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کانادا سفارت یجکتیر ترجمه                                                              

 نیا در که کنند یم افتیدر سفارت از نامه کی شان، یزایو درخواست شدن رد ای و یجکتیر صورت در کانادا، یزایو انیمتقاض

 کانادا یزایو یجکتیر نامه با را شما میدار قصد بخش نیا در. گردد یم مشخص ها آن یکانادا یزایو شدن جکتیر لیدال نامه،

تاس آمده متن نیا نامه، نیا یابتدا در. کرد میخواه یبررس ز،ین را کانادا سفارت طرف از یاعالم موارد یتمام و میکن آشنا  

 و مدارک یبررس و کانادا موقت اقامت یزایو درخواست قیدق یبررس از بعد. میمتشکر کانادا از دیبازد یبرا شما عالقه از

 درخواست پناهندگان، از حفاظت نیقوان و قانون. شود ینم برآورده شما یزایو درخواست که میا گرفته میتصم شما، بانیپشت اسناد

کند یم رد را شما یزایو  

 ریز موارد از یکی شامل است ممکن شودکه یم گرفته نظر در ییفاکتورها ،یمتقاض یزایو درخواست درباره یریگ میتصم در

باشد ینم موارد نیا به محدود اما بوده، : 

کننده درخواست شخص یتیهو و یمسافرت اسناد به مربوط اطالعات . 

کانادا به سفر از هدف . 

دیکن یم مالقات شانیا با کانادا در که یشخص یتماس اطالعات . 

خانواده و شغل اقامت، تیوضع جمله از سکونت محل کشور با کانادا یزایو یمتقاض شخص یوابستگ  

سفر زمان مدت در خانواده و خود از تیحما و اقامت و سفر نهیهز پرداخت یبرا فرد ییتوانا . 

ریخ ای گذارد یم احترام کانادا به خود، ورود طیشرا با فرد ایآ . 

ریخ ای است مجاز یقانون نظر از کانادا به فرد ورود ایآ . 

ریخ ای کرد خواهد ترک را کانادا کانادا، در مجاز اقامت انیپا در فرد ایآ نکهیا و . 

است شده ارائه بعد صفحات در لیدال ما، ماتیتصم بهتر درک یبرا . 

 

 یبرا دوباره را خود درخواست دیتوان یم د،یبده کننده قانع یپاسخ کانادا سفارت یها ینگران به دیتوان یم که دیکن یم احساس اگر

 پرونده یبررس نهیهز دیبا دیجد  درخواست یبرا نیهمچن. دیا کرده تیرعا را شده خواسته طیشرا که دیده نشان و. دیکن ارسال ما

دیبپرداز مجددا را . 

 را رشیپذ افسر دیبا باشد، موقت اقامت یزایو افتیدر به لیما که یفرد هر پناهندگان و مهاجران از حفاظت قانون ۱۱ بند در 

است یمهاجرت نیقوان الزامات با مطابق او، طیشرا و ستین مجاز ریغ کانادا به ورود یبرا که کند متقاعد  



 

 

است شده داده حیتوض ریز لیدال به مقررات و قانون با شما طیشرا مطابقت عدم شما، درخواست یبررس از پس . 

دشو یم شما یزایو یجکتیر به منجر که شوند یم یبررس یموارد تنها که دیباش داشته نظر در  

 موارد م،یتصم نیا گرفتن یبرا. کرد دیخواه ترک را کانادا اقامت، مجاز زمان مدت انیپا در که دیکن متقاعد را ما دینتوانست شما

است شده گرفته نظر در لیذ : 

یسفر خچهیتار  

اقامت محل کشور در اقامت تیوضع  

کانادا در نیهمچن و اقامت محل کشور در یخانوادگ یها یوابستگ  

کانادا در شده شنهادیپ اقامت مدت  

کانادا به سفر از هدف  

اقامت محل کشور در یشغل ندهیآ  

اقامت محل کشور در یفعل اشتغال تیوضع  

یمال تیوضع و یشخص یها ییدارا  

کانادا در یقانون یتجار هدف کی داشتن  

کانادا در یقبل اقامت در مقررات و نیقوان نقض هرگونه . 

