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مــدارک الزم بــراي ويزاي کانادا

-

-

-

اصل گذرنامه معتبر با یکسال اعتبار از تاریخ حرکت (امضاء شده)

فتوکپی از تمام صفحات  گذرنامه معتبر و باطله  و ویزاهاي آمریکا، کانادا، استرالیا، اروپا در ده سال گذشته 

تکمیل فرم مشخصات فردى و فرم اطالعات فامیلی (به طور کامل)

-  2 قطعه عکس 6×4 رنگی، زمینه سفید و کامًال از رو به رو و بدون عینک و گوشواره که هفتاد درصد صورت باشد.

ترجمه انگليسي تمام صفحات شناسنامه-

ترجمه کارت پايان خدمت جهت آقايان-

کنند ميترجمه انگليسي سند ازدواج جهت زوجين که با هم سفر -

با دعوت  دعوت شونده مدارک اثبات رابطه خويشاونديو در صورت داشتن دعوتنامه کپي کارت شناسايي دعوت کننده -

وت کننده اختياري است(مدارک مالي دع الزامي است.)کننده 

عاليت، پروانه کسب ف، ) آگهي تاسيس و تغييرات ( ، پروانه مطب و کارت نظام پزشکي ترجمه انگليسي روزنامه رسمي-

ماهه بيمه تامين  6و ميزان درآمد با ليست ار با ذکر سمت ،  تاريخ استخدام گواهي اشتغال به ک پروانه وکالت و نامه

اجتماعي 

و دانشجويان ترجمه گواهي اشتغال به تحصيل و اساتيد حکم کارگزيني الزامي  استبراي افراد محصل -

يا کپي مدرک نشان  کم بازنشستگي و کارت بازنشستگي و يا سه  فيش  آخر حقوقيبراي افراد بازنشسته، ترجمه ح-

دهنده  درآمد ناشي از اجارهء ملک و يا مدرک نشان دهندهء درآمد ناشي از بهرهء بانکي  يا اوراق مشارکت.

زبان انگليسي با  الي بهماه گذشته با ذکرنام و تاريخ  و نامه تمکن م 6پرينت انگليسي ،حساب  بلند مدت ، کوتاه مدت   -

مهر بين الملل بانک.  ممهور به درج تاريخ افتتاح و مانده حساب 

ترجمه انگليسي سند مالکيت به نام مسافر-

پدر الزامي است ** براي خانم هاي غير شاغل ارائه ترجمه سند مالکيت  ، مدارک شغلي و مالي همسر يا -

مربوطه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که از شما مدارک  با توجه به شرايط اخذ ويزاي هر کشور ، سفارتخانه-

.ديگري نيز درخواست نمايد


