
 

 

 

 

 

 

 

 سفارتچک لیست مدارک مورد نیاز برای 
 

 

اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج . 1

 شده است.

 رنگی با زمینه ی سفید. x 5.3 5.4 دو قطعه عکس جدید. 2

 ترجمه ی شناسنامه.. 3

 در صورت همراهی فرزندان حتما گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود.ترجمه ی سند ازدواج،  .4

 عات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه.التکمیل فرم اط. 5

، شدددامل نامه ی تمکا بانک به زبان انگلیسدددی و ممهور به مهر امور بیا الملل بانک به همراه   مددارک مالی . 6

گردش چهار ماهه ی حسدا  که نشدان دهنده ی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضدی    باشدد. در صورتی که گواهی  

سدپرده بلند مدت، گواهی خرید سهام یا اورا  بهادر، سند اتومبیل و اجاره نامه دارید نیز اراهه دهید.   مدت  

 اعتبار نامه ی تمکا مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است (

 .لکیترجمه ی اسناد م. 7

  گواهی اشدتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربر  شرکت   با ککر تاری    مدارک شدغلی برای کارمندان   .8

نام مدیر یا سددوپروایزر، عنوان شددغلی و درآمد سددالیانه و مدت زمان موافقت شددده با مرخصددی(، ترجمه فیش 

 حقوقی 2 ماه آخر، ترجمه لیست بیمه 2 ماه آخر و ترجمه حکم کارگزینی.

رات، آگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی، ترجمه لیست بیمه یس، آگهی تغییترجمه آگهی تاس کارفرمایان 

تمکا بانک شدددرکت و  رداخت شدددده، نامه  پماه آخر کارمندان، ترجمه آخریا لیسدددت مالیاتی  2و فیش حقوقی 

 ماه آخر به التیا. 4ریزپرینت 



 

 

ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتا  بازرگانی، ترجمه ی آخریا لیسدددت مالیاتی پرداخت شدددده، لیسدددت  تجار  

 پرداخت بیمه.

 ترجمه ی آخریا لیست ترجمه ی پروانه ی داهم طبابت، کارت نظام پزشکی، ترجمه ی پروانه ی مطب پزشدکان   

 مالیاتی پرداخت شده و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه.

 ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت. مهندسان  

ترجمه پروانه بهره برداری، ترجمه جواز کسددب، ترجمه آخریا لیسددت  کارخانه داران و صدداحبان مشددازل آزاد   

 لیست پرداخت بیمه.مالیانی پرداخت شده و ترجمه 

ترجمه ی حکم بازنشددسددتگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشددسددتگی   در صددورت     بازنشددسددتگان   

 ، ترجمه ی حکم افزایش حقو  بازنشستگی اراهه شود (.افزایش حقو 

دت فا، می، آدرس و تلضدعوتنامه، شدامل مشداصدات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقا   . 9

 زمان اقامت و هر گونه موارد مرتبط دیگر.

 برسد.Notary Public ( دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت  

(، پاسپورت کانادایی، شناسنامه Canadian Citizenship Cardاراهه کارت شهروندی   مدارک فرد دعوت کننده 

( از سدددوی فرد دعوت کننده الزامیسدددت. PR CARD(، یا کارت اقامت  Certificate Canadian Birthکانادایی  

 Noticeهمچنیا، سددایر مدارک فرد دعوت کننده، شددامل گواهی اشددتغال به کار، نامه بانک، برگه های مالیاتی   

of Assessment )  و فرم هایT4  وT1   تاثیر بسددیار زیادی روی نتیجه ی درخواسددت ویزای فرد دعوت شددونده

 ارند.د

، اراهه ی رزرو هتل و شددرب برنامه ی سددفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشددت  در صددورت نداشددتا دعوتنامه

 کانادا الزامیست.

11. ترجمه ی رضددایتنامه ی محضددری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدیا قصددد مسددافرت دارند.  

 .رضایت نامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند

 

 .کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند 

 

 

 

 