دیبده دست از کانادا به سفر یبرا را خود یفعل ییدارا و درآمد کل شما که میستین یراض ما . 

دیا نکرده ارائه خود زبانیم ای و خود( یمال تمکن) یها ییدارا و درآمد اثبات یبرا یکاف مدارک . 

 



 در ساعت ۸۴ از شتریب که دیدار قصد اگر. دیا کرده ثبت تیترانز یزایو قسمت در را، خود موقت اقامت یزایو درخواست شما

 پرداخت مجددا را، زایو پرونده یبررس یها نهیهز و کرده ثبت را موقت اقامت یزایو درخواست دیبا د،یباش داشته اقامت کانادا

دیکن . 

 یکل اعتبار که شود یم باعث نیا و باشند یم اعتبار فاقد دیا کرده ارائه کانادا یزایو درخواست یبرا شما که یمدارک از یبرخ

کند دایپ کاهش شما درخواست  

 به تا و نکرده تیرعا را پناهندگان از تیحما و مهاجرت قانون( ۱) ۱۱ بخش به مربوط اطالعات ارائه یبرا ما درخواست شما

دیده انجام را ریز موارد یبرا ما درخواست دیا نتوانسته امروز  

یپزشک نهیمعا 1 

مصاحبه2  



 

 

دینکرد برآورده را پناهندگان از حفاظت مقررات به توجه با را یکیالکترون یزایو درخواست یبرا الزم تیصالح شما . 

 ما خاص، طور به است، آمده قانون ۱۱ بند در که همانطور د،یداد پاسخ صادقانه سواالت تمام به شما که میستین یراض ما

باشد درست ریز اطالعات که میستین یراض  



 جه،ینت عنوان به. است شده داده شرح یپناهندگ و مهاجرت قانون در که دیهست یافراد از رشیپذ قابل ریغ طبقه کی عضو شما

دیستین رشیپذ قابل ر،یز یها بخش ریز عنوان به شما  

 

یتیامن لیدال به  

موسسه ای کیدموکرات دولت کی برابر در یخرابکار ای یجاسوس اقدامات انجام به مبادرت . 

ها دولت هیعل بر یخرابکار در مشارکت ای و اقدام . 

ستیترور با یهمکار . 

کانادا یمل تیامن یبرا خطر . 

اندازدیب خطر به را کانادا نیساکن یزندگ است ممکن که زیآم خشونت یرفتارها انجام به مبادرت . 

دارد را است آمده  A،B ای و  C بند در که یاقدامات انجام احتمال که یسازمان در تیعضو . 

 

 

یالملل نیب ای و بشر حقوق نقض موارد  

باشد یجنگ اتیجنا و یبشر ضد جرائم قانون ۷ تا ۸ یها بخش ناقض که کانادا از خارج در یعمل یاجرا  . 

 جرائم و بشر حقوق هیعل اتیجنا ،یجنگ اتیجنا ،یکش نسل بشر، حقوق مند نظام نقض ،یستیترور یها یریدرگ در ارشد مقام 

یجنگ میجرا قانون و تیبشر هیعل . 

 شناخته مجاز ریغ ،یالملل نیب انجمن کی ای یالملل نیب سازمان کی میتصم موجب به کانادا در ها آن اقامت ای و ورود که یافراد 

دارند دائم اقامت که یافراد جز به است شده  

 

یجد اتیجنا به توجه با  

سال ۱۱ تا ماه ۱ دوره کی به پارلمان توسط تیمحکوم و کانادا در جرم کی انجام . 

سال ۱۱ تا ماه ۱ دوره کی به پارلمان توسط تیمحکوم و کانادا از خارج در جرم ارتکاب به متهم . 

