ویزای توریستی
نوعی از ویزا که فرد متقاضی به واسطه دریافت آن میتواند در کشور مد نظر با مدت مشخص شده در ویزا به عنوان توریست
حاضر باشد .شخص دریافت کننده این نوع ویزا حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ،کار یا بیزینس ندارد.
شما با دریافت دریافت ویزای توریستی می توانید مجوز ورود به کشور مقصد را بگیرید و بر اساس مدت زمان اعتبار ویزا در
کشور مقصد بر اساس هدفی که دارید مهاجرت کنید .هدف شما می تواند مالقات اقوام ،گردشگری ،شرکت در سمینار یا...
باشد.

شرایط دریافت ویزای توریستی در اتحادیه اروپا و کانادا
برای دریافت ویزا باید مدارک زیر را حداقل امکان داشته باشید:
سند ملکی ( :آپارتمان ،زمین ،ویال و ) ...به نام متقاضی باشد( .توجه :امالک قولنامه ای مورد قبول نیستند).
تمکن مالی :گواهی تمکن مالی ،سننندی معتبر و رسننمی اسننت که در بان

صننادر میشننود و در آن موجودی انواع حسننا های

شنما و نر برابری آن به ارز مورد دروواسنت متقاضنی (دیر یا یورو) دری میشنود .این گواهی ،نشنان میدهد که شنما ققدر پول
در حسننننابتان دارید و در ی

دوره  6ماهه ققدر پول وارد حسننننابتان و از آن واری شننننده اسننننت .همچنین ،این گواهی بنا به

دروواست شما به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه میشود.
برای کشورهای مختلف نیاز به مبالغ متفاوت تمکن مالی میباشد که مورد نیاز میباشد .مثال :

گردش حسا

•

کانادا :حداقل  150میلیون تومان

•

آلمان ،هلند ،سوئد ،نروژ و دانمارک 150 :میلیون

•

سایر کشورهای اروپایی :به ازای هر نفر  70میلیون

 6ماه اویر حسا

های بانکی

•

کانادا 10.000 :دیر کانادا

•

اتحادیه اروپا 10.000 :یورو

سوابق شغلی :گواهی اشتغال به کار با بیمه تامین اجتماعی فعال و یا گواهی بازنشستگی و بیمه بازنشستگی و برای افراد
شاغل برگه اجازه مروصی کامال متناسب بابرنامه سفر اظهار شده به سفارت
برنامه سفر  :ی

برنامه منظم مسافرتی هماهنگ با هدف سفر

حمل و نقل و اسکان :مدارک رزرو هتل و بلیط های رفت و برگشت
بیمه مسافرتی :برای مدت زمان اقامت در کشور مقصد
گواهی عدم سوء پیشینه
در صورتیکه شخصی مدارک فوق را داشته باشد نیاز به مراجعه به موسسه ما ندارد میتواند مدارک فوق را در سامانه اینترنتی
سفارت کشور مد نظر آپلود نماید و وقت سفارت دریافت کند.
منظور از وقت سفارت زمان رسیدگی و نوبت رسیدگی به پرونده متقاضی است.
در حال حاضر برای هیچکدام از کشورها نیاز به مراجعه حضوری برای بررسی ویزای توریستی نیست و به صورت الکترونیکی
امکان بررسی و دریافت جوا

ویزا وجود دارد.

هزینه وکالت
در صورت داشتن مدارک فوق هزینه کل پروسه شما تقریبا به شرح زیر است:
•

آلمان ،سوئد ،هلند ،نروژ و دانمارک 1500 :یورو

•

کانادا 1500 :دیر آمریکا

•

سایر اروپایی ها 1000 :یورو

که در این موارد شرکت رهگذر سازان آتی ( ویزا نیو ) ودماتی ارائه نمیدهد.
شرکت ویزا نیو فقط برای اشخاصی که نیاز به ویزا دارند و مدارکشان ناقص است میتواند ودمات ارائه دهد.

شررکت رهگذر سرازا
از طریق سرررار

تتی

های داخ ایرا

بسریار زیادی به میزا
از داخ ایرا

ویزا نیو به دلی ریسرب بسریار باال امدام به دریافت ویزای توریسرتی
نمی نماید .درخواسررت ویزای توریسررتی در ایرا

دارای ریجکتی

تقریبا  90درصرد می باشرد .توصریم می کنیب با اسرتراده از مدارک ایرانی و

به هیچ وجه برای ویزای توریستی امدام ننمائید.

