
 دالیل اصلی 
 ریجکت شدن

 ویزای کانادا 



 اعتبارنامه مجری
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



بر اساس قوانین . از افراد اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشتبرخی 

در این رابطه . است” غیرقابل تصدیق“مهاجرت کانادا، مدارک این افراد 

یک افسر اداره مهاجرت کانادا زمانی تصمیم گیری خواهد کرد که فرد 

درخواست ویزا، یا اجازه ورود الکترونیکی دهد یا آن که به یکی از 

دالیل مختلفی برای جلوگیری از . مسیرهای ورودی کانادا وارد شود

 :ورود افراد به کانادا وجود دارد که اساسی ترین آن ها عبارتند از

 دالیل امنیتی•

 دالیل قضایی•

 دالیل پزشکی•

در صورتی که مدارک فردی غیرقابل تصدیق باشد، معموال به او اجازه 

فرد بتواند دالیل موجهی ارائه ولی اگر ورود به کانادا داده نخواهد شد 

 .  دهد، ممکن است به او یک اجازه اقامت موقت داده شود

 معنی غیر قابل تصدیق بودن چیست؟



 پرونده پزشکی از عوامل ریجکت شدن ویزای کانادا
 

دلیل برای غیر قابل تصدیق بودن پرونده یک فرد از نظر  3به طور کلی 
 :پزشکی وجود دارد

 خطر برای سالمت عمومی•
 خطر برای امنیت عمومی•
 اجتماعیتقاضای بیش از اندازه برای خدمات بهداشتی یا •

 

 سوء سابقه قضایی از عوامل ریجکت شدن ویزای کانادا
بر اساس قوانین مهاجرتی کانادا، اگر فردی مرتکب جرمی شود، ممکن 

این جرم می تواند شامل جرائم . است اجازه ورود به کانادا را پیدا نکند
 :برخی از جرم ها عبارتند از. جزئی یا جدی باشد

 سرقت•
 تجاوز•
 قتل•
 رانندگی پر خطر•
 رانندگی پس از استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی•
 نگهداری یا قاچاق مواد مخدر•



 کاناداریجکت شدن ویزای در امنیتی تاثیر مسائل 
در صورتی که افسر مهاجرتی در کانادا تشخیص دهد که فرد قصد 

جاسوسی در کشور کانادا را دارد یا هدف او انجام عملیات های 
است، ( تالش برای سرنگونی دولت یا امثال آن)تروریستی یا براندازی 

همچنین عضویت در یکی از گروه . مانع ورود او به کانادا خواهد شد
های جاسوسی یا تروریستی نیز مانعی برای ورود به کشور کانادا 

که نشان دهد فرد قوانین مربوط به حقوق بشر یا مواردی .بودخواهد 
حقوق بین المللی را زیر پا گذاشته است نیز منجر به ریجکت شدن 

 .  تقاضای وی برای دریافت ویزای کانادا خواهد شد
 

 مالی از عوامل ریجکت شدن ویزای کاناداعدم تمکن 
فردی نتواند ثابت کند که قادر به حمایت مالی خود یا اعضای اگر 

خانواده اش در کانادا خواهد بود، نمی تواند ویزای کانادا را بدست 
در این زمینه نیز تفاوتی نمی کند که فرد به چه دلیلی قصد ورود . آورد

به کشور کانادا را دارد اما باید ثابت کند که توانایی حمایت خود و 
در این رابطه فرد باید . اعضای خانواده اش را در کانادا خواهد داشت

یک گواهی معتبر بانکی ارائه کند که نشان دهنده سرمایه فرد جهت 
 .ورود به کانادا است

 
 



 روشن نبودن دلیل سفر به کانادا از دالیل ریجکی ویزا
 

مهاجرت باید اطمینان حاصل کند که دالیل سفر متقاضی افسر 
برای مثال فرد باید . قانونی بوده و ماهیتی مثبت دارد

مشخص کند که هدفش از ورود به کانادا شرکت در یک 
کنفرانس است یا صرفا قصد دیدار توریستی از این کشور را 

 .دارد
از طرف دیگر، فرد باید بتواند ثابت کند که در زمان مشخص 

سفرهای قبلی فرد می . شده کشور کانادا را ترک خواهد کرد
تواند نشان دهد که آیا او مطابق با قوانین کشور مقصد را ترک 

همچنین مدارکی که نشان دهد فرد باید در . کرده است یا خیر
زمان مشخص شده کانادا را ترک کند می تواند این مسئله را به 

مواردی همچون شغل ثابت یا افراد وابسته در . اثبات برساند
کشور مبدا که همراه فرد به کانادا مهاجرت نکرده باشند، می 

 .توانند دالیل قانع کننده ای برای افسر سفارت باشند
 



 
اینکه فردی واجد شرایط ورود به کانادا شود، اهمیت ورود او به برای 

کانادا باید مهم تر از خطرات بهداشتی و امنیتی آن باشد تا افسر 
حتی اگر دلیلی که باعث غیر . مهاجرتی کانادا، مجوز حضور را صادر کند

قابل تصدیق بودن فرد می شود جزئی باشد، فرد باید دلیل حضورش 
در صورتی که توجیه نیز به درستی انجام شود، . در کانادا را توجیه کند

همچنان هیچ تضمینی برای صدور اجازه اقامت فرد وجود نخواهد 
 .داشت

طول مدت اجازه اقامت این افراد به دلیل حضورشان در کانادا بستگی 
برای مثال در صورتی که فرد قصد شرکت در یک کنفرانس را . دارد

فرد نیز باید در . دارد، به او یک مجوز یک هفته ای داده خواهد شد
تاریخ مقرر شده خاک کانادا را ترک کند یا با دریافت اجازه ای مجدد 

این اجازه ممکن است در هر زمان توسط افسران . آن را تمدید کند
این مجوز معموال با خروج از خاک کانادا لغو می . مهاجرتی لغو گردد

شود مگر در مواردی خاص که اجازه ورود و خروج مجدد به افراد داده 
 .شود

افراد غیر قابل تصدیق، چگونه می توانند وارد 
 کانادا شوند؟



 

یکی از این دالیل، ارائه مدارک جعلی، نادرست و یا عدم ارائه 
کامل مدارک است که اجازه نمی دهد تا آفیسر تصمیم درستی 

از دیگر دالیل ریجکتی . در خصوص پرونده متقاضی اتخاذ کند
ویزا، موانع قانونی است که یکی از اعضای خانواده فرد برای 

در حقیقت این بدان معناست که . ورود به کانادا ایجاد می کند
 .یکی از اعضای خانواده فرد متقاضی غیر قابل تصدیق است

همچنین عدم رعایت برخی قوانین نیز می تواند منجر به عدم 
 .  صدور ویزا برای فرد شود

شهروندانی با اقامت دائم که برای مدت مشخص همچنین 
شده در خاک کانادا اقامت نداشته اند شانس کمی برای 

شهروندانی که از خاک . دریافت مجدد ویزا خواهند داشت
کانادا اخراج شده اند و بدون داشتن اجازه برای بازگشت به 
کانادا تالش کرده اند نیز شانس کمی برای ورود قانونی به 

 .کانادا خواهند داشت

 سایر دالیل ریجکت شدن ویزای کانادا



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


