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Ιριση ςισα Συππορτινγ ∆οχυµεντσ | 5δεφ0αδ444050β450β61βφ8β16αδ5αφχ
Ιφ ψου αλλψ ινφατυατιον συχη α ρεφερρεδ ιριση ϖισα συππορτινγ δοχυµεντσ βοοκσ τηατ ωιλλ πρεσεντ ψου ωορτη, αχθυιρε τηε χερταινλψ βεστ σελλερ φροµ υσ χυρρεντλψ φροµ σεϖεραλ πρεφερρεδ αυτηορσ. Ιφ ψου
ωαντ το δρολλ βοοκσ, λοτσ οφ νοϖελσ, ταλε, ϕοκεσ, ανδ µορε φιχτιονσ χολλεχτιονσ αρε ασ α χονσεθυενχε λαυνχηεδ, φροµ βεστ σελλερ το ονε οφ τηε µοστ χυρρεντ ρελεασεδ.
Ψου µαψ νοτ βε περπλεξεδ το ενϕοψ αλλ εβοοκ χολλεχτιονσ ιριση ϖισα συππορτινγ δοχυµεντσ τηατ ωε ωιλλ χατεγοριχαλλψ οφφερ. Ιτ ισ νοτ ωιτη ρεφερενχε το τηε χοστσ. Ιτ∋σ µορε ορ λεσσ ωηατ ψου χοµπυλσιον
χυρρεντλψ. Τηισ ιριση ϖισα συππορτινγ δοχυµεντσ, ασ ονε οφ τηε µοστ φυλλ οφ ζιπ σελλερσ ηερε ωιλλ υνθυεστιοναβλψ βε ιν τηε χουρσε οφ τηε βεστ οπτιονσ το ρεϖιεω.
Ιριση ςισα Συππορτινγ ∆οχυµεντσ
Α γυιδε το συππορτινγ δοχυµεντατιον ισ σετ ουτ βελοω. Ιµπορταντ: ∆ο νοτ ινχλυδε φαλσε ορ µισλεαδινγ ινφορµατιον ορ δοχυµεντσ ιν ψουρ αππλιχατιον. Ιφ ψου δο, ψουρ αππλιχατιον µαψ βε ρεφυσεδ. Ιν σοµε
χιρχυµστανχεσ, ψου µαψ νοτ βε αλλοωεδ το αππεαλ τηε ϖισα δεχισιον ανδ µαψ βε βλοχκεδ φροµ γεττινγ αν Ιριση ϖισα φορ 5 ψεαρσ. 3. Φεεσ
Ιρελανδ Ινϖεστορ ςισα 2021 − Ιριση Χιτιζενσηιπ βψ Ινϖεστµεντ
Χηεχκ ιφ ψου νεεδ α ϖισα. Ψου µαψ νεεδ α ϖισα φορ Ιρελανδ βασεδ ον ψουρ νατιοναλιτψ ανδ τηε ρεασον φορ ψουρ ϖισιτ. Αππλψ φορ α ϖισα. Σηορτ σταψ, λονγ σταψ, ρε−εντρψ ανδ τρανσιτ ϖισασ, ινχλυδινγ
αππλιχατιον χονδιτιονσ & ελιγιβιλιτψ. Ρε−εντρψ ϖισασ. Αππλψ φορ α ρε−εντρψ ϖισα ιφ ψου πλαν το λεαϖε Ιρελανδ ανδ ρετυρν βεφορε Μαψ 13 2019.
Αππλψινγ φορ αν Ιριση ςισα − ∆επαρτµεντ οφ Φορειγν Αφφαιρσ
Ωηεν ιτ χοµεσ το α Βριτιση χιτιζενσηιπ αππλιχατιον Βριτιση νατιοναλιτψ σολιχιτορσ ωιλλ τελλ ψου τηατ σενδινγ τηε χορρεχτ συππορτινγ δοχυµεντσ ωιτη ψουρ Βριτιση χιτιζενσηιπ αππλιχατιον ισ ϕυστ ασ ιµπορταντ
ασ τηε ωαψ ιν ωηιχη ψουρ Βριτιση νατυραλισατιον αππλιχατιον ισ χοµπλετεδ. Ηοωεϖερ χοµπελλινγ ψουρ αππλιχατιον, ψου ωον∋τ γετ Βριτιση χιτιζενσηιπ υνλεσσ ψου συβµιτ τηε ριγητ
Ιριση Πασσπορτ Αππλιχατιον | Ιµµιγρατιον Αδϖιχε Σερϖιχε
Θ−2 (πρινχιπαλ) ανδ Θ−3 (δεπενδεντ) ϖισα χατεγοριεσ αρε ιν εξιστενχε ασ α ρεσυλτ οφ τηε ∋Ιριση Πεαχε Προχεσσ Χυλτυραλ ανδ Τραινινγ Προγραµ Αχτ οφ 1998∋. Ηοωεϖερ, βεχαυσε τηε ∆επαρτµεντ αντιχιπατεσ
τηατ ϖιρτυαλλψ αλλ αππλιχαντσ φορ τηισ σπεχιαλ προγραµ ωιλλ βε ειτηερ Ιριση ορ Υ.Κ. νατιοναλσ, τηε Θ−2 ανδ Θ−3 χατεγοριεσ ηαϖε βεεν πλαχεδ ονλψ ιν ...
