Immigrazione
Documenti
Documenti - Generale
Thailandese

Arabo

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ
ﻞ________________؟

Domandare dove puoi trovare un modulo
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร

ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ]ﻣﺴﺘﻨﺪ[ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ؟

Domandare quando è stato rilasciato un documento
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน

ﺃﻳﻦ ﺗﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ]ﻣﺴﺘﻨﺪ[ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻚ؟

Domandare dove è stato rilasciato un documento
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร

ﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻫﻮﻳﺘﻚ؟

Domandare quando scade una carta d'identità
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻠء ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ؟

Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﺃﺟﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ______________؟

Domandare quali documenti devi portare
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร]
คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______

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

Dire che devi richiedere un documento
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป

.ﺗﻤﺖ ﺳﺮﻗﺔ ]ﻣﺴﺘﻨﺪ[ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ

Affermare che un tuo documento è stato rubato
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น

ﺇﻧﻨﻲ ﺃﻛﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
___________________.

Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
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ข้อมูลเป็นความลับ

.ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ

Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؟

Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali
Thailandese

Arabo

คุณชื่ออะไร

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﻤﻚ؟

Domandare il nome di una persona
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﺑﻚ؟

Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

ﺃﻳﻦ ﺗﻌﻴﺶ؟

Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
ที่อยู่ของคุณคืออะไร

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻧﻚ؟

Domandare a qualcuno il suo indirizzo
สัญชาติของคุณคืออะไร

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻚ؟

Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร

ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ]ﺑﻠﺪ[؟

Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﺮﻳﻨﻲ ﻫﻮﻳﺘﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ؟

Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia
Thailandese

Arabo
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สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________

.___________________ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻫﻲ

Dire qual è il tuo stato civile
โสด

ﻋﺎﺯﺏ

Stato civile
แต่งงานแล้ว

ﻣﺘﺰﻭﺝ

Stato civile
แยกกันอยู่

ﻣﻨﻔﺼﻞ

Stato civile
หย่าร้าง

ﻣﻄﻠﻖ

Stato civile
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา

ﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ/ﻟﺪﻱ ﺷﺮﻳﻜ

Stato civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน

ﻣﺘﺰﻭﺟﺎﻥ ﻣﺪﻧﻴﺎ

Stato civile
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส

ﺷﺮﻳﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰﻭﺟﻴﻦ

Stato civile
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส

ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ

Stato civile
เป็นม่าย

ﻸﺭﻣﻠﺔ/ﺃﺭﻣ

Stato civile
คุณมีบุตรไหม

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻃﻔﺎﻝ؟

Domandare a qualcuno se ha figli
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Documenti
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ ﻣﺴؤﻭﻝ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎ؟

Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ

Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune
Thailandese

Arabo

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﻠﺒﻬﺎ؟

Domandare quali documenti devi fornire
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻜﻦ

Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﺴﻦ
ﺳﻠﻮﻙ

Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ

Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria
Thailandese
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ

Arabo

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﻴﻦ
.ﺍﻟﺼﺤﻲ

Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
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ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม

ﻫﻞ ﺃﻧﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ ﺧﺎﺹ؟

Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ؟

Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ

Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การทดสอบวินิจฉัย

ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การผ่าตัด

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ

Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาฟัน

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻨﻲ

Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
การรักษาตา

ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ

Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto
Thailandese

Arabo

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﻓﻴﺰﺍ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ؟

Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
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ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม

ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﻴﺰﺍ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ]ﺑﻠﺪ[؟

Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ؟

Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻔﻴﺰﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ؟

Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻷﺻﺒﺢ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ؟

Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida
Thailandese

Arabo

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﺴﻴﺎﺭﺗﻲ؟

Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﻛﺒﺘﻲ

Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม

ﻫﻞ ﺭﺧﺼﺔ ﺳﻮﻗﻲ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻫﻨﺎﻙ؟

Domandare se la tua patente di guida è valida
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว

.ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺮﺧﺼﺔ ﺳﻮﻕ ﻣؤﻗﺘﺔ

Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
ฉันต้องการจอง __________

.-___________ ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
การทดสอบภาคทฤษฎี

ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻧﻈﺮﻱ

Tipo d'esame
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การทดสอบภาคปฏิบัติ

ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

Tipo d'esame
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________
บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน

ﺃﻭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ _______________ ﻓﻲ ﺭﺧﺼﺔ
.ﺳﻮﻗﻲ

Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
ที่อยู่

ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ

Informazione che vuoi modificare
ชื่อ

ﺍﻻﺳﻢ

Informazione che vuoi modificare
ภาพถ่าย

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ

Informazione che vuoi modificare
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
ให้สูงขึ้น

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺧﺼﺔ
.ﺍﻟﺴﻮﻕ

Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่

.ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺟﺪﺩ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺧﺎﺻﺘﻲ

Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________

.ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺒﺪﻝ ______ ﺭﺧﺼﺔ ﺳﻮﻗﻲ

Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
สูญหาย

ﺿﺎﺋﻌﺔ

Tipo di problema
ถูกขโมย

ﻣﺴﺮﻭﻗﺔ

Tipo di problema
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ได้รับความเสียหาย

ﻣﺘﻀﺮﺭﺓ

Tipo di problema
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของ
ฉัน
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

.ﺃﻭﺩ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺭﺧﺼﺘﻲ

Documenti - Cittadinanza
Thailandese
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]

Arabo

ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ]ﺑﻠﺪ ﺑﺼﻴﻐﺔ
.[ﺻﻔﺔ

Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไ
หน
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม

.ﻟﺪﻱ ﺳﺠﻞ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻧﻈﻴﻒ

Dire che hai la fedina penale pulita
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน

. [ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐة]ﻟﻐﺔ

Dire che hai il livello di lingua richiesto
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้
ชีวิตใน[ประเทศ]

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

Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؟

Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]

.[ﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ]ﺟﻨﺴﻴﺔ/ﺰﻭﺟﺘﻲ ﻣﻮﺍﻃﻨ/ﺯﻭﺟﻴ

Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge
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