دهند
که مشخص سازد می توانند از پس هزینه زندگی در کشور مقصد بر آیند و همینطور پشتوانه مالی خوبی دارند.
در صورتی که مدارک تامین مالی کافی داشته باشید شانس شما در اخذ ویزای شینگن تحصیلی بسیار زیاد خواهد
بود.
نداشتن تاریخچه سفر مناسب  :در صورتی که فرد به تازگی از تحصیل دوره دبیرستان فارغ التحصیل شده باشد
و همینطور سابقه سفرهای خارجی برای وی کم باشد این بند اجرا شده و کمی هم نگران کننده خواهد بود .به
هر صورت این روش به عنوان عامل جداگانه در نظر گرفته می شود و مسئولین بررسی پرونده می بایست یک
سری فاکتورهای دیگر را نیز در نظر داشته باشند .نداشتن سابقه سفر و یا نداشتن تاریخچه سفر هوایی خود از
دالیل مهم ریجکت ویزای تحصیلی است.
نامشخص بودن هدف ثابت  :برخی از افراد به دنبال یک تیر و دو نشان هستند و اهداف دو گانه ای دارند .این
برای زمانی است که فرد هم به دنبال کار و هم تحصیل است و موقعیت اقامت موقت برای وی اهمیت کمتری
دارد .به هر صورت افسر مربوطه در خصوص متقاضیان اهداف دوگانه سختگیری بسیار زیادی داشته و جلب نظر
افسر مربوطه برای صدور ویزای شینگن کار آسانی نخواهد بود؛

رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا
در بخشی از مقاله در مورد دالیل ریجکت شدن ویزای شینگن صحبت شد ،در این بخش قرار است عوامل رفع ریجکتی
ویزای کانادا را مورد بررسی قرار دهیم.
دقت کنید که درخواست اولیه شما برای ویزای شینگن در صورتی که موارد مربوط به هر یک از بندهای نامه ریجکتی
رعایت نشده باشد ،احتماال ً رد می شود.
به هر صورت اگر فرد مدارک ناقص داشته باشید و یا دالیل ذکر شده اشتباه باشد می بایست برای تنظیم مجددا ً پرونده
در ابتدا مستندات ناقص یا اشتباه را تکمیل و تصحیح نمایید تا بتوانید ویزای مورد نظر را تایید کنید.
برای رفع ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا در ابتدا باید بررسی کنید که در طی نامه ای که برای درخواست مجدد ارائه می
دهید ،تاریخچه آخرین درخواست و دلیل رد شدن مشخص شده باشد.
ریجکت شدن ویزای تحصیلی دالیل مختلفی دارد که مربوط به رشته تحصیلی ،دانشگاه ،نامه تمکن مالی ،نبود مدارک از
گذشته و سایر موارد است .اما یک سری موارد وجود دارد که برای رفع ریجکت بسیار مهم خواهد بود.

