 .1الوثائق المطلوبة من أجل تقديم طلب تأشيرة (فيزا) لزيارة مؤقتة
كل الوثائق التالية مهمة ،وينبغي أن تخصص الوقت الكافي لجمعها وتجهيزها












وثائق مرجعية (للتحقق من توفر كل وثيقة) .
جواز سفر أو وثيقة سفر.
اإلفصاح عن جميع السفريات التي قمت بها ( من قبل).
صور شخصية ). (Digital
القياسات الحيوية (المعلومات المتعلقة بالصفات الجسدية؛ بصمات األصابع وراحة اليد...إلخ)
وثيقة أو/دليل يثبت وجود موارد مالية كافية.
دليل يثبت وجود مكان لإلقامة أثناء تواجدك في كندا.
رسالة دعوة من المنتدى االجتماعي العالمي .6102
وثيقة نقل.
دليل إقامة (رخصة سياقة مثال أو أي وثيقة تثبت اإلقامة) .
دليل /إيصال دفع رسوم التأشيرة.

يجب أن تقدم الوثائق باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية .وإن كان لديك وثيقة بلغة أخرى ،فيجب ترجمتها ترجمة قانونية ومصدقة وإرفاق
صورة عن النسخة األصلية.
 1.1الوثيقة المرجعية (للتحقق من توفر كل وثيقة) .
رابط النموذج http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/imm5484e.pdf
الوثيقة المرجعية هي إحدى األوراق التي يجب إرفاقها مع الطلب.
 1.1جواز سفر أو وثيقة سفر.
يجب تقديم صورة واضحة عن جواز السفر أو وثيقة السفر ،بحيث تُظهر صورة جواز السفر تاريخ ميالدك ،وبلد المواطنة
األصلي ،إضافة إلى كل الصفحات التي تحتوي على أختام وتأشيرات سابقة...إلخ

مالحظة :يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لـ  6أشهر على األقل قبل رحلتك ،وأن يحتوي على صفحتين فارغتين على األقل.
وإذا كان جواز سفرك ال يزال صالحاً ولكن ال يحتوي على صفحة فارغة ،فعليك استصدار جواز سفر جديد أو تقديم طلب إلضافة
صفحات إلى جواز السفر الحالي (متاح لبعض البلدان).
وثيقة السفر
يستخدمها من اليستطيع الحصول على جواز سفر ،وتصدرها الدولة .ويجب أن تظهر الصورة عن الوثيقة كال من االسم ،تاريخ الميالد،
والوضعية (مواطن أو إقامة) ،والصورة ،ورقم الوثيقة ،وتاريخ اإلصدار واالنتهاء إن وجد.
 1.1اإلفصاح عن جميع السفريات التي قمت بها ( من قبل).
يجب اإلفصاح عن تاريخ جميع السفريات التي قمت بها من قبل ،وأية تأشيرات أمريكية سارية المفعول ،وتقديم صور عن كل جوازات
السفر والتأشيرات السابقة التي استخدمت للسفر.

مالحظة:
إذا كان لديك حاليا تأشيرة سارية المفعول لدخول الواليات المتحدة ،يرجى تقديم صورة واضحة ومقروءة عنها.
وفي حال أن تصريح الدراسة و/أو العمل سينتهي قريباً ،فيفضل تقديم شهادة حول إجراءات التجديد.
وإذا كنت تقيم خارج بلد المواطنة ،يرجى تقديم نسخة تثبت وضعية الهجرة في البلد الذي تقيم به حالياً .ويمكن أن يكون ذلم نسخة عن
تصريح العمل ،أو تصريح الدراسة ،أو تأشيرة أو أي وثيقة أخرى تجيز لك البقاء في هذا البلد.
 1.1صور شخصية (رقمية).
يجب تقديم صورتين شخصيتين بحجم جواز السفر ،وأن يُكتب اسمك وتاريخ ميالدك على ظهر الصورة.
مواصفات الصور الشخصية


يجب أن تكون الصورة متطابقة ،والتقطت خالل األشهر الستة الماضية .ويمكن أن تكون ملونة أو أبيض وأسود.



واضحة ومفصلة بشكل جيد ،وأن تكون قد التقطت مقابل خلفية بيضاء أو خلفية ذات ألوان فاتحة.



وإذا كانت الصورة ذات صيغة رقمية ) (digitalفيجب أن تكون غير خاضعة ألي شكل من أشكال التعديل.



يجب أن يكون وجهك بشكل مباشر نحو الكاميرا مع تعبير محايد ،ال مقطب وال مبتسم ،وأن اليكون الفم مفتوحًا.



تستطيع ارتداء النظارات الطبية غير الملونة طالما أن عينيك ال تزاالن ظاهرتين بوضوح .تأكد من أن إطار النظارة ال يحجب
أي جزء من عينيك .وال تقبل الصورة بالنظارات الشمسية.



ويجوز االحتفاظ بالشعر المستعار أو أي إكسسوارات تجميلية أثناء التقاط الصورة طالما أنها التخفي أو تغير من مظهرك
العادي.



● إذا كنت ترتدين غطاء للرأس ألسباب دينية ،تأكدي من أنه ال يحجب شيئاً من مالمح وجهك الكاملة.
الشكل المبين يوضح الصورة الصحيحة (كما تشير العالمة الخضراء).

