
 چک لیست مدارک موردنیاز برای ویسای توریستی کانادا:

 اصل پاضپْرت هتماضی تا حذالل غع هاٍ اعتثار  □

 تَ اًضوام کلیَ پاضپْرت ُای لذیوی کَ در آًِا ّیسا درج غذٍ اضت.

 رًگی زهیٌَ ضفیذ 5.4* 5.4یک لطعَ عکص جذیذ  □

 ترجوَ غٌاضٌاهَ ّ ضٌذ ازدّاج □

 تکویل فرم ُای اطالعات فردی ّ خاًْادگی ترای ُر کذام از هتماضیاى □

، گردظ غع هاَُ حطاب کَ ًػاًذٌُذٍ هیساى درآهذ هاُیاًَ ّی تاغذ ّ گْاُی ضپردٍ تلٌذ هذت در تاًک هذارک هالی غاهل ًاهَ توکي تَ زتاى اًگلیطی ّ هوِْر تَ هِر اهْر تیي الولل □

 چْى گْاُی خریذ ضِام یا اّراق تِادار، ضٌذ اتْهثیل ّ اجارٍ ًاهَ ًیس هیتْاًذ توکي هالی غوا را ًػاى دُذ.( ) هذارک دیگری ُن صْرت ّجْد.

 ترجوَ اضٌاد هلکی □

، ًام هذیر یا ضْپرّایسر ّ هذت زهاى هْافمت غذٍ تا هرخصی (، درآهذ ضالیاًَ ّ تا رکر تاریخ غرّع تَ کار، عٌْاى غغلی)  تَ زتاى اًگلیطی هذارک غغلی غاهل گْاُی اغتغال تَ کار □

ترای کارهٌذاى، ترجوَ رّزًاهَ رضوی "آگِی تاضیص" غرکت ّ آگِی تغییرات ّ تصویوات ّ لیطت حمْق ّ تیوَ کارکٌاى ّ ترگَ ُای هالیاتی ّ حکن کارگسیٌی ترجوَ دّ فیع حمْلی آخر 

کارت تازرگاًی ّ گْاُی اتاق تازرگاًی ترای تجار، پرّاًَ دائن طثاتت ّ پرّاًَ هطة ّ داًػٌاهَ ترای پسغکاى، پرّاًَ ًظام هٌِذضی ّ یاى، ترای کارفرهاّ گردظ غع هاَُ حطاب غرکت 

 تازًػطتگاى.ای یا جْاز ضاخت ترای هٌِذضیي، پرّاًَ تِرٍ ّری ترای کارخاًَ داراى، جْازکطة ترای کاضثاى، ترجوَ حکن تازًػطتگی ّ فیع هطتوری تگیری تر

ی خاًْادٍ " تعذاد ّ ًام افرادی کَ تا تا رکر ًام کاهل فرد دعْت کٌٌذٍ، تاریخ تْلذ، آدرش ّ تلفي در کاًادا، عٌْاى غغلی، ّضعیت الاهت، غرایظ خاًْادگی ّ رکر اطالعات اعضادعْتٌاهَ  □

م، تاریخ تْلذ، آدرش ّ تلفي، ًطثت تا دعْت کٌٌذٍ، دلیل ضفر، هذت زهاًی کَ لرار اضت در کاًادا الاهت داغتَ غوا زًذگی هیکٌٌذ، ًْغتَ غْد." ّ اطالعات فرد یا افراد دعْت غًْذٍ غاهل ًا

 Notary Publicهِر ّ اهضای دفتر ثثت تاغذ، هحل الاهت، لصذ ّی ترای ترک خاک کاًادا ّ ایٌکَ ُسیٌَ ُای ّی در هذت زهاى الاهت تَ عِذٍ چَ کطیطت. دعْتٌاهَ پص از تٌظین تَ 

یا غٌاضٌاهَ  Canadian citizenship cardارائَ اضکي کارت غِرًّذی ًطثت فرد دعْت کٌٌذٍ تا دعْت غًْذٍ از طریك ترجوَ غٌاضٌاهَ ُا هػخص غْد.  ،ترضذ. در صْرت اهکاى

ضایر هذارک فرد دعْت کٌٌذٍ غاهل گْاُی اغتغال تَ کار، ًاهَ تاًک، ترگَ از ضْی فرد دعْت کٌٌذٍ الساهیطت. ُن چٌیي  PR cardیا کارت الاهت  Canadian birth certificateکاًادایی 

 تطیار زیادی در ّیسا غذى دعْت غًْذٍ دارًذ.تاثیر  T1یا  T4 یّ فرم ُا Notice of assessmentُای هالیاتی 

 در صْرت عذم ّجْد دعْتٌاهَ رزرّ ُتل ّ غرح آیتیٌری ضفر الساهیطت. □

 تَ کاًادا  رزرّ تلیظ رفت ّ ترگػت □

 *** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.

 


