هذارک هَرد ًیاز ترای ٍیسای تَریستی کاًادا
 .1اصل پاسپَرت هتقاضی تا حذاقل ضص هاُ اعتثار تِ اًضوام کلیِ ی پاسپَرت ّای قذیوی کِ در آًْا ٍیسا درج ضذُ است
 .2یک قطعِ عکس  3.5×4.5رًگی تا زهیٌِ سفیذ
 .3ترجوِ ی ضٌاسٌاهِ
 .4ترجوِ ی سٌذ ازدٍاج در صَرت ّوسسفر تَدى تا ّوسفر ( در صَرت ّوراّی فرزًذاى حتوا گَاّی اضتغال تِ تحصیلطاى ترجوِ گردد).
 .5تکویل فرم اطالعات فردی ٍ خاًَادگی ترای ّر یک از هتقاضیاى تِ صَرت جذاگاًِ
 .6هذارک هالی :ضاهل ًاهِ ی توکي تاًکی تِ زتاى اًگلیسی ٍ هوَْر تِ هْر اهَر تیي الولل تاًک تِ ّوراُ گردش چْار هاِّ حساب کِ
ًطاى دٌّذُ ی هیساى درآهذ هاّیاًِ ی هتقاضی تاضذ .در صَرتی کِ گَاّی سپردُ ی تلٌذ هذت ،گَاّی خریذ سْام یا اٍراق تْادار ،سٌذ
اتَهَتیل ٍ اجارُ ًاهِ داریذ ًیس ارائِ دّیذ(.هذت اعتثار ًاهِ ی توکي هالی ٍ ریسپریٌت  4هاُ آخر ،یک هاُ است).
 .7ترجوِ اسٌاد هلکی
.8هذرک ضغلی ترای کارهٌذاى  :گَاّی اضتغال تِ کار تِ زتاى اًگلیسی رٍی سرترگ ضرکت (تا رکر تاریخ ضرٍع تِ کار ،عٌَاى ضغلی ٍ درآهذ
سالیاًًِ ،ام هذیر یا سَپرٍایسر ٍ هذت زهاى هَافقت ضذُ تاتت هرخصی) ،ترجوِ ی فیص حقَقی دٍ هاُ آخر ،ترجوِ لیست تیوِ دٍ هاُ
آخر،ترجوِ حکن کارگسیٌی
کارفرهایاى :ترجوِ «آگْی تاسیس»« ، ،آکْی تغییرات» ٍ «آگْی تصویوات» ضرکت در رٍزًاهِ رسوی،ترجوِ ی لیست تیوِ ٍ فیص حقَقی
 2هاِّ آخر کارهٌذاى ،ترجوِ آخریي لیست هالیاتی پرداخت ضذًُ ،اهِ توکي تاًک ضرکت ٍ ریسپریٌت  4هاُ آخر تِ التیي
تجار :ترجوِ ی کارت تازرگاًی ،گَاّی اتاق تازرگاًی ،ترجوِ آخریي لیست هالیاتی پرداخت ضذُ ،ترجوِ لیست پرداخت تیوِ
پسضکاى :ترجوِ ی پرٍاًِ ی دائن طثاتت ،کارت ًظام پسضکی ،ترجوِ پرٍاًِ ی هطة ،ترجوِ آخریي لیست هالیاتی پرداخت ضذُ ٍ ترجوِ لیست
پرداخت تیوِ
هٌْذساى :ترجوِ ی پرٍاًِ ی ًظام هٌْذسی یا جَاز ساخت
کارخاًِ داراى ٍ صاحثاى هطاغل آزاد :ترجوِ پرٍاًِ ی تْرُ ترداری ،ترجوِ جَاز کسة ،ترجوِ آخریي لیست هالیاتی پرداخت ضذُ ٍ ترجوِ
لیست پرداخت تیوِ
تازًطستگاى :ترجوِ حکن تازًطستگی ٍ ترجوِ فیص حقَقی دٍ هاُ آخر تازًطستگی( در صَرت افسایص حقَق ،ترجوِ حکن افسایص حقَق
تازًطستگی ارائِ ضَد).
.9دعَت ًاهِ :ضاهل هطخصات کاهل دعَت کٌٌذُ ٍ هتقاضیً ،سثت ،دلیل سفر هتقاضی ،آدرس ٍ تلفي ،هذت زهاى اقاهت ٍ ّرگًَِ هَارد
هرتثط دیگر (دعَتٌاهِ پس از تٌظین تایذ تِ هْر ٍ اهضای دفتر ثثت ) (Notary publicترسذ.
هذارک فرد دعَت کٌٌذُ :ارائِ کارت ضْرًٍذی ) ،(Canadian citizenship Cartپاسپَرت کاًادایی ،ضٌاسٌاهِ کاًادایی (Canadian Birth
) ،Certificateکارت اقاهت ) ، ( PR Cartاز سَی دعَت کٌٌذُ الساهی استّ .وچٌیي ،سایر هذارک فرد دعَت کٌٌذُ،ضاهل گَاّی اضتغال تِ
کارً،اهِ ی تاًک ،ترگِ ّای هالیاتی ) ٍ ،(Notice of assessmentفرم ّای  T1یا  T4تاثیر تسیار زیادی تر رٍی ًتیجِ درخَاست ٍیسا فرد دعَت
ضًَذُ دارًذ.
در صَرت ًذاضتي دعَت ًاهِ ،ارائِ رزرٍ ّتل ٍ ضرح ترًاهِ ی سفر تِ ّوراُ تلیط رفت ٍ ترگطت کاًادا الساهی است.
 .11ترجوِ ی رضایت ًاهِ هحضری ترای ّوراّی فرزًذاًی کِ تذٍى یکی از ٍالذیي قصذ هسافرت دارًذ .رضایت ًاهِ تایذ از سَی کسی تاضذ کِ
آًْا را ّوراّی ًوی کٌذ.
*** کلیِ هذارک فارسی تایذ تِ زتاى اًگلیسی ترجوِ ضًَذ ٍ ترجیحا تِ تاییذیِ ی دادگستری ترسٌذ.

