
 

 بسیار مهم  نکته

 

براساس اطالعات خام اولیه این فرم) و کپی گذرنامه فرد  Application Canada بدیهی است که فرم اصلی 

متقاضی( که به فارسی ارائه می شود تکمیل خواهد شد و چنانچه در ارائه اطالعات دقت و صحت الزم اعمال 

برگه است.      VAC 6 برای ارائه به   applicationطبعا مسئولیت با متقاضی خواهد بود.تعداد برگه های نشود،

 بعد از تحویل فرم انگلیسی تطبیق و صحت  اطالعات وارده با متقاضی است.

 امضا متقاضی          

 فرم مشخصات فردی کاوادا
 وام ي وام خاوًادگی خانوادگی خود سا تغییش داده ایذ.نام یا نام لبلی اگش نام و  جىسیت

    □صن    □مشد

 تولذ به میالدی     تاریخ محل تولذ شُر محل تولذ استان محل تولذ کشًر

    

دس طوست مثبت بودن جواب سوال لبلی، نام کشوس یا کشوسها، تاسیخ دلیك و نوع الامت سا 

 مشخض نماییذ.

 دیگشی سا داشته ایذ؟کشوس اقامت آیا تابحال 

 □خیش  □بله  

 جهت انگشت نگاسی به کذام شهش سفش می کنیذ؟ تاسیخ وسوسد به شهش موسدنظش جهت انگشت نگاسی تاسیخ خشوج اص شهش موسدنظش

 □سایشنماط  □ابوظبی  □دبی  □استانبول  □آنکاسا  

 تاَليضعیت  وام ي وام خاوًادگی َمسر تاریخ تًلذ َمسر تاریخ ازدياج

 □بیوه    □مطلمه  □متاهل    □مجشد   

 دس طوست طالق یا فوت همسش، عالوه بش اطالعات فوق، تاسیخ فوت یا طالق سا رکش نماییذ. ؟هایی لادس به مکالمه هستیذزبان به چه 

  □فشانسه    □انگلیسی    □فاسسی

 شمارٌ پاسپًرت تاریخ صذير تاریخ اوقضا کشوس محل طذوس پاسپوست

    

 تاریخ اوقضای کارت ملی   شمارٌ کارت ملی 

 :دلیك محل صنذگیآدرس  

 شمارٌ تلفه َمراٌ شمارٌ تلفه ثابت شماسه فکس  آدسس ایمیل

    

 َذف از سفرنوع ویضای دسخواستی و  به کانادا يريدتاسیخ  اص کانادا خريجتاسیخ  سفش به دالسکانادا بًدجٍ

    

فشد دعوت کننذه با  وسبت دلیك فشد دعوت کننذه دس کانادا آدرس

 متماضی

 دعًت کىىذٌنام و نام خانوادگی فشد 

 
 

  

دس طوستیکه بیشتش اص یک نفش، دعوتنامه فشستاده انذ؛ مشخظات  

 فشد دوم سا نیض ششح دهیذ:

 داسیذ؟ تحصیالت داوشگاَیآیا  تاسیخ ششوع تاسیخ خاتمه سشته تحظیلی

    □خیش    □بله

 نام دانشگاه تحظیلشهش محل  کشوس محل تحظیل



   

 اطالعات شغلی دٌ سال اخیر شغل فعلی نام محل کاس فعلی

 دس طوستیکه خانه داس هستیذ رکش نماییذ.

 دس طوست باصنشستگی اطالعات کاس سابك سا رکش نماییذ.

دس طوست دانشجو یا دانش آموص بودن، اطالعات محل تحظیل سا 

 رکش نماییذ.

  

 تاسیخ ششوع به کاس تاسیخ خاتمه شهش 

   

 شغل لبلی نام محل کاس لبلی

  

 تاسیخ ششوع به کاس تاسیخ خاتمه شهش

   

 آیا سابمه ابتال به سل داشته ایذ؟ هنی خاطی که نیاصمنذ خذمات پضشکی داشته باشذ، داسیذ؟رآیا معلولیت جسمی یا 

 □بله□خیش توضیح دهید.                                          □بله   □خیش

 آیا سابمه کاس یا الامت غیشلانونی دس کانادا داسیذ؟ آیا تابحال دسخواست طذوس و تمذیذ ویضای کانادا سا داده ایذ؟  

 □بله□خیش توضیح دهیذ.     □بله    □خیش

 آیا تابحال دسخواست ویضای کانادای شما سد شذه است؟ آیا سابمه دستگیشی و سوءسابمه کیفشی داسیذ؟

 توضیح دهیذ. □بله    □خیش توضیح دهیذ. □بله    □خیش توضیح دهید.□بله□خیش

 آیا تا به حال دسخواست طذوس ویضای آمشیکا داده ایذ ؟ توضیح دهیذ.  □بله    □خیش

 ؟ سد شذه استشما آیا تا به حال دسخواست طذوس ویضای آمشیکا  توضیح دهیذ.  □بله    □خیش

 آیا سابمه عضویت دس گشوه های سیاسی یا مزهبی خاص داسیذ؟ آیا سابمه خذمت داوطلبانه یا اجباسی دس استش و نیشوی های پلیس سا داشته ایذ؟

 توضیح دهیذ.□بله    □خیش خذمت.تاسیخ و محل درجه،□بله    □خیش

 


