
Život v zahraničí
Dokumenty

Dokumenty - 
arabsky thajsky

أين يمكنني إيجاد استمارة
ل________________؟

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____
ได้ที่ไหน

السؤال أين يمكنك إيجاد استمارة

متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟ [เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อ
ไร

السؤال عن موعد إصدار مستند ما

أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟ [เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไห
น

السؤال أين تم إصدار مستند ما

متى تنتهي صالحية هويتك؟ บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อ
ไร

السؤال متى تنتهي صالحية بطاقة الهوية

هل يمكنك مساعدتي في ملء االستمارة؟ คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม

السؤال إن كان يمكن ألحد مساعدتك في ملء االستمارة

ما هي المستندات التي علي عن أجلبها
من أجل______________؟

ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรั
บ __________

السؤال عن المستندات التي عليك جلبها

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

เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[
เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย
_______

اإلعالم أن عليك التقديم للحصول على مستند ما

تمت سرقة [مستند] الخاص بي. [เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป

اإلعالم بأن أحد مستنداتك قد تمت سرقتها

إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن
___________________.

ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น

اإلعالم بأنك تكمل طلبا ما بالنيابة عن شخص آخر
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المعلومات سرية. ข้อมูลเป็นความลับ

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

هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم
هذا التطبيق؟

ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ไ
ด้ไหม

السؤال إن كان يمكنك الحصول على إيصال بتقديمك
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ما هو اسمك؟ คุณชื่ออะไร

طلب اسم شخص ما

هل يمكنك إعالمي بمكان وتاريخ الوالدة
الخاصين بك؟

คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานท
ี่เกิดของคุณได้ไหม

السؤال عن مكان وتاريخ الوالدة لشخص ما

أين تعيش؟ คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

السؤال عن مكان عيش شخص ما

ما هو عنوانك؟ ที่อยู่ของคุณคืออะไร

السؤال عن عنوان شخص ما

ما هي جنسيتك؟ สัญชาติของคุณคืออะไร

السؤال عن جنسية شخص ما

أين وصلت إلى [بلد]؟ คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร

السؤال عن تاريخ وصول شخص ما إلى البالد

هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟ คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวขอ
งคุณได้ไหม

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

สถานภาพการสมรสของฉันคือ
___________

اإلعالم بخصوص حالتك الزوجية

عازب โสด

الحالة الزوجية

متزوج แต่งงานแล้ว

الحالة الزوجية

منفصل แยกกันอยู่

الحالة الزوجية

مطلق หย่าร้าง

الحالة الزوجية

لدي شريك/شريكة في السكن อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา

الحالة الزوجية

متزوجان مدنيا สมรสระหว่างเพศเดียวกัน

حالة زوجية

شريكان غير متزوجين อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส

الحالة الزوجية

في شراكة منزلية อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได
้สมรส

الحالة الزوجية

أرم/ألرملة เป็นม่าย

الحالة الزوجية

هل لديك أطفال؟ คุณมีบุตรไหม

السؤال إن كان هناك شخص لديه أطفال
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هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟ คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะขอ
งคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม

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

أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي. ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน

اإلعالم بنيتك في إعادة التوحد مع عائلتك
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أرغب في التسجيل في المدينة ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอ
าศัยในเมือง

اإلعالم بأنك ترغب بالتسجيل في المدينة

ما هي المستندات التي علي جلبها؟ ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง

السؤال عن المستندات التي عليك جلبها

هل هناك أية تكاليف على التسجيل มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไห
ม

السؤال إن كانت هناك تكاليف على التسجيل

أنا هنا من أجل تسجيل السكن ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนท
ี่พักอาศัย

اإلعالم بأنك هنا لتسجيل مسكنك

أرغب في التقدم للحصول على شهادة
حسن سلوك

ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือร
ับรองความประพฤติ

اإلعالم بأنك ترغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك

أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة. ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
พำนัก

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

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการปร
ะกันสุขภาพ

اإلعالم بأن لديك بعض األسئلة بخصوص التأمين الصحي
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هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟ ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอก
ชนไหม

السؤال إن كنت تحتاج لتأمين صحي خاص.

ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟ มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพ
บ้าง

السؤال بخصوص مدى تغطية التأمين الصحي

تكاليف المستشفى ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

مثال عن تغطية التأمين الصحي

أجور المختصين ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง

مثال عن تغطية التأمين الصحي

اختبارات التشخيص การทดสอบวินิจฉัย

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العمليات الجراحية การผ่าตัด

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العالج النفسي การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา

مثال عن تغطية التأمين الصحي

العالج السني การรักษาฟัน

مثال عن تغطية التأمين الصحي

عالج العينين การรักษาตา

مثال عن تغطية التأمين الصحي
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لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟ ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้
าประเทศ

مثال عن تغطية التأمين الصحي
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هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟ ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ป
ระเทศ]ไหม

السؤال إن كنت تحتاج إلى فيزا لدخول البلد.

كيف يمكنني تمديد الفيزا؟ ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่า
งไร

السؤال عن كيفية تمديد الفيزا

لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟ ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉัน
จึงถูกปฏิเสธ

السؤال عن سبب رفض تقديمك للفيزا

هل يمكنني التقدم ألصبح مقيما دائما؟ ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม

السؤال إن كنت تستطيع التقدم لتصبح مقيما دائما في البلد
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هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟ ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบีย
นรถของฉันไหม

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

أرغب في تسجيل مركبتي. ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของ
ฉัน

اإلعالم بأنك ترغب في تسجيل مركبتك

هل رخصة سوقي صالحة هناك؟ ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ไ
ด้ไหม

السؤال إن كانت رخصة سوقك صالحة هناك

أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة. ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
ขับขี่ชั่วคราว

التقدم لرخصة سوق مؤقتة

أرغب في الحجز من أجل
___________-.

ฉันต้องการจอง __________

اإلعالم بأنك ترغب في الحجز الختبار رخصة سوق
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اختبار نظري การทดสอบภาคทฤษฎี

نوع االختبار

اختبار القيادة การทดสอบภาคปฏิบัติ

نوع االختبار

أود تغيير _______________ في
رخصة سوقي.

ฉันต้องการเปลี่ยน ____________
บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน

اإلعالم بأنك تريد تغيير بعض التفاصيل في رخصة سوقك

العنوان ที่อยู่

ما تريد تغييره

االسم ชื่อ

ما تريد تغييره

الصورة ภาพถ่าย

ما تريد تغييره

أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة
السوق.

ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทใ
นใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้
น

اإلعالم بأنك تريد إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق خاصتك

أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي. ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่

اإلعالم بأنك تريد تجديد رخصة السوق خاصتك

أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي. ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใ
บเดิมที่ ___________ 

اإلعالم بأنك ترغب في استبدال رخصة سوقك

ضائعة สูญหาย

مشكلة رخصة السوق
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مسروقة ถูกขโมย

مشكلة رخصة السوق

متضررة ได้รับความเสียหาย

مشكلة رخصة السوق

أود استئناف إيقاف رخصتي. ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน

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

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ
]

اإلعالم بأنك ترغب في طلب الجنسية

أين يمكنني التسجيل الختبار اللغة [لغة]؟ ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสาม
ารถทางภาษาได้ที่ไหน

السؤال أين يمكنك التسجيل إلجراء اختبار لغة

لدي سجل إجرامي نظيف. ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม

اإلعالم بأن لديك سجال إجراميا نظيفا

لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] . ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั
้นพื้นฐาน

اإلعالم بأنك تملك المستوى المطلوب من اللغة

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

ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ป
ระเทศ]

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

ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอส
ัญชาติคือเท่าไร

السؤال عن األجور للتقدم بطلب الجنسية
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زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية]. คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญ
ชาติ]

اإلعالم بخصوص جنسية شريكك الزوجي
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