
 

 

 وفث ضؿارت

جعییى  ةایر ةا جکویك ؾسم جقاؿای ویشا و هُرد يظس اضث. ٍس هحقاؿی هی وفث هؽاحتٌ ةا ضؿارت اولیى گام در روير ؼرور ویشا جعییى

ٍای دارج از ایسان، جًَا پص از  کغُر هترأ اعالم يوایر. اکثس ضؿارجذايٌ ضؿارت ضؿارت، حـُر دُد را در روز و ضاعث هغذػ ةٌ وفث

دًٍر. فُايیى کغُرٍای هذحمؽ در ارجتاط ةا عیُه  را در ادحیار هحقاؿیان فسار هی وفث ضؿارت هتمغ ٍشیًٌ ویشا، جقُین جعییىدریاؾث 

 .هحؿاوت اضث وفث ضؿارت ٍا و جؼییس دریاؾث هتمغ ویشا، فاةك یا ػیسفاةك اضحسداد ةُدن ٍشیًٌ

 پیکاپ پاضپُرت و ویشا

ةٌ کغُر دیگسی را داعحٌ ةاعر هی ةایطث ةا هساحعٌ ةٌ ضؿارت آن کغُر دردُاضث دُد وفحی ؾسدی فؽر ٍسگُيٌ ضؿس یا هَاحست 

را هتًی ةس احازه ضؿس ةٌ آن کغُر ةٌ ٍوساه هرارک هُرد يیاز جطمین يوایر؛ کٌ اؼكالحا ةٌ ایى هخُز ضؿس و ورود ةٌ داک آن کغُر 

گیسد کٌ  سد هحقاؿی ضؿس و ةسرضی هرارک جطمیوی وی جؽوین هیعُد. حال ضؿارت پص از هؽاحتٌ حـُری ةا ؾ ویشا یا روادیر گؿحٌ هی

گیسد یا جعمـ  ؾسد هحقاؿی واحر عسایف ضؿس ةٌ داک آن کغُر اضث یا واحر عسایف ضؿس يیطث و اؼكالحا ویشا ةٌ وی جعمـ هی

ؼؿحات دادمی پاضپُرت  گیسد؛ کٌ در ؼُرت جأییر ؾسد و دردُاضث ؼرور ویشا ؾسد هحقاؿی ةسچطب هذؽُص ویشا یا روادیر در يوی

گسدد ؾسد الؽاق و ؿویوٌ هی ةایر ةٌ کغُر دیگس ضؿس کسد و ةٌ ضؿارت کغُر هقؽر در کغُر  حال ةسای ادز ویشا ةسدی کغُرٍا هی .

واضف هساحعٌ يوُد کٌ ایى کارهی ةاضث جُضف عذػ هحقاؿی ؼُرت پزیسد و در هسحمٌ ةعر پص از اعالم جعمـ گسؾحى ویشا ةٌ ؾسد 

ا عرم جأییر ؼالحیث وی ةسای جعمـ گسؾحى ویشا هی ةایطث ؾسد هحقاؿی در حالث اول ضؿس هخرد ةٌ کغُر واضف ةٌ هًظُر هحقاؿی ی

ةایر ضؿس هخرد ةٌ هًظُر ةسرضی اعحساض ةٌ عرم ؼرور ویشا و  الؽاق ویشا درون پاضپُرت دُد يوایر و در حالث دوم ؾسد هحقاؿی هی

وم و جطمین دردُاضث هخرد ةٌ ضؿارت يوایرجس در ؼُرت لش  ارائٌ هرارک جکویمی . 

                                                                                                                                                                                                

جُاير از  اها در حالث اول ةا جُحٌ ةٌ ایًکٌ حَث درج ویشا در پاضپُرت الشام ةٌ حـُر عذػ هحقاؿی در ضؿارت يیطث، پاضپُرت هی

ویشا ةٌ عذػ قسیـ یک کارگشار جحُیك ضؿارت گسدد و ؾسایًر ارضال پاضپُرت ةٌ ضؿارت و عُدت و ةازگسدايرن پاضپُرت دارای 

 هحقاؿی را پیکاپ پاضپُرت یا پیکاپ ویشا گُیًر.

ةا دو دٌٍ ؾعالیث در زهیًٌ ارائٌ درهات جُریطحی راعًُ پسواز آضیا عسکث درهات هطاؾست ٍُایی و حَايگسدی و زیارجی 

 هؿحذس ةٌ اقالع ةسضاير درهات گسؾحى وفث ضؿارت و پیکاپ ةسای ضؿارت دايٌ حرول پیُضث ارائٌ هی دٍر

 

 



 هرارک هُرد يیاز ویشای جُریطحی کايادا:

 جؽوین در هُرد ؼرور ویشا کاهالًةطحگی ةٌ هرارک و اقالعات ارئٌ عره جُضف عذػ دردُاضث کًًره دارد. ایى اقالعات ةایر عاهك

عمث ضؿس ةٌ کايادا-  

ظ هیتاعر، ةاعراقالعات هالی کٌ جُان هالی عذػ دردُاضث کًًره ةسای پُعظ دادن ٍشیًٌ ٍای ضؿس دُی-  

واةطحگی ةٌ کغُر کٌ ثاةث کًر در پایان هرت ویشا ححوا ةٌ کغُر دُد ةاز هیگسدد.-  

جواهی هرارک ةایر ةٌ ايگمیطی جسحوٌ عُد. هَس هحسحن ةسای جائیر هرارک کؿایث هیکًر و يیازی ةٌ جائیر وزارت دارحٌ و دادگطحسی يوی 