من مدارک الزم برای دریافت ویزای توریستی را ندارم .راه کار تضمینی چیست؟
شرکت ما برای شما اقامت ترکیه را به همراه کلیه مدارک مورد نیاز سفارت را تهیه میکند تا کامال به صورت قانونی و با
مدارک با استعالم کامال حقیقی بتوانید از سفارتهای داول واک ترکیه برای گرفتن ویزا اقدام بفرمایید.
در صورت نداشتن مدارک اعالم شده در قسمت مدارک مورد نیاز ( با استفاده از اقامت و مدارک ترکیه با ارقام زیر کار شما را
کامال تضمینی و کامال قانونی انجام وواهیم داد ) :
نام کشور

کل هزینه برای هر نفر

مدت زمان

کانادا

 7000یورو

 6تا  7ماه

آلمان ،هلند ،سوئد ،نروژ و دانمارک،

 6500یورو

 6تا  7ماه

فندیند ،اتریش
سایر کشورهای اتحادیه اروپا

 6000یورو

 6تا  7ماه

انگلیس

 9000یورو

 8تا  9ماه

استرالیا و نیوزیلند

 9000یورو

در حال حاضر امکان پذیر نیست

هزینه برای فرزند زیر  12سال ،نیم بها می باشد .یعنی نصف هزینه ی

نفر پرداوت می کنید.

نکا :
✓

وقت سفارت قانونی گرفته می شود

✓

شخص متقاضی برای دریافت ویزا بعد از اعالم قبولی دروواست ویزا میتواند به سفارت مراجعه کرده و حضوری
ویزا دریافت نماید.

✓

کلیه مدارک قانونی و از داول کشور ترکیه تهیه می شود.

✓

هزینه بلیط رفت و برگشت به ترکیه به عهده متقاضی است.

کلیه هزینه های اقامت در هتل  4ستاره ( صبحانه ،ناهار ،شام ) متقاضی دریافت ویزا به عهده شرکت ما خواهد بود.

ما مشک خروج از ایرا

را داریب؟

در وصوص افراد ممنوع الخروی شرکت ما هیچگونه ودماتی را ارائه نمیدهد.
اگر شما مشکل نظام وظیفه دارید می توانید با گرفتن گواهی اشتغال تحصیل و ارائه تضامین قانونی به نظام وظیفه که
حدود  15میلیون تومان نزد بان

قوامین از کشور واری شوید.

استعالم مدارک
تمامی مدارک ارائه شده به متقاضی با استعالم قانونی کایماکاملی

( فرمانداری ترکیه ) بوده است.

نکته بسیار مهب :تمامی سفارتهای وارجی در کشور ترکیه به سامانه این اداره وصل هستند و تمامی مدارک را از این طریق
استعالم میکنند.

ما از سال  2011در ترکیه مشغول به فعالیت قانونی هستیم و با هماهنگی با تیم هاییکه در ادارات مختلف در ترکیه فعال
هستند میتوانیم مدارک فوق کامال با استعالم قانونی تهیه کنیم.
در نهایت کلیه ودمات دریافت ویزا در موسسه رهگذر سازان آتی ( ویزا نیو ) کامال تضمینی بوده و بر اساس بندهای قید
شده در قرارداد اگر به هر دلی و به هر شک و عنوانی دریافت ویزای توریستی در کشور مقصد برای متقاضی ویزا میسر
نشود کلیه مبالغ دریافتی از متقاضی بدو

کسر حتی یب ریال به ایشان مسترد میشود.

من می خواهب پناهنده شوم؟
در طی سالهای گذشته این روش به عنوان روشی برای مهاجرت توسط شهروندان ایرانی مورد استفاده قرار میگیرد به نحوی
که پس از دریافت این ویزا به کشور مقصد رفته و دروواست پناهندگی میدهند.
دلیل و پرونده ای که شخص پناهنده برای پناهندگی در کشور مقصد مطرح میکند را اصطالحا کیس میگویند.
هر شخص پناهنده برای اثبات دلیل پناهندگی باید از کیس وود دفاع کند.
به طور کلی برای اعضای ی

وانواده از ی

کیس پناهندگی استفاده میشود و تمامی عضای وانواده اعم از همسر و فرزندان

زیر  18سال تمام میتوانند از همان دلیل که سرپرست وانواده ( به عنوان سر کیس ) مطرح کرده برای پناهندگی استفاده
کنند .پناهندگی دارای زوایای بسیار پیچیده ای است و اغلب نفراتی که از این طریق اقدم میکنند در جریان جزئیات آن به
هیچ وجه نیستند.

