مشخصات فردی
نام و نام خانوداگی به انگلیسی ) مطابق پاسپورت(
جنسیت
محل تولد

نام مستعار
تاریخ تولد به میالدی (روز ،ماه ،سال)
کشور اقامت

کشورهای دیگری که تا کنون در آن بیش از  6ماه اقامت داشته اید) با ذکر مدت و زمان اقامت(
نام و نام خانوادگی همسر:
تاریخ ازدواج میالدی:
وضعیت تاهل
آیا قبالً هم ازدواج کرده اید؟
مشخصات پاسپورت:
شماره پاسپورت:

کشور محل صدور:

تاریخ صدور:

تاریخ انقضا:

اطالعات تماس
.1آدرس پستی فعلی:
شهر ،کشور ،منطقه
شماره موبایل:
شماره منزل:
آدرس ایمیل:

کدپستی:
شماره محل کار:
فکس:

آیا آدرس پستی شما با آدرس محل سکونت شما یکسان است ؟
جزئیات سفر به کانادا
نوع سفر  :کاری  /توریستی/تحقیقاتی/دانشجویی /کاری در رفت و آمد /سوپرویزا /غیره
مدت زمان اقامت:
تاریخ سفر به کانادا:
بودجه ی سفر:
نام دعوت کننده ( مطابق پاسپورت یا مدارک اقامتی) :
آدرس دعوت کننده:

نسبت خویشاوندی:

تحصیالت
آیا تحصیالت دانشگاهی دارید؟
تاریخ تحصیل (آخرین مقطع تحصیلی) :از
رشته تحصیلی

شهر/استان محل تحصیل کشور:
نام مدرسه  /دانشگاه

تا

اطالعات شغلی  01سال اخیر
سمت شغل فعلی:
شهر محل خدمت:
شغل قبلی:
شهر محل خدمت:

نام شرکت محل کار
مدت زمان اشتغال از
نام شرکت محل کار
مدت زمان اشتغال از

تا
تا

آیا تا بحال ویزای کانادا داشته اید؟ درصورت پاسخ مثبت تاریخ دقیق تمام ویزاهای قبلی ذکر شود.
آیا تا بحال درخواست ویزای کانادای یا کشور دیگری را داشته اید که رد شده باشد ؟
آیا قادر به مکالمه به زبان انگلیسی یا فرانسه هستید؟ (درصورت داشتن مدرک بین المللی زبان نظیر تافل و ایلتس و ...جزییات را وارد نمایید)

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد به میالدی

وضعیت تاهل

شغل

آدرس قیق محل زندگی و شغل

(روز ،ماه ،سال)
محل تولد
متقاضی
همسر
مادر
پدر
فرزند
فرزند
فرزند
خواهر/برادر
خواهر/برادر
در صورتی که جهت تکمیل اطالعات خانوادگی در این جدول سطر کافی وجود ندارد اطالعات تکمیلی را پشت صفحه یا یک صفحه ضمیمه مرقوم فرمایید