مثال فرض کنید شما در یکی از دانشگاه های کانادا پذیرفته شده اید ،شرایط اسکان موضوع مهمی است که اغلب از دید
متقاضی جا می ماند و گاه نیز در قوانین دانشگاه مقصد قید شده است که به فرد مورد نظر خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.
بسیار مهم است که در چنین شرایطی شخص متقاضی فکری به حال اسکان خود داشته باشد.
در چنین شرایطی ویزای تحصیلی کانادا برای فرد ریجکت می شود و فرد بسیار ناراحت و سرگردان از اینکه همه مدارک
وی تکمیل است اما باز هم به شکست خورده است.
در چنین شرایطی نیاز است که مدارکی ارائه دهید تا نشان دهد برای زندگی در کانادا قرار است در کجا اقامت داشته
باشید .اگر یکی از اقوام شما در کانادا زندگی می کند می توانید نامه اثبات حمایت ارائه دهید و اگر قرار است خودتان
خانه اجرا کنید باید بودجه و شرایط اجاره خانه برای شما به خوبی فراهم باشد.
یکی دیگر از دالیلی که ویزای تحصیلی کانادا ریجکت می شود نامه مرجع نامعتبر است .وقتی در یکی از دانشگاه های
کانادا پذی رفته میشوید ،نامه ای برای شما ارسال خواهد شد که طبق این نامه اعالم می شود که در چه رشته و مقطع و
طبق چه شرایطی پذیرفته شده اید.
این نامه باید رسمیت داشته باشید و توسط مراجع خاص نیز مهر و امضا شود .در این نامه می بایست تاریخ اقامت شما
به درستی مشخص باشد و ه مه این موارد موضوع بسیار مهمی است که می تواند در نهایت منجر به رفع ریجکت ویزای
کانادا شود.
دقت شود که دانشگاه مورد پذیرش فرد متقاضی می بایست در لیست فهرست موسسه های معتبر آموزش کانادا است.
در صورتی که افسر به اصل بودن نامه شما شک کند و یا متوجه شود که الزمه های برنامه آموزشی رعایت نشده باشد،
منجر به رد شدن درخواست مورد نظر می شود و قطعا ً مشکل ساز خواهد شد.
در روند درخواست فرد باید شرحی از حساب بانکی ارائه دهد تا ثابت کند که در طی دوره تحصیل می تواند از پس هزینه
زندگی در کانادا برآید به این ترتیب اگر چنین موضوعی رعایت نشود درخواست ویزا ریجکت خواهد شد؛

دالیل ریجکت شدن ویزای تحصیلی آلمان
آلمان کشوری پر از زیبایی و رشد و ترقی است و پروسه تحصیل در آلمان از سال های گذشته در ذهن ایرانیان وجود
داشته است .متقاضی که درخواست ویزای تحصیلی آلمان می دهد ،اغلب نگران ریجکت شدن ویزای تحصیلی این کشور
است .در این بخش قرار است دالیل عمده ریجکتی ویزای تحصیلی آلمان را توضیح دهیم.
 .1مسائل امنیتی :آلمان کشوری بسیار نظام مند است و اگر قرار است کسی در این کشور تحصیل کند باید مشخص
شود که هیچ تهدید برای کشور ندارد .در پروسه اخذ ویزای شینگن آلمان از نوع تحصیلی باید توضیح دهید که
اقامت شما هیچ تهدیدی برای هیچ کس نخواهد داشت .افرادی که فعال سیاسی و اجتماعی هستند و در کشور
مبدا پرونده های قضایی دارند در این بخش قطعا ً با سخت گیری های زیادی روبرو هستند و شاید شانس زیادی
نداشته باشند.
 .2عدم رعایت فاصله تحصیلی درست  :در صورتی که آخرین مقطع تحصیلی شما مربوط به هفت سال پیش است
و ترک تحصیل صورت گرفته است احتمال اینکه ویزای تحصیلی با ریجکت همراه باشد بسیار زیاد است .بهتر
است این امر را به درستی بررسی کنید و سعی کنید موارد را رعایت نمایید .اگر فرد دارای مدرک کارشناسی ارشد
است می تواند انگیزه از ادامه تحصیل خود را وابسته به این مدرک ارائه دهد تا علت از تحصیل وی مشخص
باشد.
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روشن نبودن لزوم تکرار مقطع تحصیلی :بارها دیده شده است که فردی در کشور مبدا در رشته ای مدرک
کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده است و  5سال سابقه کار مرتبط پس از تحصیل دارد اما برای اخذ ویزای
تحصیلی آلمان باز هم اصرار به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دارد .به این ترتیب افسر مربوطه می بایست
بررسی نماید که این تکرار بر چه اساسی است و احتمال ریجکت شدن مدرک تحصیلی مورد نظر بسیار زیاد است.
ناقص بودن مدارک زبان و پایین بودن نمرات لیسانس :برای اخذ ویزای تحصیلی بسیار مهم است که انگیزه نامه
داشته باشید و بتوانید مدارک زبان خوبی ارائه دهید .از طرفی اگر مدارک زبان شما ناقص باشد و یا از نظر نمرات
مربوط به دوره لیسانس دچار مشکل باشید احتمال اینکه درخواست شما توسط افسر مربوطه رد شود ،بسیار
زیاد است.
مشکالت مربوط به ترجمه مدارک :مدارکی که قرار است به افسر مربوطه ارائه دهید باید به شکل درستی تنظیم
شود و نیاز است که ترجمه مدارک به شکلی باشد که از سوی سفارت آلمان مورد تایید قرار بگیرد .انگیزه نامه و
مدارک مربوط به تحصیل در دوره قبل باید به درستی ترجمه شده باشد و ترجمه حتما ً به روز و به زبان آلمانی
باشد .انگیزه نامه حتما ً باید به زبان آلمانی ترجمه شود.
قانع کننده نبودن مدارک دال بر بازگشت به ایران  :افسر سفارت به طور حتم تاکید دارد که شما قصد بازگشت
به ایران را داشته باشید و در صورتی که توضیحات یا مدارک شما در این راستا کافی نباشد باز هم از سوی افسر
دچار مشکل خواهید شد؛