.يیازی ةٌ اؼك هرارک يیطثةاعر. جواهی اؼك جسحوٌ ٍا ةایر ارائٌ عُد و   

:هرارک هالی  

ضًر همکی-  

جوکى هالی-  

در ؼُرت داعحى ضَام یا ضپسده ةايکی-  

*اگس ٍشیًٌ ٍای ضؿس ةٌ عَره دعُت کًًره اضث: گُاٍی عؼمی دعُت کًًره، پسیًث ةايکی دعُت کًًره، ضًر هًشل دعُت کًًره ، وؿعیث 

ًرهافاهث دعُت کًًره و ةسگٌ پسدادث هالیات دعُت کً  

 

 

جا آدسیى ؾیظ حقُفی3کارهًر: گُاٍی اعحؼال ةٌ کار عاهك هرت زهان کار در عسکث، ضوث، حقُق، عسح وظایؽ و هرت زهان هسدؽی،   

 هریسان ةذظ دؽُؼی: آدسیى روزياهٌ رضوی، آگَی جاضیص، فتؾ پسدادث هالیات، لیطث ةیوٌ پسضًك، فساردادٍا و ؾعالیث ٍای عسکث

آزاد: حُاز و جائیره حُاز کطب از اجحادیٌ، فتؾ پسدادث هالیات، احاره ياهٌ یا ضًر همک هحك ؾعالیث، فساردادٍا و هرارک ؾعالیث هغاػك 

 عسکث

عرد آ دسیى ؾیظ حقُفی، حطاب پص ايراز 3ةازيغطحٌ: حکن ةازيغطحگی،   

 دايظ آهُز یا دايغخُ: گُاٍی جحؽیمی، آدسیى کارياهٌ

کٌ حشء جحسین هی ةاعر هرارک عؼمی يتایر ارائٌ گسدد  جزکس : عسکث ٍایی  

 



 

 دعُت ياهٌ

 يطتث دعُت کًًره ةا هیَوان، عمث ضؿس ةٌ کايادا ، اگس ضاپُرت هالی ةا دعُت کًًره اضث در دعُت ياهٌ ذکس عُد.

 هرارک دعُت کًًره:

هالیاتگُاٍی عؼمی، پسیًث ةايکی ، ضًر همکی، وؿعیث افاهث در کايادا ، ةسگٌ پسدادث   

 

 

 

:هرارک ؿویوٌ و واةطحگی ةٌ ایسان  

کپی از پاضپُرت ةا اعحتار و جوحوی ؼؿحات کٌ هَس و ویشا دارد-  

ضال گزعحٌ داعحٌ ایر 5کپی از پاضپُرت ٍای فریوی و جواهی ضؿسٍایکٌ در -  

جسحوٌ عًاضًاهٌ-  

جسحوٌ ضًر ازدواج-  

جسحوٌ ضاةقٌ ةیوٌ-  

جسحوٌ کارت پایان درهث-  

اول دؾحسچٌ ةیوٌجسحوٌ ةسگ -  

پغث يُیطی عره ةا هَس آجمی5/4ٌ*5/3فكعٌ عکص2-  

 

 

 



 هرارک هُرد يیاز جسوال داکیُهًث:

 

     کٌ کطايی چًیى ٍن و عُد هی جوام ٍطحًر، کايادا از دارج در کٌ زهايی در آيَا PR اؾسادی کٌ کارت افاهث کايادا را دارا ٍطحًر و اعحتار

 .عان را دریاؾث يکسده اير ةایر ةسای ورود هخرد ةٌ داک کايادا دردُاضث جسول داکیُهًث يوایًر PR ًٍُز اها اير کسده افرام افاهث ةسای   

 کايادا عسح داده عره ةاعر یک ياهٌ دكاب ةٌ ضؿارت کٌ در آن وؿعیث ؾعمی و دلیك جسک داک. 

  هیمیوحس ةاعر.( يام و جاریخ جُلر هحقاؿیان ةایر  53جا  53(ؾاؼمٌ چايٌ جا ةاالی ضس ةایر ةیى  7در  5دو عرد عکص ريگی زهیًٌ ضؿیر

 .در پغث عکص ٍا درج عُير

 جواهی پاضپُرت ٍا و هرارک ضؿس پًج ضال ادیس. 

 یًگ یا جاییریٌهرارک افاهث عوا در کايادا، عاهك ياهٌ لًر PR  یا گشارش پمیص هتًی ةس هؿقُد یا دزدیره عرن هرارک ؾُق، هرارک

، گُاٍی دریاؾث درهات دولحی کايادا، احاره ياهٌ ، فتُض Revenue Canada Notice of Assessment عؼمی، هرارک هالی، ؾسم ٍای

 … پسدادحی، فسارداد دسیر دايٌ و

 ر کايادا ضؿس هی کًیر، ارائٌ هرارک زیس الشاهی اضثاگس عوا ةٌ ٍوساه ؾسد هقین یا عَسوي: 

 ضًر ازدواج 

 گُاٍی جُلر یا حـايث ؾسزير 

 پاضپُرت ٍای پًج ضال ادیس ؾسد کايادایی 

 گُاٍی اعحؼال ةٌ کار یا جحؽیك 

 کالب هوتسعیپ 

 هرارک عَسويری ؾسد کايادایی عاهك جاریخ عَسوير عرن و یا هرارک احساز افاهث ؾسد داريره 

 