 مهیجر ساله ۱۱ تیمحکوم دوره حداکثر با پارلمان قانون تحت که کانادا، در اقدام نیا افشا و کانادا از خارج در مجرمانه اقدام 

شود یم . 

 



 

 

  اتیجنا اساس بر

 که مانپارل قانون گونه هر تحت جرم مورد دو ای ،یفریک حکم با مجازات قابل پارلمان قانون تحت کانادا در شدن محکوم از پس 

است نبوده واحد حادثه کی از یناش . 

 قرار مجازات تحت پارلمان، قانون موجب به شود، شناخته مجرم زین کانادا در و شود مرتکب یجرم به کانادا از خارج در اگر 

ردیگ یم . 

 شانیا با مجلس، قانون طبق شود، مرتکب کانادا در اگر و است شده مرتکب که یجرم کانادا، از خارج قانون کی اتخاذ 

کرد خواهد برخورد . 

است شده یگذار قانون مجلس، قانون تحت که یجرم کانادا، به ورود در تعهد   

. 

 

 

افتهی سازمان جرائم لیدل به  

 یافراد از یتعداد توسط و شده یزیر برنامه ییجنا تیفعال یالگو از یبخش که است ییها تیفعال ریدرگ که سازمان کی یاعضا 

اند شده منع کانادا به ورود از کنند، یم تیفعال جرم اهداف شبردیپ روند در که . 

ییپولشو و انسان قاچاق مانند ییها تیفعال ؛یمل فرا جرائم در تعامل  . 



 

 

یمتقاض یسالمت تیوضع لیدل به  

 از شیب یتقاضا شخص، سالمت که است ممکن ای و باشد افراد یعموم تیامن ای و یعموم سالمت یبرا یخطر است ممکن ایآ

کند جادیا را یاجتماع و یبهداشت خدمات بر حد  

 

یمال لیدال به توجه با  

 متقاعد را زایو افسر ای و بود، دینخواه است وابسته شما به که یگرید فرد هر ای و خود از تیحما به یلیتما ای و ییتوانا شما

هستند یاجتماع یها کمک ازمندین که یانیمتقاض از ریغ به. دیدار تیحما و مراقب یبرا یکاف باتیترت که دیا نکرده  

 

نادرست اطالعات ارائه لیدل به  

 در خطا به منجر تواند یم ای شود یم موجب که را مرتبط را ماده کی به مربوط یماد قیحقا میمستق ریغ ای و میمستق طور به 

شود قانون نیا اداره . 

باشد نگذشته شما یقبل تیممنوع زمان از ساله دو دوره کی در که یحال در دیهست رشیپذ قابل ریغ کانادا به هنوز شما  . 

 

 

 

کانادا یستیتور یزایو جکتیر لیدال                                                           

: باشد داشته نهیشیپ سو کانادا، پلیمولت یزایو یمتقاض  

 مشمول مساله نیا. شود یم جکتیر شان،یا یستیتور یزایو درخواست باشد، یفریک سوابق یدارا کانادا، یزایو یمتقاض اگر

عبارتنداز که شده کشورها ی همه در بزرگ و کوچک جرائم همه : 

یدزد   

یمست حالت در یرانندگ   

مخدر مواد به مربوط سوابق داشتن   

 قتل 

یریدستگ برابر در مقاومت   



 

نهیشیپ سو به مربوط موارد هیکل و دعوا و نزاع   

 

:بشر حقوق نقض موارد در مشارکت  

 به الملل نیب سطح در که یحکومت در ارشد مقام داشتن ای و تیبشر هیعل اتیجنا شامل بشر، حقوق نقض موارد در مشارکت 

است بشر حقوق نقض مسئول ای و نشده شناخته تیرسم . 

 

: افتهی سازمان میجرا در مشارکت  

 موثر کانادا یزایو شدن رد در که افتهی سازمان جرائم یها گروه ریسا ای و یستیترور ،ییایماف گروه کی در حضور اثبات

بود خواهند . 