اعتبار مهر ریجکت ویزای شینگن
یکی از بدترین اتفاقاتی که برای متقاضی مهاجرت می افتد ،دیدن مهر ریجکت بر روی ویزای شینگن است .ریجکت به
دالیل مختلف ات فاق می افتد و موضوعی که این روزها بسیار مورد پرسش قرار می گیرد اینکه چرا با وجود رعایت همه
نکات باز هم تقاضای اخذ ویزای شینگن رد می شود؟
ریجکت شدن ویزای شینگن زمانی رخ می دهد که افسر پرونده از اظهارات شما راضی نیست! در واقع مهم ترین دلیل
رد شدن ویزای شینگن همین مورد است .این موضوع خود دالیل مختلفی دارد که با هم بررسی می کنیم.
.1

.2

.3

.4

عدم ارائه توضیحات کافی در مورد هدف سفر :اینکه شما قرار است ویزای شینگن دریافت کنید برای افسر پرونده
کافی نیست! باید مشخص شود دقیقا ً هدف شما از سفر چیست و چرا کشور مقصد را انتخاب کرده اید .اگر برای
کار میروید باید اعالم شود که چرا در کشور خودتان کار نمی کنید و اگر با تخصص مورد نظر در کشور خودتان کار
ندارید چطور قرار است در یک کشور بیگانه کار داشته باشید؟ اگر به قصد سرمایه گذاری می روید باید میزان
سرمایه و نحوه به دست آوردن آن مشخص باشد .در توضیحاتی که در مورد هدف سفر بررسی می شود باید نحوه
برنامه ریزی و برنامه سفر و محل اقامت شما مشخص باشد نیاز است که توضیحاتی تکمیلی ارائه دهید تا افسر
پرونده بداند قرار است در آینده به چه هدفی دست یابید.
کافی نبودن مدارک تکمیلی :دقت کنید که از سوی سفارت کشور مقصد اغلب یک سری مدارک به عنوان مدارک
تکمیلی نیاز است که بسیاری از افراد ترتیب اثری به آن نمی دهند و این موضوع مشکل ساز خواهد بود .به هر
صورت فرد باید بررسی کند که مدارک تکمیلی برای وی به چه صورت ارزیابی شده است .یک سری مدارک در مورد
تمکن مالی ،و همینطور مدارکی در زمینه ریزنمرات تحصیلی نیاز است که باید ارائه شود.
مشخص نبودن برنامه سفر :اینکه تنها قرار است برای تحصیل وارد کشوری شوید کفایت نمی کند ،باید ثابت
شود که برنامه شما در طول تحصیل چیست ،آیا قرار است کار کنید یا قرار است سرمایه گذاری در حین تحصیل
داشته باشید .به هر صورت نیاز است که موقعیت شما در طول زمان سفر مشخص شود.
داشتن سوء سابقه و فعالیت های مجرمانه :سابقه مجرمانه در گذشته فرد بسیار مهم است و یکی از مهمترین
دالیلی است که از سوی افسر مربوطه با ریجکت همراه خواهد بود .افسر پرونده بررسی می کند که اگر شخص
حتی به هدف توریستی وارد کشوری می شود باید حتما ً قوانین مربوط به کشور مقصد را رعایت نماید.

 .5عواملی مانند سن و تاهل :بارها دیده شده است که ویزای شینگن برای افراد کمتر از سی سال که مجرد هستند
و تنها سفر می کنند صادر نمی شود و این موضوع بسیار مشکل ساز خواهد بود.
 .6حساب مالی غیر واقعی  :بسیاری از افراد برای ارائه تمکن مالی به سراغ حساب مالی ساختگی می روند به طوری
که مشخص می شود در طول یک ماه به طور ناگهانی پول زیادی وارد حساب فرد می شود؛

نکات مهم اخذ ویزای شینگن تضمینی ریجکتی
دالیل مربوط به ریجکت شدن ویزای شینگن به دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود و گاه دسته فرعی رها شده و فرد
بارها با ریجکت مواجه می شود .در این بخش یک سری نکات ارائه می کنیم که شاید از دید شما هم پنهان مانده باشد.
یکی از مواردی که سبب ریجکت شدن ویزای شینگن می شود ارائه نامه اشتغال با اعتبار کافی است .در صورتی که نامه
اشتغال به کار شما سوری باشد احتمال ریجکت شدن آن زیاد است .یکی از موارد مهم این است که نامه اشتغال به کار
شما با شرکتی که برای شما بیمه کاری رد کرده است فرق دارد یا همخوانی ندارد.
نامه اشتغال به کار باید در سربرگ شرکت نوشته شده باشد و در صورتی که این نامه به شکل قابل قبولی ضمیمه نشده
باشد افسر مربوطه نامه مربوطه را ریجکت کند.
تاریخ صدور نامه اشتغال بسیار مهم است و معموال ً سه ماه زمان نیا ز است تا از تاریخ صدور نامه اشتغال به کار فرد
گذشته باشد .البته که این موضوع اهمیت زیادی دارد و اگر دقت نکنید و یا زمان اقدام شما نسبت به تاریخ صدور با
فاصله زمانی زیادی باشد قطعا ً افسر مربوط به درخواست ویزای شینگن شما ترتیب اثر نمی دهد.
مهر شرکت و امضای رئیس شرکت برای تنظیم نامه اشتغال به کار بسیار مهم است و در صورتی که نامه اشتغال شما
فاقد مهر و امضای رئیس همراه نباشد از نظر افسر مربوطه قابل تایید نخواهد شد.
یک سری دالیل در خصوص ریجکت شدن ویزای شینگن دیده می شود که مربوط به گواهی ازدواج و تولد غیر قابل قبول
است .شما در زمان ارائه مدارک به سفارت نیاز است که یک سری مدارک دال بر ازدواج و تولد فرزند نیاز است و در
صورتی که یک سری شرایط برای آن در نظر گرفته شود قطعا ً از سوی افسر مربوطه ریجکت می شود.
مثال ً اگر گواهی ارائه شده به زبان غیر انگلیسی باشد و ترجمه آن توسط مترجم غیر قانونی اعالم شود ،اگر گواهی مدنی
یا سند مذهبی اثبات نشود .اگر گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی کشور صورت نگرفته باشد باز هم از سوی افسر
مربوطه احتمال ریجکت شدن ویزای شینگن وجود دارد.
دقت کنید که اگر پاسپورت شما دو بار با مهر ریجکت همراه باشد درخواست برای بار سوم به سختی اجرا می شود.
پروسه اعتراض به ریجکتی می بایست نهایتا ً تا سه ماه طول بکشد و در صورتی که این زمان رعایت نشود مشکل ساز
خواهد شد.
برای اعتراض به رد شدن ویزای شینگن می بایست در ابتدا علت رد شدن را به طور دقیق بررسی کنید .سپس نیاز است
که نامه اعتراض به رد شدن ویزای شینگن بر اساس مشخصات خاص ارائه شود.
دقت کنید که دالیل فرعی ریجکت شدن درخواست ویزای شینگن اغلب می بایست توسط وکیل بررسی شود و در صورتی
که این امر به درستی رعایت نشود فرد شانس دوم و سوم خود را باز هم از دست می دهد و این موضوع می تواند
دردسرساز شود .به هر صورت این ویزا باید ارزیابی خاصی داشته باشد؛

عدم اعتراض به مهر ریجکت در پاسپورت و عواقب آن
یک سوال مهم از سوی کاربر :اگر به نامه ریجکت ویزای شینگن اعتراض نکنم چه اتفاقی می افتد؟
دقت کنید که اگر نامه ریجکت ویزای شینگن به دست شما برسد و اعتراض نکنید ،به این معنی است که همه دالیل و
مواردی که از سوی سفارت اعالم شده است را قبول دارید و قطعا ً این موضوع برای شما یک نمره منفی تلقی می شود.
در صورتی که اعتراض صورت بگیرد شرایط بهتری خواهید داشت ،اما نه به این معنی که حتما ً با اعتراض شما موافقت
می شود.
موضوع دیگر زمان اقدام فرد است .فرض کنید درخواست ویزای شینگن شما به واسطه نبود تاریخچه سفر یا نداشتن
تمکن مالی رد شده است در این زمینه شش ماه زمان نیاز دارید تا مدارک الزم را تنظیم و تکمیل کنید و سپس اقدام
نمایید .اعتراضاتی که در این راست ارزیابی می شود بسیار مهم است.
ریجکت شدن ویزای شینگن در مورد گذرنامه موضوعی است که این روزها بسیار سر و صدا کرده است .دقت کنید که
نامعتبر بودن گذرنامه از چندین بخش بررسی می شود.
مثال ً اگر گذرنامه از نظر اعتبار کمتر از  3ماه باشد ،اگر گذرنامه کمتر از د و صفحه خالی داشته باشد و یا اگر گذرنامه ای
ارائه شود که بیش از ده سال از زمان صدور آن گذشته باشد ،از سوی افسر پرونده با مخالفت روبرو می شود .مشخص
است که مدرک مسافرتی بخش مهمی از سفر است و این سند موقت در صورت فقدان یا در زمان تعویض پاسپورت
صادر می شود.
در شرایطی که صدور ویزا مبنی بر بررسی نامه ( نامه تحصیلی ،گواهی کار و یا ورود به سرمایه گذاری دولتی) باشد ،نیاز
است که اعتبار نامه بررسی شود .فرض کنید یک نامه رسمی ارائه شده است که فاقد متن با آدرس است و یا جزئیات
تماس بر اساس مهر و امضا اعالم نشده است .چنین نامه ای قطعا ً مشکل ساز خواهد بود و افسر پرونده به آن اهمیت
زیادی نمی دهد.
اگر نامه ای که ارسال شده است اعتباری بیش از  3ماه از تاریخ مورد نظر داشته باشد نیز اعتبار قابل قبولی ندارد.
در صورتی که مهر و امضای نویسنده در پای نامه مشخص نباشد و یا ترجمه نامه با مشکل روبرو باشد نیز نمی توان
انتظار تایید درخواست ویزای شینگن ارائه شود.
مهر ریجکت در پاسپورت به این معنی است که فرد مورد نظر بندهای قانونی اخذ ویزای شینگن را رعایت نکرده است و
یا قصد عدم بازگشت به وطن را دارد.
گزارش مالی که از سوی فرد ارائه می شود نیز موض وع مهمی است که از سوی افسر مربوطه بررسی شده و افسر مربوطه
معتقد است که این گزارش به واسطه ارزیابی های صورت گرفته بررسی می شود.
از سوی دیگر اگر قرار است فرد چک مسافرتی ارائه دهد باید نام مسافر بر روی چک قید شده باشد در غیر این صورت
اعتبار کافی نخواهد داشت و نمی تواند مورد پذیرش قرار بگیرد؛

روش های قانونی رفع ریجکتی ویزای ایتالیا
در صورتی که فرد قصد دارید ویزای شینگن ایتالیا را در انواع کوتاه مدت اخذ نماید ،یک سری دالیل به عنوان دالیل اصلی
ریجکت محسوب می شود .مثال ً ارائه اطالعاتی که در رابطه با هدف سفر است و همینطور اطالعاتی که مربوط به شرایط و
مکان مورد اقامت است.
در واقع اگر این اطالعات توجیه پذیر نباشد از سوی افسر مربوطه دچار مشکل می شود .دالیل ریجکت ویزای ایتالیا اغلب
مربوط به هدف سفر است و اطالعاتی که در مورد هدف از سفر ارائه شده است از سوی افسر مربوطه واقعی و کافی به
نظر نمی رسد .برای رفع این مشکل اقدامات زیر به شما کمک می کند:
.1

.2

.3

.4

همه جزئیات مربوط به برنامه سفر به همراه واچر هتل را ذکر کنید .دقت کنید که نیازی به پرداخت هزینه ها
ندارید اما نام شما باید در همه رزرو ها اعم از هتل و پرواز وجود داشته باشد .حال سوال اینجاست که گاه با
وجود رزرو هتل باز هم ویزای شینگن ریجکت می شود! موضوع از این قرار است که احتماال ً شما از سایت هایی
اقدام به رزرو هتل کرده اید که مورد تایید کشور ایتالیا نیست و این موضوع قطعا ً برای شما مشکل ساز می شود.
بهتر است در ابتدا سایت های رزرو هتل مورد تایید از سوی ایتالیا را بررسی کنید .افسر مربوطه بررسی می کند
که رزروی به نام شما وجود دارد یا نه .رسید پرداخت رزرو بسیار مهم است و اگر پیش پرداخت داشته باشید
شانس شما بیشتر هم خواهد شد.
بهتر است در مورد اهداف سفر به ایتالیا با خودتان روراست باشید! مستنداتی که از سوی شما در خصوص هدف
سفر ارائه می شود ،در صورت ناقص بودن ،مشکالت زیادی به همراه دارد .نامه سفر برنامه ریزی شده از موارد
بسیار مهم است ،در این نامه باید همه کارهایی که قرار است در ایتالیا به آن بپردازید را به جزئیات اعالم کنید.
بهتر است خالصه ای دقیق از برنامه سفر داشته باشید و برنامه روزمره ارائه دهید ،مثال ً مکان هایی که قرار است
بازدید از آن صورت بگیرد را ارزیابی کنید و حتی در مورد زمان تخمینی سفر خود نیز اطالعات خوبی ارائه دهید.
جزئیات بانکی نیز از مواردی است که افسر پرونده بر روی آن تمرکز می کند .بهتر است که جزییات بانکی و کارت
اعتباری ضمیمه شده ای داشته باشید و ارزیابی کنید که موقعیت حساب بانکی شما بر چه اساسی دنبال می
شود .از یاد نبرید که تعهد نامه بانکی بر اساس مقامات ایتالیایی دنبال می شود تا ثابت کند که منابع مالی شما
برای زندگی در ایتالیا کافی است یا نه.
بلیط های پرواز می بایست ضمیمه شوند .دقت شود که همه این موارد در صدور ویزای شینگن مهم است و
بسیاری از افراد تنها به دلیل سهل انگاری که دارند موقعیت اخذ ویزای شینگن را از دست می دهند .به عنوان
مثال بلیط پرواز چیزی است که حتما ً همه متقاضیان ویزای شینگن آن را تهیه می کنند اما گاه از سوی ناآگاهی
و سهل انگاری آن را ضمیمه پرونده نمی کنند و این موضوع برایشان مشکالت زیادی پدید می آورد؛

اعتراض به ریجکت شدن ویزای شینگن اسپانیا
کشور اسپانیا در لیست بندهای ریجکت ویزای شینگن ،بیشترین تاکید را بر روی بندهای  8و  9و در نهایت نیز بر روی
بند  2دارد.
در بند  8ریجکت اعالم می شود که سفارت اسپانیا ،شرایط اقامت فرد متقاضی و همینطور محل اقامت وی را نپذیرفته
است .همینطور یک سری احتماالت وجود دارد مبنی بر اینکه برنامه سفر فرد متقاضی مورد تایید سفارت نبوده است.
برای اینکه بتوانید از دام این بند رهایی یابید نیاز است که یک سری دالیل قانع کننده داشته باشید تا احتمال رفع
ریجمت و پذیرفته شدن اعتراض به ریجکت ویزا در این بند بررسی شود .بهتر است شرایط اقامت خود را در اعتراض به
شکل دقیق بیان کنید و از توضیح جزئیات هراسی نداشته باشید.

مورد بعدی در خصوص بند  9است به این ترتیب که افسر پرونده تشخیص می دهد که شما قصد بازگشت به ایران را
ندارید .به این بند توجه بیشتری کنید چون سخت گیری زیادی را در بر می گیرد و اگر یک بار با این بند ریجکت شوید
شاید شانس شما برای اخذ ویزای شینگن باز هم به سختی دنبال شود و مشکالت زیادی ایجاد شود.
برای رفع ریجکتی مربوط به این بند می بایست دالیل قانع کننده ای ارائه دهید و دقیقا ً طبق چیزی که سفارت اسپانیا
گفته است رفتار کنید مشخص است که وابستگی های شما در ایران در این راستا بسیار کمک کننده خواهد بود و بهتر
است که اصول سفارت را نیز در نظر داشته باشید.
مورد بعدی مربوط به بند  2است .این بند تاکید می کند که سفارت اسپانیا بر اساس محل اقامت شما و یا شهرهایی که
قصد دارید به آن سفر داشته باشید شرایط را نپذیرفته است حال یا این شرایط به طور دقیق اعالم نشده است و یا
ابهاماتی از سوی بیانات شما دیده می شود که باید آن را رفع کنید.
افرادی که هدف واقعی خود از سفر به ایتالیا را اعالم کنند شانس بیشتری در اخر ویزای شینگن دارند .این موضوع بر
اساس دعوت نامه نیز در راستای هدف توریستی به طور دقیق تری بررسی می شود.
برای ارزیابی رفع ریجکتی ویزای اسپانیا سیستم اطالعاتی دخالت دارد که مربوط به شرایط هویت و اطالعات شخصی افراد
است که شامل نام و نام خانوادگی و اثر انگشت می شود.
پس از اخذ این ویزا یک سری سیستم اطالعات نیز وجود دارد که با هدف کنترل مرزها ،امنیت و اجرای قوانین بررسی
می شود .به هر صورت شناسایی مجرمان و جلوگیری از ورود افراد ناشایست از مسئولیت های مهم دولت اسپانیا است.
اعتراض برای رفع ریجکت ویزای شینگن اسپانیا می تواند در راستای پاسپورت مخدوش باشد که ابهامات و شبه ایجاد
می کند .همینطور بررسی سوابق فردی شخص متقاضی نیز زیر ذره بین خواهد رفت.
از سوی دیگر ناقص بودن مدارک تحصیلی و کاری و مالی نیز با اعتراض تا حدی برطرف می شود .ناقص بودن مدارکی که
مربوط به سفر و شرایط اسکان است اغلب موضوع پر اهمیتی بوده و بررسی آن با سخت گیری زیادی همراه است.
در مورد سوءسابقه کیفری و بیمه مسافرتی دقت الزم داشته باشید و همینطور اطالعاتی ارائه دهید که تمکن مالی شما
را به شکل دقیق اثبات نماید در این صورت شانس خوبی در اخذ ویزای شینگن و رفع ریجکت آن خواهید داشت؛
تلفن های پشتیبانی ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد؛
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