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أين يمكنني إيجاد استمارة
ل________________؟

我可以在哪里找到 ____ 的表格？

السؤال أين يمكنك إيجاد استمارة

متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟ 您的【文件】是什么时候签发的？

السؤال عن موعد إصدار مستند ما

أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟ 请问您的【文件】是在哪里签发的？

السؤال أين تم إصدار مستند ما

متى تنتهي صالحية هويتك؟ 请问您的身份证件何时过期？

السؤال متى تنتهي صالحية بطاقة الهوية

هل يمكنك مساعدتي في ملء االستمارة؟ 您能帮我填一下这个表格吗？

السؤال إن كان يمكن ألحد مساعدتك في ملء االستمارة

ما هي المستندات التي علي عن أجلبها
من أجل______________؟

请问我要办____ 需要带什么文件？

السؤال عن المستندات التي عليك جلبها

للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك
تقديم _______________ على األقل.

为了申请【文件】，你需要准备至少____ 。

اإلعالم أن عليك التقديم للحصول على مستند ما

تمت سرقة [مستند] الخاص بي. 我的【材料】被偷了。

اإلعالم بأن أحد مستنداتك قد تمت سرقتها

إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن
___________________.

我在帮____ 填写申请表格。

اإلعالم بأنك تكمل طلبا ما بالنيابة عن شخص آخر
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المعلومات سرية. 这是机密信息。

اإلعالم بأن المعلومات المذكورة هي سرية ولن يتم اإلفصاح بها ألطراف ثالثة

هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم
هذا التطبيق؟

您能给我一份申请表格的回执吗？

السؤال إن كان يمكنك الحصول على إيصال بتقديمك
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ما هو اسمك؟ 你叫什么名字？

طلب اسم شخص ما

هل يمكنك إعالمي بمكان وتاريخ الوالدة
الخاصين بك؟

您能告诉我您的出生日期和地点么？

السؤال عن مكان وتاريخ الوالدة لشخص ما

أين تعيش؟ 请问您住在哪里？

السؤال عن مكان عيش شخص ما

ما هو عنوانك؟ 请问您的地址是什么？

السؤال عن عنوان شخص ما

ما هي جنسيتك؟ 请问您的国籍是什么？

السؤال عن جنسية شخص ما

أين وصلت إلى [بلد]؟ 请问您是何时到达【该国】的？

السؤال عن تاريخ وصول شخص ما إلى البالد

هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟ 您能出示一下您的身份证件么？

الطلب من شخص ما أن يظهر هويته/ها
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حالتي الزوجية
هي___________________.

我的婚姻状况是____ 。

اإلعالم بخصوص حالتك الزوجية

عازب 单身

الحالة الزوجية

متزوج 已婚

الحالة الزوجية

منفصل 分居

الحالة الزوجية

مطلق 离异

الحالة الزوجية

لدي شريك/شريكة في السكن 同居

الحالة الزوجية

متزوجان مدنيا 民事结婚

حالة زوجية

شريكان غير متزوجين 未婚伴侣

الحالة الزوجية

في شراكة منزلية 同居伴侣关系

الحالة الزوجية

أرم/ألرملة 鳏居

الحالة الزوجية

هل لديك أطفال؟ 请问您有孩子吗？

السؤال إن كان هناك شخص لديه أطفال
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هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟ 请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗？

السؤال إن كان هنا شخص يقدم الدعم المالي لألشخاص المقيمين معه/ها

أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي. 我想要和家人团聚。

اإلعالم بنيتك في إعادة التوحد مع عائلتك
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أرغب في التسجيل في المدينة 我想要在这个城市登记入户。

اإلعالم بأنك ترغب بالتسجيل في المدينة

ما هي المستندات التي علي جلبها؟ 请问我应该带什么材料？

السؤال عن المستندات التي عليك جلبها

هل هناك أية تكاليف على التسجيل 请问有注册费吗？

السؤال إن كانت هناك تكاليف على التسجيل

أنا هنا من أجل تسجيل السكن 我是来进行住址登记。

اإلعالم بأنك هنا لتسجيل مسكنك

أرغب في التقدم للحصول على شهادة
حسن سلوك

我想要申请一份无犯罪记录证明。

اإلعالم بأنك ترغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك

أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة. 我想要申请居住证。

اإلعالم بأنك ترغب في التقدم للحصول على إذن إقامة
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أرغب في طرح بعض األسئلة المتعلقة
بالتامين الصحي.

