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ویزیتور چه کسی است؟

دائمتاقامنهواستکانادایینهکهگوییممیفردیبهویزیتور
ازبازدیددا،کانابهتفریحیسفرمثلدالیلیبهبنااما.داردراکانادا

ارکانادابهورودییاجازهقانونیصورتبهتجارت،یاوخانواده
.کندمیدریافت



ویزیتوریمختصری بر ویزای 

مخصوصنشانشماکهاستآنمستلزمکشوریهربهورود
دارید،نگهخوددستاندرراآنتاباشیدداشتههمراهراخود

هبراآنلبخندیبابیایید،پایینهواپیماهایپلهازاستوار
آنوبشویدکشوریکآسمانوخاکواردودهیدارائهمامورگیت

لفیمختانواعویزا.کشوریکبهورودمجوزویزا،جزنیستچیزی
میتقسیمدیگرانواعبهنیزکدامهرکهموقت،تادائمازدارد،
.تاسویزیتوریویزایموقت،ویزاهایپرطرفدارانواعازیکی.شود
ویزایجهنتیدراست،کردهپیدازیادیمتقاضیانکهکشوریکانادا

اما.تاسویزیتوریومسافرهرهایگزینهازیکیکاناداویزیتوری
.داراستراخودشرایطویزاایندریافت



ویزیتوری کانادادسته بندی ویزای 

ویزای سینگل کانادا

کاناداساله ۵ویزای مالتیپل یا 



تعریف ویزای سینگل 

کانادا است که برای یک بار ویزیتوری نوعی از ویزای 
ورود به خاک کانادا صادر می شود و بعد از خروج 
دوباره باید درخواست ویزا بدهید، درست مانند بلیط

کانادا ویزیتوری با این نوع ویزای ! تک سفر مترو
حداکثر زمانی که می توانید در خاک کانادا بمانید و 

.ماه است۶خارج نشوید 



ساله5تعریف ویزای مالتیپل یا 

ویزایی است برای چندین بار ورود و خروج به کانادا، 
ماه در خاک ۶و در هر بار ورود شما می توانید تا 

این کشور به گشت و گذار بپردازید، البته نگران 
کانادا پس از ویزیتوری نباشید در این مدل ویزای 

ماهه، می توانید برای چند ساعت ۶اتمام مهلت 
ازآن آب و خاک دل بکنید و خارج شوید، پس از 

ماهه ۶چند ساعت دوباره وارد شوید و مهلت 
ار فقط حواستان به تاریخ اعتب! دومتان را شروع کنید

پورت پاسپورتتان باشد چراکه تا زمان مهلت اعتبار پاس
خود می توانید آنجا نفس بکشید، پس قبل از 

.گرفتن این نوع ویزا پاسپورتتان را تمدید کنید



مدارک مورد نیاز

ماهه۶اصل پاسپورت متقاضی با اعتبار حداقل •
اسکن صفحات اول و صفحات )قدیمیپاسپورت های اصل •

(ویزاشامل مهر ورود، خروج، 
با ۴.۵* ۳.۵قطعه عکس رنگی جدید پرسنلی در سایز دو •

سفیدزمینه 
متقاضیانشناسنامه تمام ترجمه •
همسرسند ازدواج در صورت همراهی ترجمه •
Application Form-ویزا فرم درخواست تکمیل •

Family Information-خانوادگی فرم اطالعات تکمیل •

جداگانههر یک از متقاضیان به صورت برای 
سند ملکی در صورت موجود بودنترجمه •



مدارک مورد نیاز

نشان دهنده درآمد فرد و )اخیر ماهه ۶یا ۳پرینت حساب •

زبان به بانکو نامه تمکن ( جزو مدارک مهم می باشد
بانکانگلیسی و دارای مهر امور بین الملل 

به همراه مدارک فرد دعوت ( در صورت داشتن)دعوت نامه •
(  بعدیتوضیح بیشتر در پاراگراف های )کننده 

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

نداشتن سوپیشینهارائه •
ذهنیکامل جسمی و سالمتی •
سال که ۱۸رضایت نامه محضری برای فرزندان زیر ترجمه •

اید از رضایت نامه ب. بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند
سوی کسی باشد که آن ها را همراهی نمی کند



ریویزیتودالیل ریجکت شدن ویزای 

مناسبنداشتن سابقه سفر •
کافیمانده حساب و دارایی نداشتن •
مبداوضعیت شغلی مناسب در کشور نداشتن •
نباشدشما برای بازدید از کانادا قانع کننده هدف •
ب پیشنهادی برای اقامت در کانادا با اهدافتان متناسزمان •

نباشد
رد آفیسر مبنی بر ارائه اطالعات غلط از سوی فتشخیص •

متقاضی
لی نکردن مدارک کافی که نشان دهنده درآمد و تمکن ماارائه •

باشدمناسب فرد دعوت کننده 
ن سو سابقه و رفتارهای مخاطره آمیز قبلی که ممکهرگونه •

شوداست باعث آسیب رساندن به دیگران 
وابستگی های خانوادگی زیاد در کانادا و نداشتنداشتن •

وابستگی خویشاوندی در کشور مبدا



چرا کاناداپاس؟

ازشارسرتصمیمیچهاگرمهاجرت،بهتصمیمکهدانیممیما•
سیاریبسواالتونگرانندمانموکلینولیاستهیجانوامید

.دارندآیندهومهاجرتمسیراز

میرامهاجریکهاینگرانیوایمبودهشماجایهمما•
.شناسیم

وواهدشتصاویر،اسناد،برگبرگومکاتباتکلمهبهکلمه•
ئولمسافسروکانادامهاجرتادارهنظرتامینبرایالزمقرائن

.میشودتنظیمدقتبارسیدگی

ازخاطراطمینانوچندبارهمرورازپستنهاپروندهیک•
ارهادبهرسیدگیبرایوخارجمادفترازکهاستمطلوبیت
.شدخواهدارسالمزبورمهاجرت

موفقوهستیمموفقکهشماستموفقیتباتنهاداریمباورما•
.مانیممی


