
چیست  GCMSنوت 
و چگونه می توان آن 

 را درخواست کرد؟



 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  



 

GCMS)  یک سیستم نرم ( مدیریت پرونده های جهانیسیستم

افزاری است که توسط ادراه مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا 

(IRCC)  برای پردازش برنامه های مهاجرت و شهروندی استفاده می

سیستم شامل مدارک مفصلی از پرونده هر متقاضی، از این  .شود

اسناد دریافت شده از متقاضی، یادداشت  ،IRCCجمله مکاتبات با 

 .های مفصل افسران پرونده و سایر اطالعات مربوطه است

 FOSSو  CAIPS، این سیستم به دو قسمت  2010قبل از سال 

 :تقسیم شد

CAIPS  یا سیستم پردازش مهاجرت به کمک رایانه، سیستم

(  کنونی IRCC)کامپیوتری بود که توسط شهروندی و مهاجرت کانادا 

.  برای پردازش برنامه های کاربردی خارج از کانادا استفاده می شد

CAIPS  اکنون باGCMS  معرفی  2010جایگزین شده است که در سال

 .شد

 

GCMS چیست؟ 



 ؟به من کمک می کند GCMSچگونه نوت 
GCMS  استفاده مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا مورد

(IRCC)  یک سیستم واحد، یکپارچه و جهانی است که به صورت

داخلی برای پردازش درخواست های شهروندی و خدمات مهاجرت 

تنها راه دقیق ارائه یک وضعیت  GCMSنوت های . استفاده می شود

مشخص از پرونده متقاضی است، از جمله نوت های دقیق در مورد 

وضعیت پرونده شما، سابقه پرونده شما از روزی که برای ویزای خود 

درخواست کرده اید، تجزیه و تحلیل افسران، استدالل و یادداشت ها 

 :  GCMS هایطور خالصه نوت به . ی آنها نیز می شود

 .به شما امکان می دهد وضعیت درخواست ویزای خود را بدانید•

به شما اطالع می دهد که آیا نماینده، مشاور و یا وکیل شما کار خود را •

 .انجام می دهد یا خیر

 .به آمادگی شما برای مصاحبه و جمع آوری اسناد کمک می کند•

 درک دالیل رد ویزا •



 است؟ایمن  GCMSآیا درخواست نوت 
٪ امن ، قانونی و راهی مطمئن برای به دست آوردن اطالعات 100، بله 

باید بدون  GCMSطبق قانون بیان شده است که هر دستور . است
تعصب و بدون هیچ گونه محدودیت و تأثیر منفی بر وضعیت 

را هر  GCMSمتقاضی می تواند نوت های هر . متقاضی پردازش شود
در حقیقت، این امن ترین و ساده . چند بار که نیاز دارد سفارش دهد

ترین راه برای پیگیری وضعیت درخواست ویزای کانادا است و 
همچنین به شما کمک می کند تا برای مصاحبه آماده شوید یا مدارک 

تحت قانون  GCMSهای نوت .کنیدالزم را برای مراحل آینده آماده 
 ATIP. صادر می شود (ATIP)دسترسی به اطالعات و حریم خصوصی 

یک قانون فدرال است که اجازه دسترسی به اطالعات از هر نهاد دولتی 
 .  را می دهد

دلیل امنیت اطالعات، مراقب باشید که از چه طریقی درخواست به  
 GCMSشما باید نوت های . را ثبت می کنید GCMSدریافت نوت 

خود را از طریق یک شرکت معتبر دریافت کنید که مطابق با قانون 
عمل می  (PIPEDA)حفاظت از اطالعات شخصی و اسناد الکترونیکی 
 .کند و اطالعات شخصی شما را ایمن نگه می دارد

 
 



خود را دریافت نکرده اید، احتماالً نوت  (AOR)تأییدیه دریافت اگر 

در این صورت نوت های  –شما هنوز ایجاد نشده اند  GCMSهای 

GCMS بنابراین بهتر است . بدون محتوا و خالی دریافت خواهند شد

 .را درخواست کنید GCMSخود، نوت های  AORهنگام دریافت 

می توانید به محض بررسی کامل  ، (PR)برای برنامه های اقامت دائم 

 10به مقررات  R10. را سفارش دهید GCMSنوت های  ، R10بودن 

قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان اشاره می کند و مرحله ای از 

بررسی می کند که تمام  IRCCپردازش درخواست شما است که 

ماه پس از  1این مرحله معموالً ظرف . اطالعات و اسناد کامل است

زمان مناسب برای سفارش . انجام می شود IRCCارسال درخواست به 

در ماه های دوم تا سوم پس از  PRبرای برنامه های  GCMSنوت 

 .ثبت درخواست خواهد بود

 چه زمانی است؟ GCMSبهترین موقع درخواست نوت 



 
راه اطالع از جزئیات بیشتر وضعیت درخواست ویزا ، درخواست تنها 

 .است GCMSنوت های 
 

به زبانی ساده ، سوء استفاده از اطالعات محرمانه شما می تواند منجر 
حتی اگر سرقت نباشد، اطالعات محرمانه شما می . به سرقت شود

تواند هدف تبلیغات، ایمیل های اسپم و تماس های تلفنی با 
. پیشنهاداتی برای فروش خدمات غیر مرتبط و غیر ضروری قرار گیرد

 GCMSبنابراین پیشنهاد می شود که حتما برای دریافت نوت های 
خود را از طریق یک شرکت معتبر اقدام کنید که مطابق با قانون 

عمل می  (PIPEDA)حفاظت از اطالعات شخصی و اسناد الکترونیکی 
 .کند و اطالعات شخصی شما را ایمن نگه می دارد
در کنار هر  RCICحضور یک وکیل و مشاور رسمی مهاجرت کانادا 

متقاضی ویزای کانادا می تواند به او کمک کند که در کوتاه ترین بازه 
خود را دریافت کرده، از وضعیت پرونده  GCMSزمانی، نوت های 

 .خود آگاه شده و برای پیشبرد امور خود بسیار دقیق عمل کند

 GCMSآمادگی برای ثبت درخواست نوت 



 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
 


