چکلیست مدارک مورد نیاز برای ویزای فرصت مطالعاتی کانادا
 )1اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیهی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛
 )2یک قطعه عکس جدید  3.5 x 4.5رنگی با زمینهی سفید؛
 )3ترجمهی شناسنامه و کارت ملی؛
 )4ترجمهی سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر؛
 )5ترجمهی گواهی اشتغال به تحصیل در صورت همراهی فرزندان؛
 )6تکمیل فرم اطالعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان بهصورت جداگانه؛
 )7مدارک مالی ،شامل نامهی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بینالملل بانک به همراه گردش چهار ماههی حساب که
نشاندهندهی میزان درآمد ماهیانهی متقاضی باشد .در صورتی که گواهی سپردهی بلندمدت ،گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار ،سند اتومبیل،
و اجارهنامه دارید نیز ارائه دهید (مدت اعتبار نامهی تمکن مالی و ریزپرینت  4ماه آخر یک ماه است)؛
 )8ترجمهی اسناد ملکی؛
 )9مدارک شغلی برای کارمندان :گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت (با ذکر تاریخ شروع به کار ،عنوان شغلی و درآمد
سالیانه و مزایا ،نام مدیر یا سوپروایزر به همراه امضاء ئ کارت ویزیت سوپروایزر در انتهای نامه ،شماره تلفن و فکس و آدرس محل کار به همراه
مهر اصلی محل کار) ،ترجمهی فیش حقوقی دو ماه آخر ،ترجمهی لیست بیمهی دو ماه آخر ،و ترجمهی حکم کارگزینی؛
*نکته :اگر متقاضی دارای دو شغل باشد ،برای هر دو شغل باید موارد موف را ارائه دهد.
کارفرمایان :ترجمهی «آگهی تأسیس»« ،آگهی تغییرات» ،و «آگهی تصمیمات» شرکت در روزنامهی رسمی ،ترجمهی لیست بیمه و فیش
حقوقی  2ماه آخر کارمندان ،ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده ،نامهی تمکن بانک شرکت ،و ریزپرینت  4ماه آخر به التین؛
بازنشستگان :ترجمهی حکم بازنشستگی و ترجمهی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی (در صورت افزایش حقوق ،ترجمهی حکم افزایش
حقوق بازنشستگی ارائه شود)؛
 )10گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن؛
 )11رزومهی کامل و عکسدار با ذکر تمامی تاریخها و سوابق شغلی در صورت موجود بودن؛
 )12نامهی پذیرش از دانشگاه کانادایی؛
 )13ترجمهی آخرین مدرک تحصیلی و ترجمهی ریزنمرات آخرین مقطع تحصیل؛
 )14نامه از دانشگاه محل تحصیل یا وزارت علوم (ایران) مبنی بر اینکه شما را حمایت مالی میکنند؛
 )15فرم LMIA؛
 )16رسید پرداختی  230دالر که از کانادا پرداخت شده باشد؛
 )17ارائهی مدرک زبان معتبر ،در صورت لزوم.
 )18ارائه گواهی سوء پیشینه