در اغلب موارد شرح کلی پروسه بدین شک است:
فرد متقاضی از طریق دریافت ویزای توریستی یا انواع دیگر ویزا وود را به کشور مقصد میرساند.
در کشور مقصد با مراجعه به اداره مهاجرت دروواست پناهندگی مینماید.
از لحظه ثبت دروواست به محلی تحت عنوان کمپ فرستاده میشود.
در این مراکز بسته به کشور و شرایط مقطعی آن کشور به مدت ی

هفته تا نهایتا ی

ماه نگهداری میشود.

در این مدت سالمت روحی و روانی پناهنده و نیز شرایط و دییل پناهندگی او بررسی شده و تشکیل پرونده میشود.
بعد از این مدت معموی فرد پناهنده اجازه وواهد داشت تا واری از کمپ و در شهر و در میان شهروندان آن کشور زندگی
کند.
دولت کشور مقصد موظف است بر اساس قوانین جهانی حمایت از پناهندگان شرایط زندگی مناسب را برای پناهجویان
فراهم نماید.

از این امکانا

میتوا

به موارد زیر اشاره کرد.

 – 1هزینه های مربوط به تهیه وورد و ووراک مناسب حداقل ب ه میزان ی

وعده غذای سرد و ی

وعده غذای گرم در روز

 – 2هزینه های مربوط به اجاره مسکن قابل سکونت برای پناهندگان به نوعی که در امنیت و آرامش بتوانند در مدت
رسیدگی به پرونده مهاجرتی وود در آنها اقامت داشته باشند.
توجه :در حال حاضر به دلیل تعداد بسیار زیاد پناهجویان از کشورهای مختلف ،به افراد مجرد وانه مستقل داده نمیشود.
افراد مجرد در گروههای سنی یکسان هر سه یا قهار نفر ی

وانه  70تا  80متری دریافت میکنند.

 – 3هزینه های مربوط به تامین پوشاک مناسب کشور مقصد
توجه :این کم

هزینه ها در کشورهای سرد سیر مثل کشورهای اسکاندیناوی ( سوئد ،دانمارک ،نروژ ،ایسلند ،فندیند )

کانادا بیشتر از سایر کشورها میباشد.
 – 4تمامی هزینه های فرزندان در سن مدرسه و دبیرستان و هزینه های مربوط به یادگیری زبان کشور مقصد

با ایجاد شرایط نسبی برای پناهجویان در کشورهای مقصد ،دولت کشور مقصد شرایط را برای بررسی پرونده ها ی مطرح شده
بررسی میکند و کیس هاییکه دارای دییل و اسناد قابل اثبات باشد را میپذیرد و به افراد پناهجو اجازه اقامت در کشور وود
را وواهد داد.
افرادی که کیس تنها مورد پذیرش مرار میگیرد اجازه کار و تحصیل رایگان و زندگی را در کشور مقصد وواهند داشت و از
کلیه حقوق شهروندی برووردار وواهند بود.
افرادی که کیس پناهندگی تنها رد میشود دوباره به مرحله نخست بازگشته و در کمپ های بسته ( کمپهایی با امکانات
کامل زندگی ولی بدون اجازه وروی از کمپ و تردد در شهر ) به مدت شش ماه نگهداری میشوند و در این مدت شرایط آنها از
ابتدا بررسی میشود.

ودماتی که موسسه مهاجرتی رهگذر سازان آتی ( ویزا نیو ) در این زمینه ارائه میدهد فقط برای دریافت قانونی ویزا های
توریستی است و برای افرادی که نیاز به وکیل داشته باشند هم میتوانیم وکیل مناسب معرفی کنیم.

هزینه وکی برای وکالت و دفاع در کشور مقصد
بسته به کیس مطرح شده و کشور مد نظر بین  2000تا  2500یورو وواهد بود که در انتهای کار و در زمان دریافت اقامت
توسط وکیل به ایشان پرداوت وواهد شد.

