
 
 لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کاناداچک

 ؛های قدیمی که در آنها ویزا درج شده استی پاسپورتمتقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه پاسپورتاصل  (1

 ؛ی سفیدرنگی با زمینه x 3.5 4.5 جدید عکسیک قطعه  (2

 ؛کارت ملی و شناسنامه یترجمه (3

 سفر بودن با همسر؛در صورت هم سند ازدواجی ترجمه (4

 در صورت همراهی فرزندان؛ گواهی اشتغال به تحصیلی ترجمه (5

 ؛صورت جداگانهبرای هر یک از متقاضیان به فرم اطاعات فردی و خانوادگیتکمیل  (6

حساب که  یگردش چهار ماهه به همراهالملل بانک بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین تمکن یشامل نامه ،مدارک مالی (7
 ،گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل بلندمدت، یدر صورتی که گواهی سپرده .باشد متقاضی یمیزان درآمد ماهیانه یدهندهنشان

 ؛(تاسماه آخر یک ماه  4تمکن مالی و ریزپرینت  یمدت اعتبار نامه) نامه دارید نیز ارائه دهیدو اجاره

 .اسناد ملکی یترجمه (8

)با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد  سربرگ شرکت رویگواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی  کارمندان:برای  مدارک شغلی (9
و  ،دو ماه آخر یلیست بیمه یترجمه ،فیش حقوقی دو ماه آخر یترجمه ،شده با مرخصی(زمان موافقتو مدت ،سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر

 ؛حکم کارگزینی یترجمه

لیست بیمه و فیش  یترجمه ،رسمی یروزنامهدر  شرکت «آگهی تصمیمات» ، و«آگهی تغییرات» ،«یسسأآگهی ت» یترجمه کارفرمایان:
 ؛به اتین ماه آخر 4پرینت ریز ، وشرکتتمکن بانک  ینامه ،شدهپرداخت آخرین لیست مالیاتی یترجمه ،کارمندانماه آخر  2حقوقی 

 ؛لیست پرداخت بیمه یترجمه ،شدهپرداخت آخرین لیست مالیاتی یترجمه ،گواهی اتاق بازرگانی ،کارت بازرگانی یترجمه تجار:
 یترجمه ، وشدهپرداختآخرین لیست مالیاتی  یترجمه ،مطب یپروانه یترجمه ،پزشکیکارت نظام ،دائم طبابت یپروانه یترجمه پزشکان:

 ؛لیست پرداخت بیمه
 ؛مهندسی یا جواز ساختنظام یپروانه یترجمه مهندسان:

 ، وشدهپرداخت آخرین لیست مالیاتی یترجمه ،جواز کسب یترجمه ،برداریبهره یپروانه یترجمه داران و صاحبان مشاغل آزاد:کارخانه
 ؛لیست پرداخت بیمه یترجمه

حکم افزایش  یترجمه ،فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی )در صورت افزایش حقوق یترجمه و م بازنشستگیحک یترجمه بازنشستگان:
 ؛حقوق بازنشستگی ارائه شود(

مرتبط  واردهرگونه م و ،زمان اقامتیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدتکننده و متقاضی، نسبت، دلکامل دعوت شامل مشخصات ،نامهدعوت (10
 ؛برسد( Notary Public) به مهر و امضای دفتر ثبت باید پس از تنظیم نامهدعوتدیگر )

 کانادایی یشناسنامه ،پاسپورت کانادایی (،Canadian Citizenship Card) کارت شهروندیی ارائه: کنندهمدارک فرد دعوت
(Canadian Birth Certificateی ،)ا کارت اقامت (PR CARD )سایر مدارک فرد  ،چنینست. همکننده الزامیاز سوی فرد دعوت

ثیر بسیار أت  T1یا  T4هایفرم (، وNotice of Assessment) های مالیاتیبانک، برگه یشامل گواهی اشتغال به کار، نامه ،کنندهدعوت
 ؛شونده دارنددعوت ی فردویزادرخواست  یروی نتیجهدی زیا

 ؛ستالزامی کانادا رزرو بلیط رفت و برگشت به همراه سفر یبرنامهشرح و  هتلرزرو  یارائه ،نامهدعوتداشتن ندر صورت 

باید از سوی کسی باشد که  نامهرضایتکه بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند.  یبرای همراهی فرزندان محضری ینامهرضایت یترجمه (11
 .کندآنها را همراهی نمی

رد ترجاھم روما رواشم و  رایتسد ،ازیو ذخا و ترجاھم روما رواشم اب  دنلزوین و ایلارتسا ،اپورا ،اداناک  مئاد تماقا ذخا و  ترجاھم روما هرواشم  
دئوس ترافس   

 TEL: 22632150    - MOB: 09121901941 