 

:شهروندان یمنیا ای و یعموم سالمت دیتهد  

 نیا بالقوه ریتاث نیهمچن و شخص یماریب هرگونه به مربوط اطالعات مربوطه افسر کانادا، یزایو مدارک یابیارز طول در 

 آنفلونزا، ت،یهپات کانادا یزایو یمتقاض اگر مثال، عنوان به. کرد خواهد یبررس را کانادا یعموم سالمت و بهداشت بر ،یماریب

. شود جکتیر او یزایو و شده یریجلوگ کانادا به ورودش از است ممکن باشد، داشته را یعفون یها یماریب ریسا ای و سرخک

 یرفتارها ای و زیآم خشونت یرفتارها به است ممکن که یقطب دو اختالل ای یزوفرنیاسک لیقب از انتقال قابل ریغ یها یماریب

شود یمتقاض کانادا یزایو جکتیر موجب و گرفته قرار یپزشک رشیپذ عدم نهیزم در زین شود منجر نامناسب . 

 

:یاجتماع ای یبهداشت خدمات نهیزم در حد از شیب یتقاضا  

 ،یمتقاض درمان با که یصورت در. باشد یم یپزشک رشیپذ حد از شیب یتقاضا کانادا، یزایو یجکتیر موارد از گرید یکی 

 صورت، نیا ریغ در و شود یم صادر یمتقاض شخص یزایو باشد، داشته یتوجه قابل مثبت راتییتغ کانادا یپزشک ستمیس

باشد یم کانادا یزایو یجکتیر موارد از یکی ز،ین حد از شیب درخواست اعالم. شود یم جکتیر شانیا یزایو . 

 

:یمال لیدال  

 خانواده و خود تیحما یبرا و یمتقاض ییتوانا عدم خاطر به که است، یمال لیدال کانادا، یزایو یجکتیر موارد نیتر جیرا از 

 کسب یگذار هیسرما ای و ینیآفر کار ،یکار مهارت قیطر از که را خود درآمد نتواند یمتقاض اگر. است یمال لحاظ از خود

 پرداخت ییتوانا کند اثبات کانادا دولت به دیبا یمتقاض. شد خواهد جکتیر او یکانادا یزایو کند، اثبات کانادا دولت به کرده،

 یمشکل ها، نهیهز نیا پرداخت در و باشد یم دارا را کانادا به برگشت و رفت طیبل نهیهز کانادا، در اقامت به مربوط یها نهیهز

 ها، نهیهز پرداخت در ییتوانا عدم و مشکل بروز صورت در باشد، شده کانادا وارد نامه دعوت با یمتقاض اگر. داشت نخواهد

 ها نهیهز هیکل پرداخت باشد، شده کانادا وارد نامه دعوت بدون اگر اما و ردیبگ عهده به را تیمسئول نیا دیبا کننده دعوت شخص

ردیبگ کمک یگرید شخص از تواند ینم ها، نهیهز پرداخت یبرا و باشد یم شانیا عهده به . 

 

 

:نادرست ای و یواقع ریغ اطالعات ارائه  



 عنوان به. شود یم اکاناد مهاجرت نیقوان یاجرا از مانع که باشد یم یواقع ریغ اطالعات ارائه کانادا، یجکتیر گرید لیدال از 

 به و باشد کرده مهیضم را کانادا شهروند کی نامه دعوت ای و تیحما برگه خود، یکانادا یزایو مدارک در یمتقاض اگر مثال،

 سفارت اطالع صورت در و شده متهم اسناد، جعل به کند، ثبت را خود امضا ای و یجعل یامضا کانادا، شهروند یامضا یجا

 حبس به محکوم خود، یمادر کشور ای و کانادا در که است ممکن نیهمچن شد خواهد محروم کانادا به ورود از یمتقاض کانادا،

 .شود

 

