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 مورد نیاز: شخصیمدارک 

 شناسنامهترجمه  -1

 کارت ملیترجمه  -2

 ای که شامل ویزا یا مهر استصفحهو تمام   ماه اعتبار( 12) حداقل  فعلی پاسپورت صفحه اول کپی -3

 ای که شامل ویزا یا مهر استصفحهتمام  بهمراه  یمیقد یاسپورت ها صفحه اول کپی -4

 سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسرترجمه  -5

باشد  یکس یاز سو دینامه با تیقصد مسافرت دارند. رضا نیاز والد یکیکه بدون  یفرزندان یهمراه یبرا ینامه محضر تیرضاترجمه  -6

 کند ینم یکه آن ها را همراه

 یلن حتما گواهی اشتغال به تحصدر صورت همراهی فرزندا -7

 ( DPI 600) در صورت اسکن حداقل  دیسف نهیبا زم یرنگ ۴٫۵*۳٫۵ دیعکس جد -8
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 مدارک مالی مورد نیاز:

 ماه گذشته 6دفترچه حساب بانکی برای حداقل  و (الملل بانک نیمهر امور ب) کپی صورتحساب مالی .1

 سپرده بلندمدت یگواه /اوراق بهادار ایسهام  دیخر سنادا سرمایه گذاری / سنادا /مسکونی و اداری یسناد ملکااثبات دارایی :  .2

 اگر میزبان در کانادا هزینه شما را پرداخت میکند : .3

 مدارک کاری میزبان -

 T4کپی  و (Notice of Assessment)کپی اخرین برگه مالیاتی -

 شهروندیبرگه  یاکارت اقامت کپی  -

 

 مورد نیاز: اشتغال-کاریمدارک 

  ارمندان:ک -1

a. یو مدت زمان موافقت شده با مرخص انه،یو درآمد سال یشروع به کار، عنوان شغل خیبا ذکر تاراشتغال به کار  یگواه  

b.  (سربرگ شرکت یرو یسیاشتغال به کار به زبان انگل یگواه) در صورت امکان 

c.  دو ماه آخر یحقوق شیف 

d. دو ماه آخر  مهیب ستیل 

e. ینیحکم کارگز 

 

 

 بازنشستگان:  -2

a. یحکم بازنشستگ  

b. یدو ماه آخر بازنشستگ یحقوق شیف  

 

 

 : (فعالیت ) برحسب نوع صاحبان مشاغل آزاد -3

a. یارپروانه بهره برد 

b. جواز کسب( business License ) 

c. یکارت بازرگان 

d.  یاتاق بازرگان یگواه 
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e. یپروانه نظام مهندس  

f. “دو ماه آخر کارمندان، یحقوق شیو ف مهیب ستیل ،یشرکت در روزنامه رسم ”سیتاس یآگه 

g.   نامه تمکن بانک شرکت 

h. پرداخت شده  یاتیمال ستیل نیآخر 

i. مهیپرداخت ب ستیل 

j. هرگونه مدرکی که نشان ازفعالیت اقتصادی است مثل : قرارداد  /Business Card  

 

 :  دانشجویان -4

a. و واحدهای گذرانده تحصیلمدت   -تحصیل  دانشجو و رشته اطالعات شامل  نشگاهگواهی تحصیلی از دا 

 

 

 در کانادا مدارک میزبان

a. : دعوتنامه باید شامل 

 یمشخصات کامل دعوت کننده و متقاض -

  یسفر متقاض لینسبت، دل -

 آدرس و تلفن -

 مدت زمان اقامت  -

 برسد. Notary Publicدفتر یبه مهر و امضا دیبا میعوت نامه پس از تنظد -

b.  شهروندیبرگه کارت اقامت با کپی 

c.  ییپاسپورت کاناداصفحه اول  

d.  در صورت وجود ییشناسنامه کانادا 

e. اشتغال به کار یگواه  

f. ماه اخیر 2برای  نامه بانک – Bank Statements  

g. کپی اخرین برگه مالیاتی(Notice of Assessment)  

 

 

 


