مدارک مورد نیاز ویزای توریستی کانادا:
 .1اصل پاسپورت های جدید وقدیمی
 .2ترجمه شناسنامه هریک از متقاضیان
 .3ترجمه سند ازدواج "اگر زن و شوهر باهم اقدام کنند".
 .4تکمیل فرم فارسی مشخصات فردی درخواست ویزای کانادا
 .5تکمیل فرم فارسی اطالعات خانوادگی درخواست ویزای کانادا
 .6یک قطعه عکس رنگی ،پشت زمینه سفید و جدید
 .7اصل و ترجمه مدارک شغلی ( با توجه به نوع شغل فرد) شامل یکی از موارد ذیل می باشد.
* جواز کسب * کارت نظام پزشکی * پروانه مطب * روزنامه رسمی شرکت(آگهی تاسیس  +آگهی اخرین تغییرات
شرکت) * گواهی اشتغال به کار +فیش حقوقی  +سوابق بیمه * حکم کار گزینی  +حکم بازنشستگی * پروانه وکالت
*کارت بازرگانی
* گواهی شورای اصناف یا نامه اتحادیه * گواهی اشتغال به تحصیل (جهت محصلین و دانشجویان) * غیره
 .8ترجمه سند ملکی در صورت موجود بودن .
 .9گردش حساب  3ماه اخر که نشان دهنده مبلغ درآمد ماهیانه باشد و نامه تمکن به زبان انگلیسی ممهور به مهر بانک .
 . 10دعوت نامه به همراه مدارک مالی و کارت شناسایی فرد دعوت کننده و مدارک اثبات رابطه خویشاوندی دعوت شونده
با دعوت کننده(.در صورت امکان )
.11رزرو بلیط رفت و برگشت به کانادا ( توسط آژانس تهیه می گردد )
.12رضایت نامه کتبی والدین برای خروج فرزند (درصورتی که فرزند زیر  18سال انها با یکی از والدین سفر کند )
متقاضیانی که برای دیدن جاذبه های کانادا ،دیدار اقوام و اشنایان ،شرکت در همایش یا کنگره و یا دوره های کوتاه
مدت تحصیلی قصد ورود به این کشور را داشته باشند به عنوان ویزیتور کوتاه مدت درخواست خود را ارائه میدهند.
تمامی درخواست ها ی ویزا به صورت آنالین به سفارت ارسال می شوند و بدیهی است که تصممیم گیمری نهمایی بمه
عهده ی سفارت است .
از آنجایی که در صورت مثبت بودن پاسخ از طرف سفارت  ،ویزای شما تا آخر اعتبار پاسپورت صادر می شود پیشنهاد
میکنیم در صورتی که اعتبار گذز نامه شما کم است  ،آنرا قبل از اقدام به ارسال مدارک تعویض نمایید.
الزم به ذکر است متقاضی تنها مجاز به  6ماه اقامت در هر بار ورود به کاناداست.
پیشنهاد میشود تمامی مدارک ترجمه شده با تایید دادگستری ارائه شود .
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