نیقوان با مطابقت عدم  

 یها نمونه از. کرد اشاره پلیمالت ای و یستیتور یزایو با لیتحص ای و کار به توان یم کانادا، مهاجرت اداره نیقوان با مطابقت عدم

 اخراج حکم کانادا دولت ،یموارد نیچن در. کرد اشاره زایو اعتبار اتمام از پس ،یمادر کشور به بازگشت عدم به توان یم گرید

داشت دینخواه را کشور نیا به ورود حق شما کانادا، دولت یسو از شده مشخص زمان تا و کند یم صادر را شما( پورتید) . 

 

:شده نییتع حد از شیب اقامت  

 نیچن یقبل یزاهایو در که یصورت در ای و داشت خواهد اقامت شده نییتع حد از شیب یمتقاض که دهد احتمال کانادا دولت اگر 

 از پس و شده کانادا وارد یلیتحص یزایو با شما اگر مثال عنوان به. شد خواهد جکتیر شما یکانادا یزایو باشد، کرده را یکار

. شد خواهد یریجلوگ بعد دفعات در کانادا به شما ورود از د،یباش داشته حضور کانادا در همچنان زایو نیا اعتبار اتمام  

 

:مجاز ریغ یسفر همراه داشتن  

 باشد، مجاز ریغ کانادا به ورود یبرا فوق لیدال از کی هر به توجه با که خود، خانواده یاعضا از یکی با همراه یمتقاض اگر 

شود یم جکتیر زین یمتقاض . 

 

: نامناسب یسفر خچهیتار  

 به د،یباش داشته سفر که یخارج یکشور هر. ستین نگنیش عضو یها کشور به مربوط فقط یسفر خچهیتار د،یباش داشته توجه

 به نسبت یشتریب اعتبار اروپا، هیاتحاد یکشورها و نگنیش یزایو اما، شد خواهد شناخته معتبر یسفر خچهیتار کی عنوان

دارد گرید یکشورها . 

 شانیا یمال مدارک به توجه با یمتقاض یسفر خچهیتار. شود کانادا یزایو درخواست شدن رد باعث تواند یم زین یسفر خچهیتار

 دو نیا تطابق عدم علت به شما یزایو کم، یسفر خچهیتار و دیباش داشته یبار پر یمال مدارک اگر. شود یم گرفته نظر در

شد خواهد جکتیر مورد، . 

 

:خود کشور به یوابستگ عدم  

 ها، یوابستگ نیهم خاطر به و دارد خود کشور در ییها یوابستگ که کند اثبات زایو افسر به دیبا کانادا، یستیتور یزایو یمتقاض 

شود یم کانادا یستیتور یزایو یجکتیر باعث موضوع، نیا اثبات عدم. گشت خواهد باز خود کشور به سفر دوره اتمام از پس . 

 

سفر هدف نبودن مشخص  



 ای و ناریسم در حضور بستگان، از دارید. کند مشخص کامال را کانادا به سفر از خود اهداف دیبا کانادا، پلیمولت یزایو یمتقاض

 سفر، هدف از افسر کردن متقاعد در ییتوانا عدم. باشد شده مشخص زایو افسر یبرا کامال دیبا یستیتور اهداف ای و کنفرانس

شد خواهد کانادا پلیمولت یزایو شدن جکتیر باعث . 

 

:کننده دعوت شخص و یمتقاض یمال منابع نبودن مشخص  

 مشخص کانادا سفارت یبرا را خود یمال منابع یتمام دیبا نامه، دعوت کننده ارسال شخص نیهمچن و کانادا یزایو یمتقاض 

شود رد یمتقاض کانادا یزایو درخواست شود یم باعث یمال منابع اثبات عدم. کنند . 

