نکات مهم پس از دریافت پیشنهاد کار از کشور قطر
گرفتن ویزای کار در کشوری دیگر معموال به صبر زیادی نیاز دارد ،به عالوه گام های بسیاری در این فرایند
وجود دارد و برای جلوگیری از تاخیر در صدور ویزا می بایست مدارک مهم در دسترس وجود داشته باشد .در
اینجا ما لیست اطالعات مفید را برای کمک به آمادگی شما در این فرآیند آماده کرده ایم:
گام اول :همه افرادی که به منظور کار به قطر وارد می شوند می بایست دارای کفیل (اسپانسر) باشند.
گام دوم :کارفرمای شما به عنوان حامی شما عمل می کند و مسئولیت رسیدگی به پرونده را با وزارت کشور
برای اخذ ویزا و دریافت مجوز اقامت را دارد.
گام سوم :قبل از ورود به قطر ،مدارک تحصیلی (مدارک و گواهی نامه ها) ،گواهی ازدواج و گواهی عدم سوء
پیشینه می بایست توسط سفارت قطر در کشور خودتان تایید شود.
گام چهارم :ویزای اقامت شما ابتدا به صورت موقت صادر می شود تا وارد خاک کشور قطر شوید.
مرحله پنجم :شخص پس از ورود به کشور می بایست تا صدور کارت اقامت که معموال  6هفته به طول می
انجامد در کشور بماند.
لیست مدارک مورد نیازی که قبل از سفر باید تهیه کنید:
 نامه پیشنهاد کارفرما همراه با تاریخ و امضا
 پاسپورت معتبر
 ترجمه تمامی مدارک تحصیلی تایید شده توسط سفارت قطر
 گواهی عدم سوء پیشینه تایید شده توسط سفارت قطر
 مدارک پزشکی ( در شرایط خاص)
اکنون که نامه ا شتغال خود را در د ست دارید ،بانک تجاری قطر به شما کمک میکند تا قبل از ورود خود در
این کشور دارای حساب بانکی باشید .این حساب که منحصرا برای مهاجران می باشد به شما اجازه می دهد
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تا انتقال پول را از ح ساب خود به ح ساب جدید به راحتی انجام دهید طوری که در بدو ورود به این ک شور با
مشکل مالی و انتقال پول مواجه نشوید.

