قواعد الهجرة

عزيزي الطالب ،يرجى التعرف على قواعد الهجرة في االتحاد الروسي!

1.

التسجيل في نيجني نوفغورود

في اليوم التالي لوصولك إلى نيجني نوفغورود (باستثناء عطالت نهاية األسبوع)  ،يجب عليك إحضار
المستندات الخاصة الى قسم العالقات الدولية (الغرفة  ، 2311الهاتف  )+7 831 416 61 12للتسجيل:
جواز السفر  ،بطاقة الهجرة .التسجيل إلزامي لجميع المواطنين األجانب.
2.

المستندات الخاصة بك في روسيا

قم بعمل نسخ من المستندات لنفسك :جواز السفر ،التأشيرة ،بطاقة الهجرة ،التسجيل ،التأمين الطبي (إن
وجد) .من المهم جدًا أن تحصل على نسخ معك .من األفضل االحتفاظ باألصل في المنزل في مكان آمن.
3.

تأشيرتك

1.تأشيرتك هي تأشيرة دراسة وتصدر بنا ًء على دعوة من الجامعة .هذا يعني أنه ال يمكنك العمل إذا دخلت
بتأشيرة طالب.
2.تأشيرتك األساسية هي ) (ONE-TIMEأي  ،للدخول مرة واحدة إلى البلد.
3.تأشيرتك األساسية صالحة لمدة  09يو ًما .إذا كنت تدرس في  LUNNألكثر من  09يو ًما ،فإن الجامعة
تمدد تأشيرتك بنا ًء على مدة عقد الدراسة.
4.يجب عليك مغادرة أراضي االتحاد الروسي قبل انتهاء صالحية التأشيرة.
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تمديد التأشيرة

إذا كنت ترغب في الدراسة في  NGLUألكثر من  09يو ًما ،فأنت بحاجة إلى:
 .1أبلغ عن نيتك في مواصلة الدراسات في موعد ال يتجاوز  44يو ًما قبل انتهاء صالحية التأشيرة الحالية.
 .3إبرام اتفاق مع الجامعة لفترة الدراسة المقررة في موعد ال يتجاوز  44يو ًما قبل انتهاء التأشيرة.
 .2إحضار المستندات الالزمة لتمديد التأشيرة إلى الدائرة الدولية:
• نسخة من عقد التعليم
• نسخة من التأمين الصحي ساري طوال فترة الدراسة
• جواز سفر ،تأشيرة (عادة ما يتم لصقها في جواز السفر) ،بطاقة الهجرة ،التسجيل
• طلب تمديد التأشيرة (يستكمل في القسم الدولي)

• رسوم الدولة  1099روبل (تستطيع أن تدفعها عن طريق سبيربنك)
هام !!! طوال فترة تمديد التأشيرة (في المتوسط  4أسابيع)  ،يكون جواز السفر في القسم الدولي  ،لذلك ال
تخطط لمغادرة نيجني نوفغورود في هذه الفترة.
التأمين الصحي الخاص بك

.4

توافر التأمين الطبي إلزامية! يمكنك الحصول على تأمين طبي من بلدك  ،كما يمكنك التقدم بطلب للحصول
على التأمين في أراضي االتحاد الروسي .تقدم الجامعة الدعم في الحصول على التأمين الصحي في نيجني
نوفغورود.
وأيضًا  ،يتعين على الطالب األجنبي الخضوع لفحص طبي لفيروس نقص المناعة البشرية  ،وفحص باألشعة
السينية ألعضاء الصدر (كجزء من الفحص البدني) وتقديم نسخ من الشهادات إلى القسم الدولي .يقوم
الموظف في القسم الدولي بتنظيم ومراقبة توقيت الطالب األجانب الذين يجتازون الفحوص الطبية الوقائية
والدورية وفقًا للقانون المعمول به.
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السفر في روسيا

إذا كنت تخطط للسفر ،فتأكد دائ ًما من إبالغ القسم الدولي بذلك  ،حيث يجب عليك كتابة خطاب مغادرة.
يمكنك أن تكون في أراضي أي مقاطعة (مدينة) في االتحاد الروسي لمدة  7أيام دون تسجيل .إذا قمت
بالتسجيل في فندق في مدينة أخرى في روسيا  ،في أي فندق (نزل) في نيجني نوفغورود  ،وكذلك السفر
خارج روسيا  ،فان التسجيل في نيجني نوفغورود يتوقف تلقائيا .تنطبق نفس القواعد أثناء االستشفاء
(التواجد في المستشفى لعالج المرضى المقيمين ألكثر من يوم واحد) .في جميع الحاالت ,يجب ان تبلغ القسم
الدولي حول هذا الموضوع في أقصر وقت.
يرجى االحتفاظ بالوثائق األصلية في رحلة .تذكرة السفر ,حجز غرفة في فندق خارج نيجني نوفغورود و
معلومات حول مكان اقامتك بتطلع قسم العالقات الدولية عليها.
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فقدان المستندات  ،تغيير مكان اإلقامة  ،رقم الهاتف  ،حاالت النزاع:

في جميع هذه الحاالت ،أبلغ فورا هذا إلى قسم العالقات الدولية:
 .1رئيس قسم العالقات الدولية ، ums@lunn.ru oms2@lunn.ru ،+7 831 416 60 55 :بتروفا
غالينا ليونيدوفنا
 .3موظفو قسم العالقات الدولية+7 831 416 61 12 :

تذكر  ،من فضلك!
أثناء وجودك في روسيا  ،نحن مسؤولون عنك.
ونحن على استعداد للمساعدة في أي حالة!

