فرم شماره  – 1اطالعات ثبت نام متقاضی
 -1اطالعات شخصی
نام خانوادگی (با حروف التین از روی پاسپورت)

نام (با حروف التین از روی پاسپورت)

ال نام دیگری داشته اید؟ بله  خیر 
آیا قب ً
نام خانوادگی قبلی:

نام قبلی:
ملیت

محل تولد (با حروف التین از روی پاسپورت)
کشور

کشور

تاریخ تولد (میالدی از روی پاسپورت)
روز DD

شهر

کشور فعلی محل اقامت

ماه MM

سال YYYY

وضعیت اقامت
شهروند 

اقامت دائم 

دانشجو 

بازدیدکننده موقت 

آیا در  5سال گذشته در کشوری غیر از کشور محل تولد یا کشور محل اقامت فعلی خود زندگی کرده اید؟ بله  خیر 
وضعیت اقامت

کشور محل اقامت

متاهل 

وضعیت ازدواج :مجرد 

نام همسر فعلی (حروف التین پاسپورت)

از تاریخ (میالدی)

طالق گرفته 

بیوه (فوت همسر) 

تا تاریخ (میالدی)

تاریخ ازدواج (میالدی از ترجمه عقدنامه)

نام خانوادگی همسر فعلی (حروف التین پاسپورت)

روز DD

ماه MM

سال YYYY

ال ازدواج کرده اید؟ بله  خیر 
آیا قب ً
نام همسر قبلی

نام خانوادگی همسر قبلی

از تاریخ

تاریخ تولد

تا تاریخ

 -2اطالعات زبان خارجی
به کدام زبان برای برقراری ارتباط بیشتر آشنایی دارید؟

انگلیسی 

فرانسه 

هیچکدام 

آیا برای سنجش سطح مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه در آزمونهای موسسات معتبر شرکت کرده اید؟

بله  خیر 

 -3پاسپورت
شماره پاسپورت (التین)

کشور محل صدور

تاریخ صدور (میالدی)

تاریخ انقضا (میالدی)
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 -4اطالعات تماس
آدرس محل سکونت:

پالک:

شهر:

تلفن ثابت:

کد پستی:
تلفن همراه:

کد شهر:

آدرس ایمیل:
 -5جزئیات سفر به کانادا
هدف از سفر به کانادا :توریستی 

کاری 

دیدار اقوام 

تحصیل 

تاریخ آغاز سفر

تاریخ خاتمه سفر

بودجه در نظر گرفته شده متقاضی جهت سفر به کانادا (به دالر کانادا):
نام و آدرس و نسبت افرادی که در کانادا مالقات خواهم کرد:
نام و نام خانوادگی

آدرس در کانادا

نسبت با من

 -6تحصیالت
آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:

شهر:

از تاریخ :ماه

سال

نام مدرسه /موسسه آموزشی /دانشگاه:

کشور:

تا تاریخ :ماه

سال

 -7سوابق کاری
اطالعات شغلی خود را در  10سال گذشته به ترتیب از شغل فعلی به قبل وارد کنید:
عنوان شغل فعلی:

شهر:

از تاریخ :ماه

سال

نام موسسه /شرکت /سازمان:

کشور:

تا تاریخ :ماه

سال

عنوان شغل قبلی:

شهر:

از تاریخ :ماه

سال

نام موسسه /شرکت /سازمان:

کشور:

تا تاریخ :ماه

سال

عنوان شغل قبلی:

شهر:

از تاریخ :ماه

سال

نام موسسه /شرکت /سازمان:

کشور:

تا تاریخ :ماه

سال

عنوان شغل قبلی:

شهر:

از تاریخ :ماه

سال

نام موسسه /شرکت /سازمان:

کشور:

تا تاریخ :ماه

سال
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 -8سواالت عمومی
آیا تاکنون درخواست ویزای رد شده برای کانادا داشته اید؟ بله  خیر 

آیا از ورود شما به کانادا جلوگیری شده است؟ بله  خیر 

در صورت پاسخ «بله» به هر کدام از دو سوال فوق جزئیات آن را توضیح دهید:
 -1تاریخ:

دلیل رد شدن:

 -2تاریخ:

دلیل رد شدن:

آیا تاکنون درخواست ویزای رد شده برای آمریکا داشته اید؟ بله  خیر 

آیا از ورود شما به آمریکا جلوگیری شده است؟ بله  خیر 

در صورت پاسخ «بله» به هر کدام از دو سوال فوق جزئیات آن را توضیح دهید:
 -1تاریخ:

دلیل رد شدن:

 -2تاریخ:

دلیل رد شدن:

آیا سابقه خدمت در ارتش یا هر نیروی نظامی یا سازمانهای امنیتی یا پلیس یا سپاه داشته اید (شامل خدمت سربازی)؟ بله  خیر 
در صورت پاسخ «بله» به سوال فوق جزئیات آن شامل نام سازمان و تاریخ خدمت را توضیح دهید:
-1
-2

آیا در بین اعضای خانواده ،شخصی که شهروند کانادا باشد را دارید؟ بله  خیر 
در صورت پاسخ «بله» به سوال فوق جزئیات آن شامل نام و نسبت و تاریخ تولد و آدرس شخص را توضیح دهید:
-1
-2
-3

آیا در بین اعضای خانواده ،شخصی که شهروند آمریکا باشد را دارید؟ بله  خیر 
در صورت پاسخ «بله» به سوال فوق جزئیات آن شامل نام و نسبت و تاریخ تولد و آدرس شخص را توضیح دهید:
-1
-2
-3

آیا از اقوام درجه یک (پدر ،مادر ،برادر ،خواهر) شما پاسپورت  /گرین کارت آمریکا دارند؟ بله  خیر 
-1
-2
-3
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*** توضیحات عمومی ***

 )1ویزای صادره از نوع توریستی چند بار ورود ( )Multiبوده و حداکثر مدت اعتبار آن پنج سال می باشد .با توجه به مدت
اعتبار پنج ساله پاسپورتهای ایرانی ،تاریخ اعتبار ویزا محدود به تاریخ انقضای پاسپورت متقاضی خواهد بود.
 )2پس از صدور ویزا ،متقاضی می تواند به تعداد دفعات نامحدود تا پایان مدت اعتبار ویزا به کشور کانادا سفر نماید .در هر
نوبت سفر به کانادا مدت اقامت حداکثر  6ماه می باشد.
 )3داشتن سابقه ویزای شنگن اروپا و ویزای آمریکا احتمال قبولی درخواست ویزای کانادا را به میزان زیادی افزایش می
دهد .همچنین در صورت داشتن سابقه قبلی رد ویزای شنگن یا رد ویزای آمریکا یا رد ویزای کانادا متقاضی الزم است
موارد فوق را با ذکر جزئیات الزم در فرمهای مربوطه اعالم نماید .هرگونه کتمان حقیقت در صورت آشکار شدن برای اداره
مهاجرت کانادا منجر به رد درخواست ویزا شده و می تواند تبعاتی مانند قرارگرفتن متقاضی در لیست سیاه به مدت چندین
سال را داشته باشد.
 )4متقاضیانی که سن آنها کمتر از  13سال و بیشتر از  80سال باشد نیازی به انجام انگشت نگاری ندارند.

 )5میزان تمکن ارائه شده باید تا پایان مراحل اخذ ویزا تغییر نکند و موجودی حساب کاهش پیدا نکند ،در غیر
اینصورت باعث ریجکتی و ردی ویزا خواهید شد.

توجه  :کلیه سواالت فوق در فرم  1و  2را با دقت و بدون پنهان کاری پاسخ داده شود و همچنین کلیه مدارک
ارائه شده اصل باشد  ،در صورتیکه مشخص شود یکی از مدارک جعلی یا دست کاری شده ،کلیه خسارت های
ناشی از آن بعهده مسافر می باشد.

تاریخ:

امضا و اثر انگشت متقاضی اصلی:
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فرم شماره  – 2اطالعات اعضای خانواده متقاضی
جدول  – 1اطالعات متقاضی
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

نسبت

کشور
تولد

وضعیت
تاهل

شغل

شماره موبایل

آدرس فعلی

همراه سفر
بله

خیر

متقاضی

/

/





همسر

/

/





مادر

/

/





پدر

/

/





روز  /ماه  /سال

جدول  – 2اطالعات فرزندان (شامل دختر و پسر و فرزند خوانده)
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور
تولد

وضعیت
تاهل

شماره موبایل

شغل

آدرس فعلی

همراه سفر
بله

خیر

/

/





/

/





/

/





/

/





روز  /ماه  /سال

جدول  – 3اطالعات برادران و خواهران (شامل برادران و خواهران ناتنی)
نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