我想要问一下关于保险的问题。

اإلعالم بأن لديك بعض األسئلة بخصوص التأمين الصحي
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هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟ 我需要私人的健康保险吗？

السؤال إن كنت تحتاج لتأمين صحي خاص.

ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟ 请问该保险涵盖哪些方面？

السؤال بخصوص مدى تغطية التأمين الصحي

تكاليف المستشفى 住院费

مثال عن تغطية التأمين الصحي

أجور المختصين 专家费

مثال عن تغطية التأمين الصحي

اختبارات التشخيص 诊疗费

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العمليات الجراحية 外科手术

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العالج النفسي 精神治疗

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العالج السني 牙齿治疗

مثال عن تغطية التأمين الصحي

عالج العينين 眼科治疗

مثال عن تغطية التأمين الصحي
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لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟ 请问您为什么需要入境签证？

مثال عن تغطية التأمين الصحي
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هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟ 请问我需要入境签证来访问【国家】吗？

السؤال إن كنت تحتاج إلى فيزا لدخول البلد.

كيف يمكنني تمديد الفيزا؟ 我该如何续签我的签证？

السؤال عن كيفية تمديد الفيزا

لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟ 为什么我的签证申请被拒绝了？

السؤال عن سبب رفض تقديمك للفيزا

هل يمكنني التقدم ألصبح مقيما دائما؟ 请问我是否可以申请成为永久居民？

السؤال إن كنت تستطيع التقدم لتصبح مقيما دائما في البلد
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هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟ 请问我需要更换我的车牌号吗？

السؤال إن كنت بحاجة لتغيير لوحة سيارتك، في حالك جلبتها من البلد الذي جئت منه

أرغب في تسجيل مركبتي. 我想要登记我的车辆。

اإلعالم بأنك ترغب في تسجيل مركبتك

هل رخصة سوقي صالحة هناك؟ 请问我的驾照可以在这里使用吗？

السؤال إن كانت رخصة سوقك صالحة هناك

أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة. 我想要申请临时驾照。

التقدم لرخصة سوق مؤقتة

أرغب في الحجز من أجل
___________-.

我想要预约__________。

اإلعالم بأنك ترغب في الحجز الختبار رخصة سوق

اختبار نظري 理论考试

نوع االختبار
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اختبار القيادة 路考

نوع االختبار

أود تغيير _______________ في
رخصة سوقي.

我想要改动驾照上的__________。

اإلعالم بأنك تريد تغيير بعض التفاصيل في رخصة سوقك

العنوان 地址

ما تريد تغييره

االسم 名字

ما تريد تغييره

الصورة 照片

ما تريد تغييره

أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة
السوق.

我想要给驾照添加更高的级别。

اإلعالم بأنك تريد إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق خاصتك

أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي. 我想要延长我的驾照。

اإلعالم بأنك تريد تجديد رخصة السوق خاصتك

أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي. 我想要更换一个___________ 驾照。

اإلعالم بأنك ترغب في استبدال رخصة سوقك

ضائعة 丢失

مشكلة رخصة السوق

مسروقة 被偷了

مشكلة رخصة السوق
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متضررة 受损

مشكلة رخصة السوق

أود استئناف إيقاف رخصتي. 我想要申诉我的驾照吊销。

اإلعالم بأنك ترغب في استئناف منعك من القيادة
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أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد
بصيغة صفة].

我想要申请【国家】国籍。

اإلعالم بأنك ترغب في طلب الجنسية

أين يمكنني التسجيل الختبار اللغة [لغة]؟ 我在哪里可以注册【语言】考试？

السؤال أين يمكنك التسجيل إلجراء اختبار لغة

لدي سجل إجرامي نظيف. 我没有犯罪记录。

اإلعالم بأن لديك سجال إجراميا نظيفا

لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] . 我的【语言】达到了等级要求。

اإلعالم بأنك تملك المستوى المطلوب من اللغة

أرغب في الحجز الختبار عن المعرفة
العامة للحياة في [بلد].

我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。

اإلعالم بأنك تريد الحجز للخضوع المتحان المعرفة العامة للحياة في ذلك البلد

ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟ 公民身份申请的费用是哪些？

السؤال عن األجور للتقدم بطلب الجنسية

زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية]. 我的配偶是【国家】公民。

اإلعالم بخصوص جنسية شريكك الزوجي
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