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State Protocol Service
АКРЭДЫТАЦЫЙНАЯ

АНКЕТА

ACCREDITATION FORM
Назва дыпламатычнай місіі/консульскай установы/прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі:
Diplomatic mission/consular office/international organization
Фотакартка
_________________________________________________________________________________________
Photograph
Подпіс заяўніка:
Signature of the applicant:

3 x 4 cm

1.

Імя/імя па бацьку:
Given name/s
Прозвішча:
Surname/s
Імя і прозвішча як яны павінны быць на
ідэнтыфікацыйнай картцы (ID):
Requested name as it should be written on
the ID card

2.

Дата нараджэння (дд.мм.гггг):

3.

Date of birth (dd.mm.yyyy)
Грамадзянства:
Citizenship

4.
5.

6.

7.

Дзявочае прозвішча:
Maiden name/s
Пол:
M Воінскае званне:
Sex
F Military rank
Імя (20 альбо менш знакаў):
Given name/s (maximum 20 letters)
Прозвішча (20 альбо менш знакаў):
Surname/s (maximum 20 letters)
Месца нараджэння (горад, краіна):
Place of birth (city, state)

Набыта:
Acquired

нараджэнне (birth)
шлюб (marriage)

міграцыя (resettlement)
іншае (other)

Сямейнае становішча:
Marital status

нежанаты/не замужам (single)
разведзены/а (divorced)
жанаты/замужам (married)
удавец/удава (widowed)
Катэгорыя персаналу / Staff category
Для запаўнення асобамі, прызначанымі
Для запаўнення асобамі, пражываючымі разам
на пасаду
To be completed by assigned staff
To be completed by dependants
Статус (дыпламатычны/консульскі агент, супрацоўнік):
Прозвішча і імя прызначанага на пасаду:
Diplomatic / consular / technical status
Name of staff member assigned
Пасада:
Position

Пасада прызначанай асобы:
Position of staff member assigned

Cлужбовыя абавязкі:
Responsibilities

Ступень сваяцтва:
Relationship to the staff member assigned

Прозвішча і імя папярэдніка:
Name of the predecessor
Дата выезду папярэдніка з Рэспублікі Беларусь:
Departure date of the predecessor (or anticipated departure date)
Тып
пашпарта:
дыпламатычны (diplomatic)
Passport type
службовы
(service)
грамадзянскі
(ordinary)
іншы:
(other)
Нумар пашпарта

Пасада папярэдніка:
Position of the predecessor

Passport number
Тып візы (калі патрэбная):
Visa type held on entry (if required)

Сапраўдная да:
Expiry date

Дата выдачы:
Date of issue
Сапраўдны да:
Expiry date
Установа, якой
выданы:
Issuing authority
Дзе выданы:
Place of issue

8. Адрас у Рэспубліцы Беларусь:
Address in the Republic of Belarus
горад:
раён:
вуліца:
№ дома:
тэлефон:
city
district
street
house number
telephone
9. Адрас у краіне пастаяннага жыхарства (краіна, горад, вуліца, нумар дома):
Address in the country of permanent residence (state, city, street, house and flat)
Тэрмін знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь:
10. Дата прыбыцця ў Рэспубліку Беларусь:
Date of arrival in the Republic of Belarus
Anticipated date of final departure
Прозвішча і імя
Дата нараджэння:
Ці нарадзіліся ў Беларусі:
11. Дзеці
Children Name
Date of birth
Whether born in Belarus
Так - Yes
Не - No
Так - Yes

Не - No

Так - Yes

Не - No

Так - Yes

Не - No

12. Апошняе месца працы на дыпламатычнай службе за мяжой (краіна, год, пасада):
Last previous functions in diplomatic service abroad (state, year, function)

Мінск
Minsk

.............................................................................
Подпіс кіраўніка дыпламатычнай місіі/консульскай
установы/ прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі:

Пячатка
місіі
(Seal of the
mission)

Signature of the head of the diplomatic mission, consular office,
international organization

.................................................................................................

КАЛІ ЛАСКА, УВАЖЛІВА ПРАЧЫТАЙЦЕ ІНСТРУКЦЫЮ ПА
ЗАПАЎНЕННЮ ФОРМЫ!

PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY!

 Гэтую форму можна знайсці на сайце Міністэрства:

www.mfa.gov.by/upload/notification.doc
 Калі ласка, дадайце дзве фатакарткі 3х4 см. Фатакарткі іншага памеру не
прынімаюцца.
 Кожны заяўнік павінен адказаць на ўсе пытанні фармуляра. Калі пытанне
не датычыцца заяўніка, калі ласка, адкажыце “НЕ” альбо “НЕ
ДАТЫЧЫЦЦА”.
 Заяўнікі, якія не поўнасцю запоўнілі гэтую форму, не будуць

акрэдытаваныя

This aссreditation form is available on the website of the Ministry :
www.mfa.gov.by/upload/notification.doc
Please attach to this form two photographs 3х4 сm. No other sizes of photographs
will be accepted.
Every applicant shall complete all the questions in this form. If any question is not
applicable, state NO or NOT APPLICABLE.
Applicants who submit incomplete forms will not be accredited!

