اﺧﺬ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ی ﺣﻘﻮﻗ ﺳﻔﯿﺮان ﺳﺮوش ﺳﻌﺎدت
ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﺣﻘﻮﻗ ﺳﻔﯿﺮان ﺳﺮوش ﺳﻌﺎدت ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗ ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮﺗ.
از زﻣﺎن روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا از ﻟﺤﺎظ اﻣﺎری ﺗﻌﺪاد
وﯾﺰا ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺻﺎدر ﺷﺪه ی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان
ﺑﺮﺧ ﺷﺮوط رو ﺷﺮط اﺻﻠ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮﺧ دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ از ﺷﺮوط و از داﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻓﺮﻋ.
ﺑﺮای ﺻﺪور اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺰا دو ﻧﻮع ﺷﺮط اﺻﻠ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﺟﻮد ﯾ از اﯾﻦ
دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮط ﻗﻄﻌ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﯾ اﯾﻨﻪ از ﻃﺮف ﯾ از ﻧﺰدﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎن ﯾ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ
وﯾﺰﯾﺖ و دﯾﺪار آن ﻓﺮد در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

و اﯾﻨﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﻋﻮت ﻣﯿﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻗﻮام و ﺑﺴﺘﺎن ﻧﺰدﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و… ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﻓﺮد ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮای ﺻﺪور وﯾﺰا.
ﺷﺮط دوﻣ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺷﺮط اول ﺧﯿﻠ ﮐﻤ ﻣﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد وﯾﺰای
ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮐﺎﻧﺎدا را اﺧﺬ ﮐﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﺧﻮب ﺳﻔﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاول ﻫﯿﺴﺘﻮری.
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻓﺮدﯾﺴﺖ اﻫﻞ ﺳﻔﺮ و ﺟﻬﺎﻧﺮدی ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﻪ از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﺪ دارای ﯾ وﯾﺰا ﯾﺎ دو وﯾﺰا در
ﯾ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﺣﻮزه ی ﺷﻨﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺳﺘﯿﺮ وﯾﺰای ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻨﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و در ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺮ ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮاول ﻫﯿﺴﺘﻮری ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻓﺮاد در درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪه اﺳﺖ.

از دﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠ ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻠﻘﻪ و
واﺑﺴﺘ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارﮐ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ واﺑﺴﺘ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرش ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎز ﻣﯿﺮدد.
ﻣﺪارﮐ ﻣﺜﻞ ﻣﺪارک ﻣﺎﻟ از ﻗﺒﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل در
ﺣﺴﺎب و ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﻠ و داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ.
ﻣﺪارک دﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎری و ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻐﻠ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد واﺑﺴﺘ ﮐﺎری و ﺣﺮﻓﻪ ای دارد.

وﯾﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در اﯾﺮان را دارد.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ و
ﭘﺮواﻧﻪ ﻃﺒﺎﺑﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ و….
و ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ دارای ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻼت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﺮای
اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﻣﺴﺘﺪل ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
و اﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮد دارای ﺳﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای آن ﻗﺸﺮ
ﺻﺪور وﯾﺰا ﻣﯿﻨﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺪود ﺳﻨ ﺳ ﺳﺎل
از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺰا ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪارک ذﮐﺮ ﺷﺪه ی ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪارک دﯾﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺪارک اﻣﺎده ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺗﺮﺟﻤﻪ ی رﺳﻤ اﻧﻠﯿﺴ
ﺷﺪه و اﺳﻦ اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﺮای اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا ارﺳﺎل ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن
اﯾﻤﯿﻞ اﻧﺸﺖ ﻧﺎری و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾ ﻓﺮد ﻣ اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ﺳ روز
آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻇﺮف  3ﻣﺎه ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ وﯾﺰای ﺗ ورود  single entryﯾﺎ ﯾ وﯾﺰای
ﺧﺎص ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﯾﺰای ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ ﮐﺎﻧﺎدا  multiple entryﯾﺎ ﻫﻤﺎن وﯾﺰای
ﻣﻌﺮوف ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﮔﻠﺪن وﯾﺰا ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه در اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﺪاﮐﺜﺮ
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﯾ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧ ۶ ﻣﺎه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﯿﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت
در ﮐﺪام اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد و ﻣﺤﺪودﯾﺘ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
راﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾ اﻣﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ  ۶ﻣﺎه از داﺧﻞ ﺧﺎک ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ ﻣﺤﺪود ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﻄﻌ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺖ وﻟ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون اﻣﺪن و ﺗﺮک ﺧﺎک ﮐﺸﻮرﮐﺎﻧﺎدا ) ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺎک ﻣﺮز
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ( ﻣﺠﺪد وارد ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪه و  ۶ﻣﺎه دﯾﺮ درﻧﯿﺰ
ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺗﻮرﯾﺴﺖ در آن ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ روز در ﻣﻮرد وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ و ﺣﻮاﺷ آن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﻪ اﯾﺎ وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را دارد
ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی ﺣﻘﻮﻗ ﺳﻔﯿﺮان ﺳﺮوش ﺳﻌﺎدت ارﺗﺒﺎط
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﺎﺟﺮﺗ ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