Γηανα − Υνιτεδ Στατεσ ∆επαρτµεντ οφ Στατε
Ιφ ψου ηαϖε νοτ συβµιττεδ συππορτινγ δοχυµεντσ, πλεασε ωαιτ υντιλ Ιρελανδ ηασ ρετυρνεδ το Λεϖελ 4 ορ λοωερ ον τηε Νατιοναλ Φραµεωορκ φορ Λιϖινγ ωιτη ΧΟςΙ∆−19. Πασσπορτ Ονλινε ισ οπεν το αλλ
αππλιχαντσ, ινχλυδινγ χηιλδρεν, ρενεωινγ τηειρ πασσπορτσ ανδ τηοσε αππλψινγ φορ τηειρ φιρστ πασσπορτ ωηο αρε ρεσιδεντ ιν Ιρελανδ, ΥΚ, ΕΥ, ΕΕΑ ανδ Σωιτζερλανδ.
Ιρελανδ ςισα Ινφορµατιον − Νιγερια − Ηοµε Παγε
Ψουρ ηυσβανδ σηουλδ αττενδ τηε Ιριση Εµβασσψ ιν τηε Υ.Κ ορ Πακισταν ανδ αππλψ φορ αν ΕΕΑ Φαµιλψ Περµιτ ∀ςισιτ∀ ςισα, προχεσσεδ ωιτηιν 1−2 ωεεκσ ανδ ιτ∋σ ϖαλιδ φορ 3 µοντησ ονλψ. Υπον αρριϖαλ ιν
Ιρελανδ, ηε νεεδσ το αππλψ φορ α σταµπ 4 ΓΝΙΒ ΕΥ Φαµιλψ Χαρδ ατ τηε Ιριση Νατυραλιζατιον ανδ Ιµµιγρατιον Σερϖιχεσ.
Σταρτ−υπ ϖισα − ΓΟς.ΥΚ
Συππορτινγ δοχυµεντσ Τηερε αρε σοµε νατιοναλιτιεσ τηατ νεεδ α συππορτινγ δοχυµεντ συχη ασ α ϖισα ορ ρεσιδενχε περµιτ φροµ τηε Σχηενγεν, ΥΣ, ΥΚ, ορ Ιρελανδ. Ιφ ψου ωαντ το κνοω ιφ ψου ρεαλλψ νεεδ τηατ
δοχυµεντ, πλεασε χηεχκ ουρ αππλιχατιον παγε ανδ ινσερτ ψουρ νατιοναλιτψ.
Τραϖελ ϖισα − Ωικιπεδια
Αν αιρπορτ τρανσιτ ϖισα οβλιγεσ ψου το ρεµαιν ιν τηε ιντερνατιοναλ ζονε οφ τηε Φρενχη αιρπορτ. Ιφ ψου ηαϖε το χηανγε αιρπορτ ορ λεαϖε τηε ιντερνατιοναλ ζονε, ψου µυστ αππλψ φορ α σηορτ−σταψ ϖισα. Φορ
µορε ινφορµατιον ον τηε αιρπορτ τρανσιτ ϖισα (ΑΤΑ), Τρανσιτ πασσενγερ.
ςισα πολιχψ οφ Ταιωαν − Ωικιπεδια
Ιφ ψου ωερε ισσυεδ ωιτη αν Ε−3 ϖισα ορ α ΙΡ−1, ΧΡ−1, ΙΡ−2 ορ ΧΡ−2 ϖισα ασ τηε σπουσε ορ χηιλδ οφ α Υ.Σ. χιτιζεν τηατ ηασ νοω εξπιρεδ ανδ ψου ωιση το µοϖε το τηε Υνιτεδ Στατεσ υργεντλψ, πλεασε χονταχτ υσ
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το χηεχκ ωηετηερ ιτ ισ ποσσιβλε φορ ψουρ ϖισα το βε ρεισσυεδ ον αν εµεργενχψ βασισ. Πλεασε προϖιδε τηε φυλλ ναµεσ οφ τηε ϖισα αππλιχαντ(σ) ανδ ...
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