مدارک الزم برای ویزای توریستی مولتیپل  5ساله کانادا
*** مدارک شغلی ***
1

دانشجویان و دانش آموزان
ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل

2

صاحبان شرکت های خصوصی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)
ترجمه آخرین تغییرات روزنامه رسمی  +ترجمه روزنامه رسمی تاسیس شرکت
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد.
ترجمه لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (سابقه یک سال گذشته)(در صورت وجود)

3

کارمندان شرکت های خصوصی
ترجمه لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (سابقه یک سال گذشته)
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد.
 +آگهی تاسیس شرکت

4

کارمندان بخش دولتی
ترجمه آخرین حکم کار گزینی
ترجمه آخرین فیش حقوقی
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق و مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد .
ترجمه لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (سابقه یک سال گذشته)

5

بازنشستگان
ترجمه آخرین فیش حقوقی  /ترجمه آخرین حکم بازنشستگی

6

کسبه
ترجمه جواز کسب
ترجمه گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و سابقه کار و میزان حقوق مشخصات فردی (نام و شماره پاسپورت) در آن ذکر شده باشد.
ترجمه کارت بازرگانی

7

پزشکان
ترجمه پروانه مطب
ترجمه کارت نظام پزشکی

8

مهندسان
ترجمه پروانه نظام مهندسی

9

ساختمان سازان
ترجمه گواهی ساختمانی (تخریب و نوسازی یا عدم خالف یا پایان کار)
ترجمه پایان کار ساختمان  /ترجمه قرارداد های کاری

10

وکال
ترجمه پروانه وکالت

11

کارشناسان
ترجمه پروانه کارشناسی

1

*** مدارک بانکی و مالی ***
گواهی تمکن  3ماه آخر حساب های کوتاه مدت  /بلند مدت  /جاری به زبان انگلیسی که به ازای هر نفر  50میلیون تومان موجود باشد.
ترجمه قرارداد های حساب های کوتاه و بلند که تاریخ قرار داد مشخص باشد.
ترجمه سایر منابع درآمدی (اجاره نامه)

*** سایر مدارک مورد نیاز ***
اصل گذرنامه که بیشترین زمان اعتبار را داشته باشد .چون ویزا  5ساله است و مدت ویزا به اندازه اعتبار پاسپورت زده میشود.
ترجمه سند ملکی بنام مسافر یا همراهان (در صورت وجود)
ترجمه کارت پایان خدمت
ترجمه شناسنامه
یک قطعه عکس  3*4تمام رخ زمینه روشن که با پاسپورت یکی نباشد.
ترجمه سند ازدواج
کلیه گذر نامه های قدیمی
پر کردن فرم  : 1ثبت نام اطالعات متقاضی ،که توسط آژانس گیتا گشت ارائه می شود.
پر کردن فرم  : 2اطالعات اعضای خانواده متقاضی ،که توسط آژانس گیتا گشت ارائه می شود.
مدارک مورد اشاره حداقل مدارک مورد نیاز برای ثبت نام جهت درخواست صدور ویزا می باشد .در صورتیکه بر حسب شرایط هر متقاضی ،نیاز
به مدارک تکمیلی دیگری باشد متقاضی می بایست در اسرع وقت مدارک تکمیلی مورد نیاز را تهیه و ارائه نماید.

**

توجه  :کلیه مدارک باید ترجمه رسمی و ممهور به مهر دادگستری و وزارت خارجه باشد.

دفتر مرکزی  :تهران  ،خیابان سهروردی جنوبی  ،خیابان ملک  ،نبش کوچه فرهومند  ،پالک  ، 1طبقه اول  ،واحد  3و  4تلفن 88401071 :
شعبه نیاوران  :تهران  ،خیابان نیاوران  ،پایین تر از سه راه یاسر به سمت تجریش  ،مجتمع آوا نیاوران  ،1پالک  ،252طبقه اول تلفن 26851060 :
2

