
 فرم درخواستچگونه 
 ویزای کانادا را پر کنیم؟ 



 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  



ورود اطالعات شخصی در فرم : بخش اول
 درخواست ویزای کانادا

 

اول فرم درخواست ویزای کانادا مربوط به اطالعات شخصی بخش 

پرسش اول مربوط به نام خانوادگی فرد است که از آن با عنوان . است

Family name  یاsurname در صورتی که فردی . یاد شده است

نام خانوادگی نداشته باشد، باید نام کامل خود را در این بخش 

 Given names (first, second, orدر بخش دوم یا . بنویسید

more) توجه داشته باشید در . باید نام فرد به صورت کامل ذکر شود

صورتی که این بخش از پاسپورت شما فاقد نام است به هیچ عنوان از 

در حقیقت . هیچ عبارتی استفاده نکنید و حتما آن را خالی بگذارید

 .این بخش، تنها کادری است که می توانید آن را خالی بگذارید

نکته ای که در رابطه با این موضوع بسیار مهم است، تکمیل دقیق فرم 

 .مطابق با پاسپورت یا هر مدرک مسافرتی دیگر است



 متقاضیدانش زبان : بخش دوم
در . بخش دوم فرم درخواست مربوط به سواالت تسلط به زبان است

در صورتی که زبان . بخش اول باید زبان مادری خود را مشخص کنید
زبانی را  bمادری شما انگلیسی یا فرانسوی نیست باید در بخش 

نیز مشخص  cدر بخش . انتخاب کنید که بیشتر به آن تسلط دارید
در بخش . کنید که زبانی که می توانید با آن ارتباط برقرار کنید چیست

d  نیز باید مشخص شود که آیا تا کنون در آزمون تسلط به زبان های
 .خارجی شرکت کرده اید یا خیر

 متقاضیپاسپورت : بخش سوم
در پرسش اول باید شماره . سوال می شود 6این بخش شامل 

پاسپورت یا شماره مدرک مسافرتی خود را چنان که ثبت شده است 
توجه داشته باشید که هیچ گونه فاصله ای نباید بین . یادداشت کنید

در سوال دوم باید نام کشوری که مدرک را در . اعداد و حروف باشد
سوال سوم و چهارم نیز . اختیار شما قرار داده است مشخص کنید

مربوط به تاریخ صدور و انقضای پاسپورت یا هر مدرک معتبر 
بخش های پنجم و ششم نیز باید . مسافرتی متعلق به شماست

مشخص کنید که آیا پاسپورت خود را از کشورهای تایوان یا اسرائیل 
 .دریافت کرده اید یا خیر

 
 



 مدارک شناسایی ملی متقاضی: بخش چهارم
این بخش نیز باید اطالعات را به طور دقیق و چنانچه بر مدارک شما در 

در پرسش اول باید مشخص کنید که آیا . مندرج شده است ارائه دهید
در صورتی که پاسخ به این . کارت شناسایی ملی در اختیار دارید یا خیر

 .پرسش مثبت باشد باید در ادامه به سواالت دیگر نیز پاسخ دهید
سوال دوم مربوط به کد مدرک ملی شماست که باید چنانچه روی 

در بخش بعد باید نام . مدرک شناسایی ثبت شده است نگاشته شود
کشوری که آن کارت یا مدرک را در اختیار شما گذاشته است را انتخاب 

کنید و پس از آن در دو بخش بعد تاریخ دریافت و تاریخ انقضای کارت 
 .خود را ثبت کنید

 کارت اقامت آمریکا: بخش پنجم
بخش پنجم فرم درخواست ویزا مربوط به در اختیار داشتن گرین کارت 

در صورتی که گرین کارت آمریکا را در اختیار دارید، باید . آمریکا است
گزینه بله را انتخاب کنید و به سایر سواالت نیز پاسخ دهید و در غیر 

در سوال دوم باید شماره کارت . این صورت گزینه خیر را انتخاب کنید
سوال سوم نیز . خود را به طور دقیق بنویسید (Green card)سبز 

 .مربوط به تاریخ انقضای گرین کارت شما است



 متقاضیاطالعات تماس : بخش ششم
.  در بخش ششم باید اطالعات پستی خود را به طور دقیق اعالم کنید

 .در پرسش اول باید اطالعات پستی خود را وارد کنید
در بخش دوم باید مشخص کنید که آیا آدرس ارائه شده با آدرس 

در سوال سوم و چهارم باید  .محل زندگی شما یکسان است یا خیر
شماره تلفن خود را ارائه دهید و مشخص کنید که این شماره تلفن 

پنجم نیز مربوط پرسش .استمربوط به کانادا، آمریکا یا سایر کشورها 
پرسش ششم باید ایمیلی را ارائه دهید که در .استبه شماره فکس 

 .مدام آن را چک می کنید

 ؟چرا به کانادا سفر می کنید: بخش هفتم
در پرسش اول باید بر اساس لیست ارائه شده، مشخص کنید که به 

برای مثال تجاری، . چه دلیل قصد دارید خود را به کانادا برسانید
در سوال دوم باید مشخص کنید از چه ... . توریستی، تحصیلی و 

در سوال سوم نیز . تاریخی تا چه تاریخی قصد ماندن در کانادا را دارید
باید مشخص کنید که چه مقدار سرمایه به دالر کانادا در طول مدت 

در پرسش چهارم باید . اقامت در کانادا در دسترس شما خواهد بود
اطالعاتی در رابطه با فرد یا افراد و همچنین موسساتی که قصد دیدار 

 از آن ها را دارید مشخص کنید



 متقاضیمیزان تحصیالت : بخش هشتم
سواالت بخش هشتم مربوط به افرادی است که تحصیالت بعد از دوره 

در این صورت باید با مشخص کردن قسمت درست . دبیرستان را دارند
 .به پرسش ها پاسخ دهند

 
 شرایط شغلی متقاضی: نهمبخش 

اطالعاتی مربوط به شرایط کاری خود در ده سال گذشته را اینجا باید 
مربوط به یک اطالعات شده اید، باید اگر بازنشسته . مشخص کنید

مربوط به شغل پرسش اول . ارائه دهیددهه قبل از بازنشستگی خود را 
در پرسش دوم نیز در رابطه با فعالیت های . و فعالیت فعلی شماست

 .استسال گذشته سوالی مطرح شده  10پیشین شما در 
 
 



 اطالعات پیش زمینه ای: بخش دهم
 

سوال دوم مربوط به . اول در رابطه با شرایط جسمانی شماستسوال 

سوال سوم مربوط به ارتکاب جرم، به زندان . سوابق مهاجرتی است

افتادن و یا جریمه شدن به دلیل مجرم شناخته شدن در هر کشور یا 

در پرسش چهارم باید کادر را عالمت بزنید اگر؛ پیش . سرزمینی است

تر در یک یک واحد نظامی، شبه نظامی، دفاع مدنی، سازمان امنیتی 

شامل خدمات ملی غیر اجباری، نیروی ذخیره یا )یا نیروی پلیس 

در پرسش بعد باید پاسخ دهید که آیا تا . خدمت کرده اید( داوطلبانه

کنون عضو گروه های سیاسی یا هر سازمان و نهاد مذهبی بوده اید که 

مرتکب یک جنایت شده است و یا اقدام به خشونت کرده است یا 

در پرسش پایانی نیز باید به این سوال پاسخ دهید که آیا شاهد . خیر

یا مرتکب رفتار خشونت آمیز علیه شهروندان عادی، زندانیان یا غارت 

 .اماکن مذهبی بوده اید یا خیر
 
 



 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
 


