Outbound student 2019
Visum
New Zealand
På www.rotary-yep.org kan du finde ud af, hvor de forskellige distrikter ligger i New Zealand.
Herunder beskrives nogle dokumenter, som du kan forvente at modtage.
a) Welcome letter – mange værtsdistrikter sender et sådant ret hurtigt efter at de har
modtaget din ansøgning. Læs det og eventuelle vedhæftede dokumenter grundigt. Det kan
indeholde ”Rules for inbound students”, som skal skrives under af både dig og dine
forældre.
b) Måske modtager du et ”GDPR”-dokument (General Data Protection Regulation), som skal
skrives under. Lande uden for EU, der samarbejder med EU lande omkring handel,
udveksling af stort set alt, der også indeholder persondata, skal udbede sig en erklæring
om, at man er indforstået med at disse data anvendes og opbevares så længe forholdet
eksisterer.
c) Guarantee Form (GF) – din ansøgnings Section F udfyldt af dit værtsdistrikt, værtsklub og
værtsskole m.fl. GF modtager du højst sandsynligt fra den danske ACM out.

Nedenfor finder du en vejledning til brug for din ansøgning om visum.
Hvad skal jeg gøre for at søge visum til NEW ZEALAND – 2019
Ansøgningsskema (Student Visa Application (INZ1012) og udførlig vejledning (Student Visa Guide
(INZ1013) - findes og kan downloades på
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa
Men læs først denne side.
Det, du skal søge om, er ”Exchange Student Visa”.
INZ 1013 – side 8 handler om Exchange student.
I INZ 1013 side 11 finder du en guide til hjælp til at udfylde ansøgningsformularen.
Et sted i ansøgningen skal man skrive, hvem der betaler for opholdet i NZ – her skriver du blot:
Rotary and my family will pay for school – board and lodging etc.

Hele ansøgningen foregår on-line.
Du kan se status på dit visum ansøgning via "Track Your Document"
Tjek ALTID om der er FAQ (ofte stillede spørgsmål) på ambassadens hjemmeside, som kan give
dig svar på tvivlsspørgsmål.
Har du spørgsmål kan du kontakte Henrik N. Knudtzon – 23 25 83 60 - eller sende en mail til
visum@rotary-yep.net
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