
 

 

 

 

 

فارسی زبان  مترجمراهی مه ،فرودگاهی ترانسفر رفت و برگشت ،  مسافرتی بیمه ، صبحانه با همراه هتل در اقامتیک شب  ، :  

 . ه سفارت ، وقت سفارت، پرداخت ورودیارائه مدارک به سفارتانگشت نگاری و جهت 

: 
 درج شده است؛ زایکه در آنها و یمیقد یپاسپورتها ی هیبا حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کل یاصل پاسپورت متقاض -1

 د؛یسف ی نهیبا زم یرنگ x  3.5 4.5 دیقطعه عکس جد کی -2

 شناسنامه ی ترجمه -3

 ؛(ترجمه شود لشانیاشتغال به تحص یفرزندان حتماً گواه یدر صورت همراه)سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر  ی ترجمه -4

 صورت جداگانه؛ به انیاز متقاض کیهر  یبرا یو خانوادگ یفرم اطالعات فرد لیتکم -5

 یمتقاض ی انهیدرآمد ماه زانیم ی ندهه نشاندهحساب ک ی بانک به همراه گردش چهار ماهه الملل نیو ممهور به مهر امور ب یسیتمکن بانک به زبان انگل ی شامل نامه ،یمدارک مال -6

  نتیزپریو ر یتمکن مال ی مدت اعتبار نامه ) دیارائه ده زین دیو اجارهنامه دار ل،یاوراق بهادار، سند اتومب ایسهام  دیخر یمدت، گواه بلند ی سپرده یکه گواه یباشد. در صورت

 ؛(ماه است کیماه آخر  4

 یاسناد ملک ی ترجمه -7

 و مدت زر،یسوپروا ای ریمد نام انه،یو درآمد سال یشروع به کار، عنوان شغل خیبا ذکر تار)سربرگ شرکت  یرو یسیاشتغال به کار به زبان انگل یگواه کارمندان: یبرا یمدارک شغل -8

  ؛ینیحکم کارگز ی دو ماه آخر، و ترجمه ی مهیب ستیل ی دو ماه آخر، ترجمه یحقوق شیف ی ، ترجمه( یشده با مرخص زمان موافقت

 ستیل نیآخر ی آخر کارمندان، ترجمهماه  2ی حقوق شیو ف مهیب ستیل ی ترجمه، آگهی تصمیمات شرکت در روزنامه رسمی،  راتی، آگهی تغی یستأس یآگه ی ترجمه :انیکارفرما

 نیماه آخر به الت 4 نتیزپریتمکن بانک شرکت، و ر ی شده، نامه پرداخت یاتیمال

 مهیپرداخت ب ستیل ی شده، ترجمه پرداخت یاتیمال ستیل نیآخر ی ترجمه ،یاتاق بازرگان یگواه ،یکارت بازرگان ی ترجمه تجار:

  مهیپرداخت ب ستیل ی شده، و ترجمه پرداخت یاتیمال ستیل نیآخر ی مطب، ترجمه ی پروانه ی ترجمه ،یپزشک ت، کارت نظامبدائم طبا ی پروانه ی ترجمه پزشکان:

 جواز ساخت؛ ای یمهندس نظام ی پروانه ی ترجمه مهندسان:

  مهیپرداخت ب ستیل ی شده، و ترجمه پرداخت یاتیمال ستیل نیآخر ی جواز کسب، ترجمه ی ترجمه ،یبردار بهره ی پروانه ی ترجمهاحبان مشاغل آزاد: داران و ص کارخانه

 ؛(ارائه شود یبازنشستگ حقوق شیحکم افزا ی حقوق، ترجمه شیدر صورت افزا) یدو ماه آخر بازنشستگ یحقوق شیف ی و ترجمه یحکم بازنشستگ ی ترجمه بازنشستگان:

به  دیبا میدعوتنامه پس از تنظ) گریزمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط د آدرس و تلفن، مدت ،یسفر متقاض لینسبت، دل ،یکننده و متقاض دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت -9

 برسد؛ ( Notary Public) دفتر ثبت یمهر و امضا

 PR کارت اقامت ای Canadian Birth Certificate ییکانادا ی شناسنامه ،ییپاسپورت کانادا Canadian Citizenship Card  یکارت شهروند ی کننده: ارائه مدارک فرد دعوت

CARD یاتیمال یها بانک، برگه ی نامه، اشتغال به کار یکننده، شامل گواه مدارک فرد دعوت ریسا ن،ی. همچنستیکننده الزام فرد دعوت یاز سو Notice of Assessment  و

 دارند ، شونده فرد دعوت یازیدرخواست و ی جهینت یرو یادیز اریبس ریتأث  T1یا  T4 یفرمها

 ست؛یرفت و برگشت کانادا الزام طیسفر به همراه رزرو بل ی رزرو هتل و شرح برنامه ی نامه، ارائه در صورت نداشتن دعوت

 .نمی کند یباشد که آنها را همراه یکس یاز سو دیبا تنامهیقصد مسافرت دارند. رضا نیاز والد یکیکه بدون  یفرزندان یهمراه یبرا یمحضر ی نامه تیرضا ی ترجمه  -10

 .برسند دادگستری تایید به ترجیحا و شوند رسمی ترجمه انگلیسی زبان به ایدب فارسی مدارک کلیه*** 

    .است الزامی نام ثبت هنگام ارزی مبلغ پرداخت

  .گردد می رزرو مسافرین برای مشابه های هتل فوق های هتل کانفرم عدم صورت در .1

2. check in 14:00 ساعت check out باشد می ظهر 12:00 ساعت. 

 .داشت نخواهد روادید صدور در را تعهدی هیچگونه قرن سفر الهه دفتر ، کنسولگری توسط ویزا صدور عدم صورت در .3

همکار بوده و دفتر الهه سفر قرن مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر یا آژانس  .6

     .مسافر نخواهد داشت

 
    

 سال 14یر ز تخته اتاق یک اتاق دو تخته هر نفر درجه هتل مسیر

 $ 290 $ 390 $ 350 *5 اقامت در آنکارایک شب 

ES2031-2304DATE  28MAY

کانادا  ویزا  

http://www.elahesafar.net/