کشور
تولد

وضعیت
تاهل

شماره موبایل

شغل

آدرس فعلی

همراه سفر
بله

خیر

/

/





/

/





/

/





/

/





روز  /ماه  /سال
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توضیحات عمومی و تعهد نامه ویزای توریستی مولتیپل  5ساله کانادا
 )1ویزای صادره از نوع توریستی چند بار ورود ( )Multiبوده و حداکثر مدت اعتبار آن پنج سال می باشد .با توجه به مدت اعتبار پنج ساله
پاسپورتهای ایرانی ،تاریخ اعتبار ویزا محدود به تاریخ انقضای پاسپورت متقاضی خواهد بود.
 )2پس از صدور ویزا ،متقاضی می تواند به تعداد دفعات نامحدود تا پایان مدت اعتبار ویزا به کشور کانادا سفر نماید .در هر نوبت سفر به کانادا
مدت اقامت حداکثر  6ماه می باشد.
 )3داشتن سابقه ویزای شنگن اروپا و ویزای آمریکا احتمال ق بولی درخواست ویزای کانادا را به میزان زیادی افزایش می دهد .همچنین در صورت
داشتن سابقه قبلی رد ویزای شنگن یا رد ویزای آمریکا یا رد ویزای کانادا متقاضی الزم است موارد فوق را با ذکر جزئیات الزم در فرمهای
مربوطه اعالم نماید .هرگونه کتمان حقیقت در صورت آشکار شد ن برای اداره مهاجرت کانادا منجر به رد درخواست ویزا شده و می تواند تبعاتی
مانند قرارگرفتن متقاضی در لیست سیاه به مدت چندین سال را داشته باشد.
 )4متقاضیانی که سن آنها کمتر از  13سال و بیشتر از  80سال باشد نیازی به انجام انگشت نگاری ندارند.
 )5متقاضیان محترم متعهد و موظف هستند کلیه مراحل الزم جهت اخذ ویزا شامل سفر ،انگشت نگاری و ارسال پاسپورت جهت درج ویزا (در
صورت قبولی) را با شرکت گیتاگشت انجام دهند .در غیر این صورت شرکت گیتاگشت هیچگونه مسئولیتی در خصوص مشکالت احتمالی ایجاد
شده برای متقاضیان نخواهد داشت .همچنین با توجه به انجام خدمات ویزای توریستی کانادا توسط گیتاگشت با قیمت ویژه در مقایسه با سایر
همکاران ،از متقاضیان محترم درخواست می گردد در صورت قبولی ویزا برای سفر به کانادا از تورهای شرکت گیتاگشت استفاده نمایند.
اینجانب  .....................................................فرزند  ...........................درخواست ثبت نام جهت ویزای توریستی مولتیپل  5ساله کانادا
برای خود و اعضای خانواده ام را دارم و متعهد می گردم کلیه مراحل الزم جهت تکمیل ثبت نام و اخذ ویزا (در صورت قبولی)
شامل سفر ،انگشت نگاری و ارسال پاسپورت جهت درج ویزا را با شرکت گیتاگشت انجام دهم.
هزینه اخذ شده از هر متقاضی صرفاً بابت انجام خدمات درخواست ویزای توریستی مولتیپل  5ساله کانادا بوده و هیچگونه تضمینی
بابت صدور ویزا داده نمی شود .تصمیم گیری برای صدور ویزای هر متقاضی فقط و فقط توسط کنسولگری کانادا و بر اساس مدارک
و مستندات ارائه شده انجام می گیرد و آژانس گیتاگشت هیچگونه دخالتی در قبولی یا رد صدور ویزا ندارد .بنابراین در صورتیکه
درخواست ویزای فرد متقاضی یا یکی از اعضای خانواده به هر دلیلی رد شود هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.
توجه  :میزان تمکن ارائه شده باید تا پایان مراحل اخذ ویزا تغییر نکند و موجودی حساب کاهش پیدا نکند ،در غیر اینصورت باعث
ریجکتی و ردی ویزا خواهید شد.
همچنین اینجانب  ..............................................تعهد می دهم که کلیه سواالت فوق در فرم  1و  2را با دقت و بدون پنهان کاری
پاسخ داده ام و همچنین کلیه مدارک ارائه شده اصل می باشد و در صورتیکه مشخص شود یکی از مدارک جعلی یا دست کاری
شده ،کلیه خسارت های ناشی از آن بعهده اینجانب می باشد.

تاریخ:

امضا و اثر انگشت متقاضی اصلی:
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