ورود به کانادا
از طریق ویزای ویزیتوری

اعتبارنامه مجری
مهیار حالج پور وکیل حقوقی مهاجرت به کانادا
 RCICدر تورنتو ،مدیر شرکت حقوقی

مهاجرتی کاناداپاس است .الزم به ذکر است که
وی عضو رسمی شورای قانون گذاری و نظارت بر
مشاوران مهاجرت کانادا و صاحب امتیاز موسسه

کاریابی بین المللی مهیار می باشند .عالوه بر این،
به عنوان بنیان گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری و توسعه بیزنس  i3capital Incتا امروز

شرکت های بسیاری را برای توسعه و دستیابی به
اهدافشان هدایت و راهنمایی کرده اند .مجوعه

حقوقی کاناداپاس در حال حاضر تمامی امور
حقوقی مهاجرتی مربوط به کانادا را به مراجعین از
همه کشورها ارائه می دهد.

ویزیتور چه کسی است؟
ویزیتور به فردی می گوییم که نه کانادایی است و نه اقامت دائم

کانادا را دارد .اما بنا به دالیلی مثل سفر تفریحی به کانادا ،بازدید از
خانواده و یا تجارت ،به صورت قانونی اجازه ی ورودی به کانادا را
دریافت می کند.

مختصری بر ویزای ویزیتوری
ورود به هر کشوری مستلزم آن است که شما نشان مخصوص

خود را همراه داشته باشید تا آن را در دستان خود نگه دارید،
استوار از پله های هواپیما پایین بیایید ،با لبخندی آن را به
مامورگیت ارائه دهید و وارد خاک و آسمان یک کشور بشوید و آن

چیزی نیست جز ویزا ،مجوز ورود به یک کشور .ویزا انواع مختلفی
دارد ،از دائم تا موقت ،که هر کدام نیز به انواع دیگر تقسیم می
شود .یکی از انواع پرطرفدار ویزاهای موقت ،ویزای ویزیتوری است.

کانادا کشوری که متقاضیان زیادی پیدا کرده است ،در نتیجه ویزای
ویزیتوری کانادا یکی از گزینه های هر مسافر و ویزیتوری است .اما
دریافت این ویزا شرایط خود را داراست.

دسته بندی ویزای ویزیتوری کانادا

ویزای سینگل کانادا

ویزای مالتیپل یا  ۵ساله کانادا

تعریف ویزای سینگل

نوعی از ویزای ویزیتوری کانادا است که برای یک بار
ورود به خاک کانادا صادر می شود و بعد از خروج
دوباره باید درخواست ویزا بدهید ،درست مانند بلیط
تک سفر مترو! با این نوع ویزای ویزیتوری کانادا
حداکثر زمانی که می توانید در خاک کانادا بمانید و
خارج نشوید  ۶ماه است.

تعریف ویزای مالتیپل یا  5ساله

ویزایی است برای چندین بار ورود و خروج به کانادا،
و در هر بار ورود شما می توانید تا  ۶ماه در خاک
این کشور به گشت و گذار بپردازید ،البته نگران
نباشید در این مدل ویزای ویزیتوری کانادا پس از
اتمام مهلت  ۶ماهه ،می توانید برای چند ساعت
ازآن آب و خاک دل بکنید و خارج شوید ،پس از
چند ساعت دوباره وارد شوید و مهلت  ۶ماهه
دومتان را شروع کنید! فقط حواستان به تاریخ اعتبار
پاسپورتتان باشد چراکه تا زمان مهلت اعتبار پاسپورت
خود می توانید آنجا نفس بکشید ،پس قبل از
گرفتن این نوع ویزا پاسپورتتان را تمدید کنید.

مدارک مورد نیاز
•

اصل پاسپورت متقاضی با اعتبار حداقل  ۶ماهه

•

اصل پاسپورت های قدیمی (اسکن صفحات اول و صفحات

شامل مهر ورود ،خروج ،ویزا)
•

دو قطعه عکس رنگی جدید پرسنلی در سایز  ۴.۵ * ۳.۵با

زمینه سفید
•

ترجمه شناسنامه تمام متقاضیان

•

ترجمه سند ازدواج در صورت همراهی همسر

•

تکمیل فرم درخواست ویزا Application Form -

•

تکمیل فرم اطالعات خانوادگی Family Information -
برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه

•

ترجمه سند ملکی در صورت موجود بودن

مدارک مورد نیاز
•

پرینت حساب  ۳یا  ۶ماهه اخیر (نشان دهنده درآمد فرد و
جزو مدارک مهم می باشد) و نامه تمکن بانک به زبان

انگلیسی و دارای مهر امور بین الملل بانک
•

دعوت نامه (در صورت داشتن) به همراه مدارک فرد دعوت

کننده (توضیح بیشتر در پاراگراف های بعدی)
•

رزرو هتل و شرح برنامه سفر به همراه رزرو بلیط رفت و
برگشت کانادا (در صورت نداشتن دعوت نامه)

•

ارائه نداشتن سوپیشینه

•

سالمتی کامل جسمی و ذهنی

•

ترجمه رضایت نامه محضری برای فرزندان زیر  ۱۸سال که

بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند .رضایت نامه باید از
سوی کسی باشد که آن ها را همراهی نمیکند

دالیل ریجکت شدن ویزای ویزیتوری
•
•
•
•
•

•
•
•
•

نداشتن سابقه سفر مناسب
نداشتن مانده حساب و دارایی کافی
نداشتن وضعیت شغلی مناسب در کشور مبدا
هدف شما برای بازدید از کانادا قانع کننده نباشد
زمان پیشنهادی برای اقامت در کانادا با اهدافتان متناسب
نباشد
تشخیص آفیسر مبنی بر ارائه اطالعات غلط از سوی فرد
متقاضی
ارائه نکردن مدارک کافی که نشان دهنده درآمد و تمکن مالی
مناسب فرد دعوت کننده باشد
هرگونه سو سابقه و رفتارهای مخاطره آمیز قبلی که ممکن
است باعث آسیب رساندن به دیگران شود
داشتن وابستگی های خانوادگی زیاد در کانادا و نداشتن
وابستگی خویشاوندی در کشور مبدا

چرا کاناداپاس؟
• ما می دانیم که تصمیم به مهاجرت ،اگر چه تصمیمی سرشار از
امید و هیجان است ولی موکلین مان نگرانند و سواالت بسیاری
از مسیر مهاجرت و آینده دارند.

• ما هم جای شما بوده ایم و نگرانی های یک مهاجر را می
شناسیم.
• کلمه به کلمه مکاتبات و برگ برگ اسناد ،تصاویر ،شواهد و
قرائن الزم برای تامین نظر اداره مهاجرت کانادا و افسر مسئول
رسیدگی با دقت تنظیم میشود.

• یک پرونده تنها پس از مرور چندباره و اطمینان خاطر از
مطلوبیت است که از دفتر ما خارج و برای رسیدگی به اداره
مهاجرت مزبور ارسال خواهد شد.
• ما باور داریم تنها با موفقیت شماست که موفق هستیم و موفق
می مانیم.