ويوضح الشكل التالي األبعاد الصحيحة للصورة ،ووضعية الرأس داخل الصورة

للمزيد ،يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/photospecs-cit.asp
القياسات الحيوية :تستخدم من أجل تحديد هويتك والتعرف عليك بسهولة ،وذلك من خالل بصمات األصابع ،والصور الشخصية.
رسوم القياسات الحيوية (بصمات األصابع ..إلخ)
تبلغ الرسوم  58دوالراً كندياً للشخص الواحد .وإن كان أعضاء عائلة واحدة يقدمون للحصول على تأشيرة زيارة في نفس الوقت ،فإن
المبلغ اإلجمالي لكل هؤالء يجب أن ال يزيد عن  071دوالراً كندياً للعائلة جميعها.
للمزيد من المعلومات حول طرق الدفع التي تقبلها مكاتب الفيزا الكندية ،يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp
بإمكانك التعرف على المزيد حول طرق أخذ البصمات والصور من خالل مشاهدة مقطع الفيديو التالي:
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/multimedia/video/biometrics/biometrics.asp
 1.1وثيقة أو/دليل يثبت وجود موارد مالية كافية.
عليك تقديم وثائق تثبت أن لديك ما يكفي من األموال لتدبير أمورك وأمور من تعيل من المرافقين أثناء إقامتك في كندا (قدرت المنظمة
الدولية للهجرة الحد األدنى من المال المطلوب لإلقامة مدة  2أيام في مونتريال بـ  $ 0111للشخص الواحد)
ويمكن أن تشمل هذه األدلة:
● المبالغ النقدية ،شيك مصدق ،حوالة مصرفية أو حوالة مالية بمبلغ كبير بما يكفي لتغطية جميع النفقات المعقولة التي يتم تكبدها خالل
فترة اإلقامة في كندا.
إذا كنت عامالً ،من المهم أن توفر كل هذه الوثائق؛
 البيانات المصرفية للستة أشهر األخيرة.
 كشوف مالية لستة أشهر.
 رسالة توظيف أو ورقة تثبت العمل.
 وثيقة من صاحب العمل تثبت مشاركتك نيابة عن الشركة في المنتدى االجتماعي العالمي خالل العام .6102
 دليل يثبت وجود أصول أو مشاريع تجارية ،إن وجدت.
إذا كنت طالب ًا ،فمن المهم أن توفر كل الوثائق التالية؛





دليل يثبت حصولك على قرض طالب /تعليم من مؤسسة مالية.
بريد إلكتروني للشخص أو المؤسسة التي تدفع لك المال.
شهادة المدرسة – شهادة حضور ،وذلك لالبن البالغ ،سواء كان طالبًا أم ال ،والذي يتجاوز  01عاما ،والذي يعتمد على والديه
ويقدم طلبًا منفصالً عن الطلبات التي يقدمها اآلباء (األصل  +والنسخة)

 .1.7دليل يثبت وجود مكان للسكن (المبيت) أثناء إقامتك في كندا
يجب تقديم وثيقة تثبت وجود مبيت لك طوال فترة إقامتك.
ويمكن أن يستخدم هذا الدليل أيضاً إلثبات أن لديك من الموارد المالية ما يكفي لتدبير شؤونك في كندا.
ويمكن أن يكون هذا الدليل ورقة تأكيد حجز الفندق ،أو خطاب دعوة من أحد األقارب أو األصدقاء بحيث يوضح تفاصيل مكان االستضافة
والمصاريف التي سيهيئها لهذا الغرض .لمزيد من المعلوماتhttp://www.cic.gc.ca/english/visit/letter.asp :
مالحظة :تجد على الرابط التالي مجموعة كبيرة من الخيارات المتعلقة باإلقامة والمبيت ،وضعها المنتدى االجتماعي العالمي:
) (https://fsm2016.org/participer/
 1.1رسالة دعوة من المنتدى االجتماعي العالمي 1116
سيتم إصدار رسائل الدعوة لكل األشخاص المدرجين على الموقع اإللكتروني
انطلقت حملة التسجيل بتاريخ  1ديسمبر  ،1111وذلك بسعر مخفض بلغ  $ 11كنديا ،واستمرت إلى منتصف  11مارس ،1116
وسيستمر التسجيل بالتزامن مع افتتاح األنشطة ولكن برسوم  $ 40كنديا.
ولمن يرغب بالتسجيل دون أن يدفع أون الين ،بإمكانه زيارة الرابط التالي:
https://fsm2016.org/en/participer/sinscrire/
 1.9عنوان الرحلة
يجب أن تقدم نسخة عن حجزك في شركة الطيران ،بحيث تظهر مسار رحلتك ذهاباً وإياباً.
مالحظة :ليس من الضروري أن تشتري تذكرة الطيران للحصول على تأشيرة ،.فقد يكون الحجز كافيا.

 1.11دليل اإلقامة
إذا كنت ال تقيم في بلدك األصلي ،قم بتوفيرصورة عن وثيقة تثبت وضعية الهجرة الخاصة بك في البلد الذي تقيم فيه حاليا .ويمكن أن تكون
هذه الوثيقة:
• تصريح عمل
• تصريح دراسة
• تأشيرة
• أي وثيقة أخرى تخولك بالبقاء في البلد الذي تعيش فيه.

 1.11إثبات دفع رسوم التأشيرة
قسيمة اإليداع ،أو إيصال الدفع ،والقياسات الحيوية (بصمة األصابع) إذا لزم األمر.
مالحظة :تعتمد التعليمات المتعلقة بدفع الرسوم على البلد الذي يتم فيه تقديم الطلب.
للمزيد من المعلومات؛ http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp

