
 

 

 ویزای همراه انگلیس

 مقدمه

متقاضیانی که قصد دریافت اقامت و تابعیت انگلیس را دارند در صورتی که متاهل باشند می توانند برای همسر و 

فرزندان خود تحت عنوان ویزای همراه انگلیس اقدام نمایند تا بتوانند اعضا خانواده خود را نیز همراه داشته باشند. 

ریم تا شرایط ویزای همراه انگلیس را بررسی کنیم تا بتوانید در این مقاله ای که پیش روی شما قرار دارد قصد دا

اشخاص همراه لحاظ قانونی  زامطابق با قوانین حال حاضر برای اخذ ویزا و دریافت اقامت همراهان اقدام نمایید. 

؟ آیدفرد چگونه باید اثبات کند که از عهده مخارج زندگی خود در این کشور بر می ؟ به چه کسانی اطالق می شود

مشاورین موسسه ملک  به همت  این مقاله ؟ارائه سطح زبان انگلیسی برای ویزای پیوست انگلیس ضروری استآیا 

شما عزیزان . به نگارش در آمده است در ارتباط با  ویزای همراه انگلیس این کشوراستعالم از وکالی رسمی پور با 

با موسسه تماس  داشتید می توانید ویزای همراه انگلیسچنانچه هرگونه ابهام و یا سوالی در ارتباط با شرایط 

 استفاده کنید. تلفنیگرفته و از مشاوره رایگان 

 شرایط اخذ ویزای همراه انگلیس 

 مراحل دریافت ویزای همراه انگلستان 

 ویزای الحاق به خانواده انگلستان 

 تحصیل در انگلیس ویزای همراه برای 

 *ویزای همراه دانش آموزی انگلستان 

 شرایط ویزای همراه دانشجویی انگلیس 

 ویزای همسر دانشجو انگلیس 
 اجازه کار همسر دانشجو در انگلیس 

 ویزای همراه برای کار در انگلیس 

 اشتغال به کار همراه در کشور انگلیس 

 ویزای همراه برای سرمایه گذاری در انگلیس 

  همراه برای ازدواج در انگلیسویزای 

 مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای همراه انگلیس 

 تمکن مالی برای ویزای همراه انگلیس 

 ویزای همراه انگلیس در چه شرایطی صادر می شود؟ 

 سواالت متداول در مورد ویزای همراه انگلستان 



 

 

 یسخن پایان 

 

 شرایط اخذ ویزای همراه انگلیس

ابل انکار انگلیس در حوزه تحصیلی، سیاسی و سرمایه گذاری و عالقه متقاضیان برای با توجه به قدرت غیر ق

به ویزا پیوست انگلیس باید در ارتباط با . بدانند باید راه های اخذ ویزای همراه انگلیس را ،مهاجرت به این کشور

این امکان وجود دارد تا   و می شودسال  18همسر و فرزند زیر شامل  انگلیس پیوستویزای این نکته اشاره کرد، 

سال اقامت دائم و شهروندی این کشور را به دست بیاورد. شایان ذکر است، شخص  5بعد بتواند همراه  شخص

را داراست. ثبات کند تمکن مالی مناسبی  همراه از کمک و حمایت مالی دولت نمی تواند برخوردار باشد و باید

و اجازه کار تمام وقت در اجازه زندگی بدون محدودیت، تحصیل  همراه نکته حائز اهمیت این است که شخص

 داشت.خواهد  انگلستان را

 مراحل دریافت ویزای همراه انگلستان

باید مورد بررسی قرار گیرد. در  ،نوع مهاجرت افراد ،پس از مشخص شدن مراحل دریافت ویزای همراه انگلستان

گام نخست، متقاضی با مراجعه به سفارت باید حساب کاربری برای خود ایجاد کند. پس از ایجاد حساب کابری، 

. پس از بارگزاری مدارک، شخص باید هزینه های بررسی مدارک الحاق همراه کند اطالعات و هویت خود را وارد

د. برای صدور ویزا نمی توان زمان مدارک و انگشت نگاری را ارائه کنسفارت  بهرا پرداخت کند و در زمان حضور 

 روزه افراد همراه می توانند پروسه کاری خود را طی کنند. 30دقیقی مشخص کرد اما عموما در یک پروسه 

 ویزای الحاق به خانواده انگلستان

 دارددر نظر پروسه های مهاجرتی می باشد چراکه فرد اصلی  ینترویزای الحاق به خانواده انگلستان یکی از مهم 

شامل  انگلیسروش های اخذ ویزای همراه با نگاهی به نار خود داشته باشد. خانواده را ک ،از روش های متفاوتی