 

 

 

کانادا یلیتحص یزایو شدن رد لیدال                                               

 یزایو شدن رد یاصل لیدال. باشد یم کانادا یلیتحص یزایو اخذ در معمول اتفاق کی زین کانادا یلیتحص یزایو جکتیر

 یزایو یجکتیر موارد از اطالع یبرا. است شده ذکر د،یکن یم افتیدر کانادا سفارت از که یا نامه در ،یمتقاض یلیتحص

دیفرمائ توجه ریز موارد به شدن، جکتیر از یریجلوگ نیهمچن و کانادا یلیتحص . 

یزندگ یها نهیهز ای و لیتحص یها نهیهز پرداخت در ییتوانا عدم  

 یها نهیهز پرداخت ییتوانا که کند ثابت کانادا دولت به دیبا دهد، یم ارائه را کانادا یلیتحص یزایو درخواست یمتقاض که یزمان

 و ماهه ۱ حساب گردش یگواه کانادا دولت معموال،. باشد یم دارا را همراهانش و خود یبرا کانادا به سفر یها نهیهز و لیتحص

 یمتقاض که شود ثابت کانادا دولت به اگر. ریخ ای است یکاف شما هیسرما که بفهمد تا کند یم درخواست را یمتقاض حساب مانده

کند یم رد را شانیا یلیتحص یزایو درخواست ندارد، را کانادا در اش خانواده و خود تیحما ییتوانا . 

 

لیتحص از پس کانادا ترک از زایو افسر نانیاطم عدم  

 برنامه در دیبا کانادا یلیتحص یزایو یمتقاض. دارد انقضا خیتار و اعتبار دوره و است موقت یزایو کی کانادا، یلیتحص یزایو

. کرد خواهد ترک را کانادا خاک ل،یتحص دوره اتمام از پس که کند مشخص کانادا دولت یبرا را موضوع نیا خود، یلیتحص

 در. باشد داشته کانادا یدائم اقامت یبرا ای و کرده دیتمد را خود لیتحص درخواست تواند ینم یمتقاض که ستین معنا بدان نیا

 مشغول کانادا در بتوانند لیتحص نیح در که کند کمک انیدانشجو به تا شده یطراح کانادا دولت توسط یاریبس یها برنامه قتیحق

 اقامت تیوضع یدارا شما که یزمان که کند اعتماد دیبا زایو افسر که است معنا نیبد موضوع نیا قت،یحق در. شوند کار به

دینشو خارج کانادا از د،یهست یقانون . 

 

یلیتحص رشته با مرتبط یمطالعات یها برنامه انتخاب عدم  

 مثال، طور به. شوند یم رد معقول، ریغ یمطالعات یها برنامه انتخاب لیدل به اوقات یگاه کانادا، یلیتحص یزایو یها درخواست

 ارائه را یدار هتل رشته در کانادا یلیتحص یزایو درخواست نه،یزم نیا در یکار تجربه و نیپیلیف از یپرستار سانسیل با یفرد

باشد زایو افسر سوال مورد تواند یم خود نیا که دهد یم . 

 

معتبر ریغ یدانشگاه رشیپذ یها نامه  



. دهد ارائه کانادا سفارت به لیتحص اجازه ای و یلیتحص رشیپذ نامه کی دیبا یمتقاض کانادا، یلیتحص یزایو درخواست یبرا

 شک زایو مامور اگر. باشد کانادا در معتبر و شده ثبت موسسه کی دیبا کند، یم صادر را یلیتحص رشیپذ یگواه که یا موسسه

 یزایو درخواست د،یندار را موسسه یازهاین کردن براورده ییتوانا شما نکهیا ای و است یقیحق شما رشیپذ نامه که باشد داشته

کرد خواهد رد را شما . 

 

یتیهو مدارک و یسفر سوابق از زایو افسر اطالع عدم  

 افسر. کند رد را شانیا یزایو درخواست زا،یو افسر است ممکن ندهد، ارائه را خود یتیهو مدارک و یسفر سوابق یمتقاض اگر

ریخ ای است قبول قابل ییقضا ای و یپزشک نظر از کانادا، به یمتقاض ورود ایآ که باشد نکته نیا ییشناسا به قادر دیبا زایو . 

