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 IMM 5524شده  و امضا اپلیکیشن فرم تکمیل □

 
 IMM 5476در صورت نیاز، فرم وکالتنامه  □

 
 واریز مبلغ موردنظر درخارج از کانادا □

 

 چک لیست انگلیسی □

 

خ یمیلیمتر باشد.( نام و تار 53تا  53)فاصله چانه تا باالی سر باید بین  5.3در  5.3دو عدد عکس رنگی زمینه سفید  □

 درج شوند.تولد متقاضیان باید در پشت عکس ها 
 

 پنج سال اخیر. مدارک سفرتمامی پاسپورت ها و  □

 

یا گزارش پلیس مبنی بر مفقود یا دزدیده شدن مدارک  PRنامه لندینگ یا تاییدیه مدارک اقامت شما در کانادا، شامل  □

خدمات  ، گواهی دریافتRevenue Canada Notice of Assessmentفوق، مدارک شغلی، مدارک مالی، فرم های 

 دولتی کانادا، اجاره نامه و ...
 

 ارائه مدارک زیر الزامی است:اگر شما به همراه فرد مقیم یا شهروند کانادا سفر می کنید،  □

سند ازدواج، گواهی تولد یا حضانت فرزند، پاسپورت های پنج سال اخیر فرد کانادایی، گواهی اشتغال به کار یا تحصیل، 
  .PRوند شدن و یا مدارک احراز اقامت فرد دارنده شامل تاریخ شهرعضویت کالب، مدارک شهروندی فرد کانادایی 

 

ماهیت با درج سمت و عنوان شغلی،  مهر و امضا شده اگر خارج از کانادا کار می کنید، ارائه گواهی اشتغال به کار □

باط آن با بازار کانادا، جزئیات قرارداد، تاییدیه ای که نشان دهد این شغل به منظور احراز شرایط اقامت شما کار و ارت
ایندگی، ساخته نشده است؛ الزامی است. هم چنین می توانید جواز کسب، روزنامه رسمی، قرارداد شراکت، نامه نم

 و فیش حقوقی را ضمیمه کنید. T4گزارش های سالیانه، مدارک پرداخت مالیات، 

 

 تمایل شما برای حفظ اقامت کانادا.مدارک نشان دهنده  □

 

را ارائه دهند. بچه و اجازه نامه کتبی آنها سال که به تنهایی سفر می کنند، باید اطالعات ولی خود  33فرزندان زیر  □

 دیگر را ارائه دهند.  الدمی کنند، باید حضانت نامه و یا اجازه نامه کتبی وهایی که با یکی از والدین یا قیم خود سفر 
 

 


