فرم مشخصات فردی سفارت کانادا
هر نفر که قصد سفر به کانادا دارد حتی همسفران شما باید جداگانه این فرم را تکمیل نماید.
به سواالت زیر دقیق و کامل پاسخ دهید و از پاسخ دادن به سواالتی که شامل شما نمی شوند خود داری نمایید.
توجه شود نام ها و آدرس ها به انگلیسی و با حروف بزرگ نوشته شود ,تاریخ تولدها نیز به میالدی)روز/ماه/سال( ذکر شوند.
نام:

بدیهی است که درصورت ناقص بودن فرم وارائه اطالعات اشتباه این مرکز هیچگونه مسئولیتی بابت فرم قبول نخواهد کرد.
نام خانوادگی:

نام خانوادگی قبلی:

اگر نام ویا نام خانوادگی خودرا تغییر داده اید:
نام قبلی:
شهر محل تولد:
کشور محل تولد:

تاریخ تولد:

آیا تا به حال اقامت کشور دیگری را داشته اید؟ در
صورت مثبت بودن سواالت زیر را پاسخ دهید.
از تاریخ:
تا تاریخ:
آیا در کشوری که برای ویزا اقدام کرده اید اقامت دارید؟ در صورت
منفی بودن کشور ونوع اقامت وتاریخ سفر خودرا بنویسید.
از تاریخ:
تا تاریخ:

جنسیت:

کشور:

نوع اقامت:

کشور:

وضعیت تاهل:

تاریخ ازدواج:

نام همسر:

نام خانوادگی همسر:

آیا ازدواج قبلی داشته اید؟
نام همسر قبلی:
تا تاریخ:

نام همسر قبلی:
از تاریخ:

تاریخ تولد همسر قبلی:

نوع رابطه یا ازدواج:

در صورت احتیاج به مصاحبه غیر از زبان فارسی به چه زبان هایی مسلط هستید؟
تاریخ انقضا:

تاریخ صدور:

شماره پاسپورت:

کشور محل صدور:

آدرس دقیق محل سکونت:
تلفن ثابت:

تلفن همراه:

مقدار پول همراه در سفر:

تا تاریخ:

نام و نام خانوادگی دعوت کننده :

ایمیل :
از تاریخ:

هدف از سفر:
نوع رابطه با دعوت کننده:

آدرس دعوت کننده:
در صورت داشتن دعوتنامه از نفر دوم مشخصات زیر را کامل نمایید.
نام و نام خانوادگی دعوت کننده:

نوع رابطه با دعوت کننده:

آدرس دعوت کننده:

آیا تحصیالت دانشگاهی دارید؟
نام دانشگاه:

درصورت مثبت بودن سواالت زیر را پاسخ دهید.
رشته تحصیلی:
شهر محل تحصیل:

کشور:

از تاریخ:
تا تاریخ:

اطالعات شغلی) :در صورت بازنشستگی اطالعات کار سابق ،در صورت دانشجو یا دانش آموز بودن اطالعات محل تحصیل را ذکر نمایید(.
از تاریخ:
شغل فعلی:
نام شرکت :
شهر :

کشور :
نام شرکت :

شغل قبلی :

کشور :

از تاریخ:
شهر :

نام شرکت :

تا تاریخ:

شغل قبلی :

تا تاریخ :
از تاریخ:
تا تاریخ :

کشور :
آیا سابقه ابتال به سل داشته اید؟
آیا معلولیت جسمی یا ذهنی خاصی که نیازمند خدمات پزشکی داشته باشد دارید؟
درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید.
آیا سابقه کار یا اقامت غیرقانونی در کانادا دارید؟

درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید.

آیا تا به حال درخواست صدور وتمدید ویزای کانادا را داده اید؟

درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید.

آیا تا به حال درخواست ویزای کانادای شما رد شده است؟

درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید.

آیا سابقه دستگیری وسابقه کیفری دارید؟

درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید.

آیا سابقه عضویت در گروه های سیاسی یا مذهبی خاص دارید؟

درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید.

آیا سابقه خدمت داوطلبانه یا اجباری در ارتش ونیروهای پلیس را داشته اید؟

درصورت مثبت بودن پاسخ توضیح دهید.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

شهر :

مدراک مورد نیاز براي درخواست ویزاي دیدار کانادا ( دعوت شونده(
کپی گذرنامه معتبر با حداقل یک سال تاریخ اعتبار از تاریخ ورود به کشور
کپی گذرنامه باطل شده ) در صورت وجود( و تمامي مهروهاي ورود و خروج از ایران و سایر کشورها
تکمیل فرم مشخصات فردي
 2قطعه عکس ) (3/4X5/5رنگي ،پشت زمینه سفید بدون روتوش کامال از روبرو،بدون لبخندو عینک
ترجمه رسمي شناسنامه
فتوکپي فارسي و ترجمه رسمي گواهی اشتغال به کار
فتوکپي فارسي و ترجمه رسمي )جوازکارمعتبر-نامه تاییدیه از صنف مربوطه-روزنامه رسمي-لیست کارمندان بیمه و یا سایر مدارک کاري که دال بر
درآمد حاصل از کسب باشد(.
فتوکپي فارسي و ترجمه رسمي حکم بازنشستگي،کارت بازنشستگي وآخرین فیش حقوقي براي افراد بازنشسته
فتوکپي فارسي و ترجمه مدرک نشان دهنده درآمد ناشي از امالک و مستغالت یا درآمد ناشي از بهره بانکي) حساب بلند مدت(

•

فتوکپي فارسي و ترجمه نامه تاییدیه بانکي داراي) نام صاحب حساب-شماره حساب-تاریخ افتتاح حساب-میزان گردش و میزان موجودي( این نامه بایستي
به تایید بخش بین اللمل بانک رسیده و به انگلیسي باشد.

•

فتوکپي فارسي و ترجمه سند مالکیت به نام متقاضي ) درصورت وجود(

•

برای کودکانی که قصد سفر با یکی از والدین را دارند ،ترجمه اجازه خروج محضری وسفربه کانادا از پدر یا مادری که قصد سفر ندارد الزامی
است.
فتوکپي فارسي و ترجمه سند ازدواج ) درصورت وجود(

•

فتوکپي فارسي و ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان
مدارک مورد نیاز براي دعوت به دیدار) دعوت کننده (

•
•
•
•
•

اصل دعوتنامه
کپي کارت اقامت ) سیتي زن کارت یا پرمننت کارت(
کپي آخرین برگه هاي مالیاتي پرداخت شده
کپي برگه تي فور
اصل نامه کار

•