 

 

داکانا یکار یزایو یجکتیر موارد                                         

 

هفرانس ای و یسیانگل زبان بر تسلط عدم .１  

 یبرامربوطه   لتسیآ زبان مدرک داشتن آن، الزم طیشرا از یکی کشور، نیا در کردن کار و کانادا یکار یزایو اخذ یبرا

 را فوق مدارک یمتقاض که یصورت در. باشد یم زبان یفرانسو یها التیا یبرا انگلیسی و مدرک زبان فرانسه  یها التیا

کند یم جکتیر را شانیا مایمستق و کرد نخواهد شانیا مدارک گرید یبررس صرف را خود وقت زایو افسر باشد، نداشته . 

 

یمال ییتوانا عدم  

 برگشت و رفت نهیهز و ،یزندگ کسالی یها نهیهز پرداخت ییتوانا که کند ثابت کانادا دولت به دیبا کانادا، یکار یزایو یمتقاض

 کمک بدون باشد یم یمتقاض اموال هیکل ،یمال ییتوانا از منظور. باشد یم دارا را کانادا در منزل اجاره نیهمچن و کانادا کشور به

 را یمتقاض کانادا، یزایو افسر موضوع، نیا اثبات عدم صورت در. کانادا در یافتیدر حقوق از استفاده ای و یگرید شخص از

کرد خواهد جکتیر . 

 

یفریک سوابق ای و نهیشیپ سو  

 یستیترور یها گروه در تیعضو مخدر، مواد به مربوط موارد نزاع، و دعوا ،یدزد جرائم در یفریک سوابق داشتن صورت در

شد خواهد جکتیر ،یمتقاض یکانادا کار یزایو شوند، یم یعموم نظم در اخالل باعث که ییها گروه و . 

 

کانادا یعموم سالمت دیتهد  

 سالمت که لیقب نیا از ییها یماریب و تیهپات سل، وبا، مثل یدار ریواگ یماریب چگونهیه دینبا کانادا، یکار یزایو انیمتقاض

 ها آن یزایو درخواست باشند، ییها یماریب نیچن یدارا انیمتقاض که یصورت در. باشند داشته اندازد،یب خطر به را کانادا یعموم

باشند ینم کانادا در کردن کار به مجاز و شد خواهد جکتیر . 

 

مناسب یکار برنامه ارائه عدم و کانادا در کار از هدف نشدن مشخص  



 یها برنامه یتمام دیبا شانیا نیهمچن. کند اعالم کانادا در کردن کار یبرا را خود اهداف یتمام دیبا کانادا، کار یزایو یمتقاض

 کانادا، در یکار یها برنامه ارائه عدم و یکار اهداف نشدن مشخص صورت در. دهد لیتحو زایو افسر به را کانادا در یکار

شود یم جکتیر شانیا و گرفت نخواهد تعلق شانیا به یکار یزایو . 

 

معتبر یکار نامه دعوت ارائه  

 در و دهد ارائه معتبر موسسه ای و شرکت کارفرما، طرف از معتبر نامه دعوت دیبا یمتقاض کانادا، یکار یزایو اخذ یبرا

شد خواهد جکتیر شانیا یزایو زا،یو افسر به معتبر ریغ نامه دعوت ارائه صورت . 

 

 

 

ست؟یچ کانادا یزایو وزیفیر و جکتیر تفاوت                                                 

 کلمه جکت،یر کلمه یجا به کانادا، یزایو شنیکیاپل در. باشد یم کانادا یزایو یجکتیر همان واقع در کانادا، یزایو یوزیفیر

 یوزیفیر از ،یجکتیر کلمه یجا به کانادا، سفارت و ندارد وجود یوزیفیر و یجکتیر نیب یتفاوت چیه. شود یم دیق وزیفیر

کند یم استفاده  


