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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
 

COMMENT LIRE UNE VIGNETTE VISA SCHENGEN 
(Ինչպես վերծանել վինետկան) 

 

 
 
Նշված է 
/հաջորդականությամբ/ 

Նշանակությունը 

Valable pour :  Վիզայի վավերություն «ETATS SCHENGEN » նշումով վիզան թույլ է տալիս 
մտնել Շենգեն տարածք (Ֆրանսիա նաև Գերմանիա, Ավստրիա, Բելգիա, 
Դանիա, Իսպանիա, Ֆինլանդիա, Հունաստան, Իսլանդիա, Իտալիա, 
Լյուքսեմբուրգ, Նիդեռլանդներ, Պորտուգալիա, Շվեդիա) 
նշումով վիզան թույլատրում է 1 տարանցում Շենգեն տարածքի մեկ 
երկրով Ֆրանսիա մուտք գործելու համար 
նշումով վիզայով մուտք միայն ֆրանսիական տարածք.  

Du : Au :  Ամսաթիվը սկսած որից թույլատրվում է մուտքը Շենգեն տարածք 
Շենգեն տարածքից մեկնելու ամսաթիվը 
Սոսն երկու ամսաթվերը սահմանում են վիզայի օգտագործման 
վավերականության ժամանակահատվածը, և ոչ թե տարածքում մնալու 
թույլատրված ժամկետը 

Type de visa :  «A» օդականավակայանի տարանցիկ վիզա (այն թույլ չի տալիս 
դուրս գալ օդակայանի «միջազգային» կամ « մաքսային» 
ռեժիմային գոտուց 
«B » Շենգեն տարածք մուտք գործելու տարանցիկ վիզա 
«C» կարճաժամկետ վիզա 
«D» երկարաժամկետ վիզա 

Nombre d’entrées  « MULT » Շենգեն տարածք բազմակի մուտքի թույլտվություն  
« 1 » Շենգեն տարածք 1 մուտքի թույլտվություն  
« 2 » Շենգեն տարածք 2 մուտքի թույլտվություն  

Durée du séjour  Շենգեն տարածքում մնալու թույլատրված օրերի քանակն ըստ վիզայի 
օգտագործման տևողության 
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Բազմակի մուտք վիզայի դեպքում (1 տարի) նշված է «90 օր», այսինքն 6 ամսվա 
ընթացքում Շենգեն տարածքում թույլատրված օրերի քանակը 90 օր է 

Délivré à  Վիզան տրամադրած ծառայության վայրը 

Le  Վիզան տրամադրելու ամսաթիվը 

Numéro de passeport  Վիզան ստացողի անձնագրի համարը 

Nom, prénom  Վիզան ստացողի անուն/ազգանունը 

Remarques  Կարող են լինել բազմաթիվ՝ վիզայի տեսակը, ստացողի կատեգորիան, 
ուղևորության նպատակը  
 
Ավելի հաճախ հանդիաող նշումների մի քանի օրինակներ  
 
« TRANSIT AEROPORTUAIRE » : - Օդանավակայանի տարանցում - այն թույլ չի 
տալիս ասրս գալ օդակայանի «միջազգային» կամ « մաքսային » ռեժիմային 
գոտուց 
 
« VOYAGE D’AFFAIRES COURT SEJOUR » և « CIRCULATION » - Գործնական 
կարճաժամկետ ուղևորություն– վիզայի օգտագործման վավերության 
ժամանակահատվածում անսահմանափակ քանակով այցեր Շենգեն տարածք 6 
ամսվա ընթացում ոչ ավելի քան 90 օր 
 
« Départements français d’Amérique », « Guadeloupe », « Guyane », « Martinique », « 
Mayotte », « Nouvelle Calédonie », « Polynésie française », « Réunion », « Saint-Pierre et 
Miquelon », « TAAF » կամ « Wallis et Futuna » - Վիզան վավեր Է Շենգեն և ձախ 
սյունակում նշված տարածքներում 
 
 « CARTE DE SEJOUR A SOLLICITER DES L’ARRIVEE » - Ֆրանսիա ժամանելուց 
հետո 2 ամսվա ընթացքում պետք Է դիմել բնակության վայրի պրեֆեկտուրա 
կեցության քարտ ստանալու համար  
 
« APT A SOLLICITER DES L’ARRIVEE » Ֆրանսիա ժամանելուն պես 
մասնագիտական գործունեությունը սկսելուց առաջ հարկավոր Է ստանալ 
աշխատելու ժամանակավոր թույլտվություն 
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