، ویزای همراه سرمایه انگلیسویزای همراه کاری  ویزای همراه دانش آموزی انگلیس، انگلیس، تحصیلیویزای همراه 

در می یابیم که برای ویزای پیوست انگلیس چند مسیر وجود دارد که ، گذاری انگلیس و ویزای همراه ازدواج

افرادی که قصد تحصیل، کار، سرمایه گذاری و ازدواج در انگلیس . هرکدام در نوع خود می تواند مهم تلقی شود

 سال( امکان پذیر است. 18دارند باید بدانند شرایط الحاق برای خانواده)همسر و فرزند زیر 

 ویزای همراه برای تحصیل در انگلیس



 

 

چرا که در صورت  می باشد متقاضیان مهاجرت پرطرفدار یکی از روش های ،مهاجرت تحصیلی به دلیل ریسک کم

سال نیز درخواست الحاق نمایند.  18متقاضیان می توانند برای خانواده خود اعم از همسر و فرزند زیر  تاهل نیز

ویزای همراه انگلیس این اجازه را به فرد همراه می دهد تا اجازه کار تمام وقت را در آن کشور داشته باشد. 

نکته  نوان یک فرد مقیم استفاده نماید.همچنین فرزند شخص نیز می تواند از مزایای تحصیل در این کشور به ع

مهم در مورد ویزای همراه انگلیس را می توان عدم همزمانی ورود شخص اصلی و شخص همراه دانست؛ به طوری 

 که بهتر است ابتدا شخص اصلی وارد کشور مقصد شود و در ادامه برای ویزای همراه اقدام کند.

 ویزای همراه دانش آموزی انگلستان*

به اصطالح گاردین، ویزایی است که به یکی از والدین داده می شود تا بتوانند  انگلیس در آموزی دانش همراه ویزای

سال به این کشور ورود کنند. متقاضیان باید این نکته را در نظر  12برای حمایت و سرپرستی دانش آموز زیر 

د از طریق نا پدر یا مادر پس از ورود فرزند می توانداشته باشند که با شیوع کرونا این ویزا با ریسک همراه است؛ ام

د؛ منوط به اینکه از تمکن مالی خوبی برخوردار باشند و دالیل منطقی نویزای توریستی به کشور انگلستان وارد شون

بخش می خواهیم به بررسی برخی از  این درورود به کشور مقصد ارائه کنند. کشور مبدا و دلبستگی به برای 

 های ویزای همراه دانش آموزی در انگلستان بپردازیم: محدودیت

 .این افراد اجازه کار قانونی به صورت تمام وقت یا پاره وقت را ندارند 

  .برای دوره های کوتاه مدت سه ماهه اجازه تحصیل دارند 

  .قبل از ورود متقاضی، اجازه ورود به خاک این کشور را ندارند 

  برخوردار باشند.باید از بیمه درمانی معتبر 

 شرایط ویزای همراه دانشجویی انگلیس

متقاضیان تحصیل در مقاطع دانشگاهی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا( می توانند برای ویزای همراه انگلیس 

سال اطالق  18ذکر شد، همراه به همسر و فرزند زیر  تر پیشدرخواست خود را به سفارت ارائه کنند. همانطور که 

سال  18ود؛ بدان معنا که شخص اصلی می تواند برای این افراد درخواست ویزای همراه نماید. فرزند زیر می ش

اجازه تحصیل در این کشور را خواهد داشت، همسر نیز اجازه کار و تحصیل تمام وقت را دارا خواهد بود. شایان 

ه دولت کشور مقصد ثابت کند که از لحاظ ذکر است، همراه باید برای ورود نامه تمکن مالی را ارائه دهد تا ب

 اقتصادی نیازمند ایشان نمی باشد و از عهده هزینه زندگی خویش بر خواهد آمد.

 ویزای همسر دانشجو انگلیس



 

 

 و فرزند تحت تکفلتا برای همسر در مقاطع مختلف تحصیلی این امکان برای دانشجویان بین المللی فراهم است 

یا بنا به شرایط می تواند به طور همزمان با ویزای نفر اصلی صادر شود پیوست انگلیس  درخواست ویزا نماید؛ ویزا

برای ویزای همراه اقدام نماید. کشور انگلیس این امکان  به این کشورپس از اخذ پذیرش و ورود  دانشجو می تواند

را فراهم کرده تا همراه اجازه تحصیل و اجازه کار تمام وقت در این کشور را داشته باشد و پس از یافت کار، داشتن 

 را دریافت نماید. تانانگلسحقوق حداقلی، پرداخت بیمه و مالیات بتواند اقامت کاری و سپس اقامت دائم 

 ازه کار همسر دانشجو در انگلیساج

دولت انگلستان این امکان را فراهم کرده تا دانشجو بعد از ورود در زمان تحصیل اجازه کار پاره وقت داشته باشد؛ 

از سوی دیگر برای همسر دانشجو نیز این امکان وجود دارد تا به صورت تمام وقت به کار بپردازد و تا حدود زیادی 

این کشور پوشش دهد. عالوه بر این، متقاضیان در صورت داشتن حداقل حقوق در این کشور  هزینه زندگی را در

ویزای تحصیلی خود را به ویزای کار تغییر دهند تا در آینده زودتر به اقامت  می توانند و پرداخت بیمه و مالیات

 دائم و پاسپورت برسند.

 ویزای همراه برای کار در انگلیس 

به کشور انگلستان ورود می کنند می توانند همانند روش تحصیل برای همسر و فرزند زیر  افرادی که برای کار

سال خود نیز درخواست الحاق نمایند؛ مهاجرت کاری را می توان یکی از بهترین انواع روش های مهاجرتی  18

سابقه کار و سطح زبان نظیر سن، تحصیالت،  دانست.  اگر تمایل به کار در انگلستان را دارید باید فاکتورهایی

د و با داشتن شغل و حداقل مزایا در یاقدام به کاریابی در انگلستان کن را مد نظر قرار بدهید تا بتوانید موفق

 . دینواده خود نیز درخواست الحاق دهانگلستان برای خا

 اشتغال به کار همراه در کشور انگلیس

اجااازه کااار باارای همااراه بعااد مهاااجرت بااه عنااوان یااک اصاال مهاام و ضااروری شااناخته ماای شااود 

زیااارا باااا اشاااتغال کاااار هماااراه در کشاااور انگلااایس بخشااای زیاااادی از هزیناااه زنااادگی و تحصااایل 

پوشاااش داده مااای شاااود. از هماااین رو دولااات انگلساااتان شااارایطی را فاااراهم کااارده تاااا همسااار و 

لی بااه ایاان کشااور ورود پیاادا کننااد و همساار متقاضاای سااال نیااز بعااد از شااخص اصاا 18فرزنااد زیاار 

سااال بااه عنااوان  18اجااازه کااار تمااام وقاات نیااز داشااته باشااد. شااایان ذکاار اساات، فرزناادان زیاار 

 اجازه کار قانونی ندارند.دانش آموز 

 ویزای همراه برای سرمایه گذاری در انگلیس 



 

 

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، متقاضیان ویزای همراه را به عنوان یکی از معیارهای اصلی در نظر می  در روش

از یکی سو، و از سوی دیگر شرایط مناسب  انگلیسسرمایه گذاری در کشورهای اروپایی مانند گیرند؛ چراکه 

سرمایه گذاری در انگلستان متقاضیان برای . تحصیل، کار و زندگی همواره مورد توجه متقاضیان مهاجرت بوده است

د که نباید در ابتدای امر باید یک طرح توجیحی اقتصادی داشته باشند که اداره مهاجرت این کشور را مجاب کن

پس از اخذ تاییدیه های الزم فرد می تواند برای این امر  داشته باشندد سودآوری الزم برای انگلیس را نمی توان

انگلستان با توجه به اقتصاد قوی، روش های سرمایه گذاری متفاوتی اعم از . نیز همراه کندرا اقدام و خانواده خود 

 کارآفرینی، نوآفرینی و کارشرکت را داراست. 

 ویزای همراه برای ازدواج در انگلیس

طریق ازدواج با یک تبعه یا شهروند انگلیسی در این کشور حضور یابند منوط به  زامتقاضیان این امکان را دارند 

 اینکه شرایط عمومی را از این طریق طی کنند. 

 .ازدواج متقاضی باید در این کشور به ثبت برسد 

 .تبعه یا شهروند انگلیسی باید اثبات کند حقوق و درآمد ثبات برای اداره یک زندگی را دارد 

 باید محل سکونتی را برای اسکان خود همسرش در این کشور تعیین کند. شخص انگلیسی 

  سال از زندگی و رابطه فرد گذشته باشد. 2زمانی که برای ارسال پرونده اقدام می کنید باید حداقل 

  شخص همراه در ازدواج باید نشان دهد از دانش زبان انگلیسی خوبی برای ارتباط برقرار کردن برخوردار

 است.

 رک مورد نیاز برای اخذ ویزای همراه انگلیسمدا

برای اخذ ویزای همراه قبل از هر اقدامی بهتر است تا مدارک مورد نیاز برای درخواست این نوع ویزا را آماده و 

مدارک  .تکمیل کرده تا در نهایت بتوانند برای آن درخواست دهند و کارت اقامت خانواده خود را نیز دریافت نمایند

 به شرح ذیل است:  انگلیس همراهای ویزای الزم بر

  فرد متقاضی و همراهان و مدارک هویتی ارائه شناسنامه 

   معتبرارائه پاسپورت 

   سند ازدواج ارائه 

 از طریق بانکنامه تمکن مالی  ارائه 

 مدرک زبان  ارائهSELT 

 گواهی سالمت  ارائه 



 

 

  تکمیل و ارائه فرم ویزا 

 انگلیستمکن مالی برای ویزای همراه 

انگلیس یکی از کشورهای سطح باالی دنیاست که همواره در صدر رتبه های تحصیلی و سرمایه 

گذاری قرار می گیرد و هزینه های زندگی و کار در این کشور با توجه به ارزش پول این کشور نسبت 

باید اثبات کنند برای ورود به این کشور انگلیس متقاضیان ویزای همراه به دیگر کشورها باالتر است. 

؛ در این شرایط فرد باید یک نامه بر می آیندهزینه های خود را در این کشور  از عهده می توانند که

 28ر کشور مبدا در حدود خود در انگلیس داشته باشد یا د از شخص اصلیحمایتی یا اسپانسرشیپ 

 قرار دهند.پوند  18.000روز مبلغی حدود  31تا 

 در چه شرایطی صادر می شود؟ویزای همراه انگلیس 

صدور ویزای همراه در انگلستان بنا به شرایط خاصی از قبیل کار، تحصیل سرمایه گذاری و ازدواج امکان پذیر 

در هرکدام از انواع روش ها شخص همراه منوط به اینکه نشان دهد از تمکن مالی خوبی برخورد است می است. 

سال اطالق می شود این  18همسر و فرزند زیر  بهتواند با طی پروسه اداری به این کشور وارد شود. ویزای همراه 

یکی از نکات خیلی مهم در  ملحق شوند. فرزند در مدارس پدر یا مادر نمی توانند یرشپذبه این معناست که با 

ارتباط ویزای همراه انگلیس با توجه به انگلیسی زبان بودن این کشور فرد همراه باید از سطح زبان انگلیسی خوبی 

شخص باید دارای گواهی سالمت و عدم سوء پیشینه نیز باشد تا بتواند در این کشور برخوردار باشد. همچنین 

 حضور پیدا کند.

 ت متداول در مورد ویزای همراه انگلستانسواال

 آیا ارائه نامه تمکن مالی برای ویزای همراه الزامی است؟ .1

پوند را به عنوان تمکن مالی در حساب خود برای مدت  18.000شخص همراه قبل از ورود به سفارت باید مبلغ 

 روز قرار دهد.  31تا   28

 شخص همراه باید دانش زبانی داشته باشد؟آیا  .2



 

 

 SELTسال نیازی به ارائه مدرک زبان ندارد اما همسر شخص باید آزمون  65سال و باالی  18شخص همراه زیر 

 .را بگذراند

 پدر و مادر در چه صورتی با دانش آموز بودن فرزند ویزای همراه انگلیس را دریافت کنند؟ .3

به یک نفر د؛ پس از پروسه اداری تنها پدر و مادر نمی توانند به عنوان همراه دانش آموز در انگلیس حضور یابن

 د.صورت توریستی می تواند به وی ملحق شو

 درصورت ازدواج افراد بعد از چه پروسه ای می توانند اقدام کنند؟ .4

از مدت ازدواج و رابطه آنها گذشته است و در این صورت می توانند به سال  2افراد برای ازدواج باید نشان بدهند 

 انگلیس را دریافت کنند.ویزای همراه 

 سخن پایانی

سرمایه گذاری را با تمرکز بر روش هایی مانند تحصیل ، کار، ازدواج و   انگلیسشرایط ویزای همراه  این مقاله

سال را به عنوان  18اعضای خانواده خود یعنی همسر و فرزندان زیر واند که متقاضی بت بررسی می کند به طوری

را داشته  انگلیسهمراه در کنار خود داشته باشد. نکته مهم در این است که اگر فرزندی قصد تحصیل در مدارس 

را نخواهند داشت و تنها می توانند در مدت  انگلیسباشد والدین امکان همراهی و حتی اخذ اقامت در کشور 

محدود تحت عنوان ویزای توریستی در کنار فرزند خود حضور داشته باشند که پس از آن باید به کشور خود باز 

برای بررسی  ؛را خواهد داشت انگلیسگردند. موسسه ملک پور امکان راهنمایی و مشاوره در زمینه اقامت در 

د را در سایت مطرح کنید تا توسط کارشناسان شرایط خود می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و یا سواالت خو

  به شما پاسخ داده شود.

 


