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ﺣق ﺑﺎزی ﺑرای ﻓرارﯾﺎن :اﯾن را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد!

ﭼﮏ ﻟﯾﺳت

ﻣدارک درﺧواﺳﺗﯽ
در ﭘﮭﻠوی درﺧواﺳت )ﻣﺟوز( ﺣق ﺑﺎزی ﺑﺎﯾد ﻣدرﮐﯽ رﺳﻣﯽ اراﺋﮫ ﺑﺷود ﮐﮫ ﺑرروی آن وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺎم ﺑﺎزی ﮐن واﺿﺢ
ﺑﺷود .ﻣدرﮐﯽ از ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ٌ ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ,ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷود و اﯾن در ﺻورﺗﯽ ھم ﻣﻌﺗﺑر اﺳت ﮐﮫ
ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧد ﻧﺎﻣﺑرده ﻣﻧﻘﺿﯽ ھم ﺷده ﺑﺎﺷد ,زﯾرا اﻧﻘﺿﺎی ﻣدت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﻧد ﻧﺗواﻧد ﺗﻣدﯾد ﮔردد.
اﯾﻧﮑﮫ ﺳن ﺑﺎزی ﮐن در ﺑﺧش ﺳن ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﻗراردارد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣدرک اﺛﺑﺎﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد وی ﮔواھﯽ ﺑﺷود .اﯾن ﮔواھﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧد از طرف ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﺧش ﯾﺎ اداره ﺛﺑت اﺣوال ﻧﻔوس ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ٌ روی درﺧواﺳت ﺣق ﺑﺎزی ﺻورت ﮔﯾرد )ﺗﺄﯾﯾدﯾﮥ اطﻼع ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧت ﺑﺎ ﻣﮭر و اﻣﺿﺎء( .ﺑﻌﻧوان ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕرﻣﯽ ﺗوان اﺻل ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ را اراﺋﮫ ﮐرد.
ﺑﭼﮫ ھﺎ ﺗﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺳن  9ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺻدور )ﻣﺟوز( ﺣق ﺑﺎزی و ﺛﺑوت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﺧودرا ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﻧد.
ﺑﭼﮫ ھﺎﯾﯾﮑﮫ ﺳن  10ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣوده اﻧد ﺑﯾﮏ ﻣدرک ﻣﺣﺗوی ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧﯾﺎز دارﻧد )از ﻗﺑﯾل ﻣﺟوزاﻗﺎﻣت ﯾﺎ ﻣﺟوز ﻣؤﻗت ﯾﻌﻧﯽ
دوﻟدوﻧﮓ( و ﺑراﺑر ﻣﻘررات ﻓﯾﻔﺎ ﻋﻼوه ﺑرآن ﺑﯾﮏ » ﮔواھﯽ آزادﺳﺎزی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ « ﻧﯾز اﺣﺗﯾﺎج دارد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺗﺿﻣﯾن ﺷود ﮐﮫ در ﺳراﺳر
ﺟﮭﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ )ﻣﺟوز( ﺣق ﺑﺎزی ﻣوﺟود اﺳت .ﮔواھﯽ آزادﺳﺎزی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺣق ﺑﺎزی از طرﯾق اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻓوﺗﺑﺎل ﻏرب
آﻟﻣﺎن از اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻓوﺗﺑﺎل ﻓدرال آﻟﻣﺎن درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود و از طرف اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻣﯾﮭن اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﮐن ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردد.
ﺻدور ﺣق ﺑﺎزی ﻣطﺎﺑق اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻣول ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺎزی ﮐن ھﺎ از روز اﺳﺗﻌﻼم اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻓوﺗﺑﺎل ﻓدرال آﻟﻣﺎن
ﺣداﮐﺛر ﻣﮭﻠت اﻧﺗظﺎر  30روزه ای ﺑرای ﺣق ﺑﺎزی ﺧود ﺷﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در ﺧﺻوص ﻓرارﯾﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑدون ھﻣراه اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻗﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷﺧص ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻣﺎم ﻣدارک
ﻻزﻣﯽ را اﻣﺿﺎء ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ٌ واﻟدﯾن ﺑﺎزی ﮐن ﻣﺣق اﻣﺿﺎی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﭼون ﻗﯾم ھﺎ اﮐﺛرا ٌ اﻣور ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرارﯾﺎن ﻋدﯾده ای را ﺑﻌﮭده
دارﻧد ,ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﺳﺎﯾل روزﻣره را ﻣﺛﻼ ٌ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻣؤظف ﻣﺳﮑن ﻓراری ھﺎ ﻣﺣول ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺷﻣول اﻣﺿﺎء ھﺎﯾﯽ ھم ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺷﻣوﻟﯾت در اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﯾﺎ ﻣﺟوز ﺑﺎزی ﮐن ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارﻧد .اﯾن اﻣﺿﺎھﺎ از ﺟﺎﻧب ﻓﯾﻔﺎ ھم ﺑرﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.

þ

ﭼﮏ ﻟﯾﺳت )ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ی ﻓرﻣﺎﻟﯾﺗﮫ ھﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ(:
درﺧواﺳت ﺣق ﺑﺎزی ﺑوﺳﯾﻠﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﻣدرک رﺳﻣﯽ ﻣﺣﺗوی ﻧﺎم ﻓراری
ﮔواھﯽ ﻋﻣر)ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺑﺎزی ﮐن ھﺎی ﺑﺧش ﺳن ﮐﮭﺗرﯾﻌﻧﯽ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن(
ﺛﺑوت ﻣوﺟودﯾت ﻗﯾم )ﻣﺣض ﺑرای ﻓرارﯾﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑدون ھﻣراه(
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