سواال

متداول :

قرا هزینه ها به یورو دریافت می شود مثال قرا کانادا دیر کانادا دریافت نمی کنیم؟
به دلیل اینکه کل پروسه از داول ترکیه پیگیری و اجرا میشود طرف ترک از شرکت ما مبالغ را به صورت فقط یورویی
دریافت میکند.
اگر به هر دلیلی دریافت ویزا انجام نشود مبالغ پرداوتی متقاضی و قرارداد به قه شکلی وواهد بود؟
اگر به هردلیلی دریافت ویزا انجام نشود موسسه رهگذر سازان آتی ( ویزا نیو ) مسئول بوده و طبق قرارداد کلیه هزینه
های دریافت شده از متقاضی عینا بدون کسر حتی ی

ریال به ایشان مسترد میگردد.

اگر فرد متقاضی در میانه انجام پروسه دریافت ویزا انصراف دهد مبالغ پرداوتی متقاضی و قرارداد به قه شکلی وواهد
بود؟
در این موارد موسسه کلیه هزینه های صورت گرفته برای پروسه دریافت را طبق مستندات ارائه شده از مبلغ دریافتی
کسر میکند و باقی مانده را به متقاضی ویزا برمیگرداند.
اگر قوانین کشور مقصد تغییر کند مبالغ پرداوتی متقاضی و قرارداد به قه شکلی وواهد بود؟
اگر به هردلیلی دریافت ویزا انجام نشود موسسه رهگذر سازان آتی ( ویزا نیو ) مسوول بوده و طبق قرارداد کلیه هزینه
های دریافت شده از متقاضی عینا بدون کسر حتی ی

ریال به ایشان مسترد میگردد.

آیا متقاضی میتواند در کشور مقصد بعد از اعالم پناهندگی به وانه یکی از دوستان یا آشنایان وود رفته و در آنجا اقامت
کند؟
اگر شخص دوست یا آشنا شرایط اسپانسری و تامین مالی متقاضی را داشته باشد و نیز کلیه مسوولیتهای شخص
متقاضی را بپذیرد بله میشود از طریق وکیل برای انجام این مورد اقدام کرد .ولی این را باید در نظر داشت که در شرایط
کنونی کمتر کسی این مسوولیت را میپذیرد.
نحوه پرداوت مبالغ انجام این پروسه به قه شکلی است؟
به دو روش پرداوت میتوانید مبالغ را بپردازید.
الف :کل مبلغ را به سه قسمت تقسیم میکنید:
)1

ی

سوم مبلغ در زمان عقد قرارداد

)2

ی

سوم در زمان ارائه مدارک تهیه شده در ترکیه

)3

ی

سوم هم در انتهای پروسه و بعد از دریافت ویزا

 :کل مبلغ را به قسمت تقسیم میکنید:
)1

 40درصد از کل مبلغ در ابتدای قرارداد

)2

 60درصد باقی مانده در انتهای قرارداد بعد از دریافت ویزا دریافت

در صورت وجود ریجکتی آیا امکان رفع ریجکتی وجود دارد؟
اصوی قیزی به نام رفع ریجکتی وجود ندارد ولی این اصطالح به اشتباه در بین مردم و موسسات مهاجرتی روای یافته
است .قیزی که تحت عنوان رفع ریجکتی مطرح میشود در واقع انجام یکسری اقدامات حقوقی برای نادیده گرفته شدن
سابقه ریجکتی شخص متقاضی ویزا میباشد که توسط وکیل انجام میشود.
این ودمت از طریق موسسه ما کامال تضمینی قابل انجام میباشد.
هزینه وکالت انجام این ودمت برای هر بار ریجکتی به میزان  1000یورو وواهد بود .در صورت وجود تعداد بیشتری
ریجکتی این مورد باید به اطالع مدیریت مجموعه رسیده و کسب تکلیف گردد.
بهترین زمان جهت اقدام ،برای اوذ ویزای شینگن قه زمانیست؟
برای اوذ ویزای شینگن الزامیست حداقل  3ماه قبل از تاریخ سفرتان اقدام فرمایید.
آیا سند ملکی جهت ارائه به سفارت کشورهای اروپایی و کانادا الزامی می باشد؟
بله.
آیا با در دست داشتن ویزای شینگن می توان به کشور کانادا هم وارد شد؟
همانطور که از نامش بر می آید ویزای شینگن مجوزیست که با آن می توان وارد کشورهای محدوده شینگن شده و در
آن کشورها تردد و اقامت محدود داشت و هیچگونه اعتباری در کشورهای دیگر ندارد.

اعتبار ویزای شینگن صادر شده قند روزه می باشد؟
اعتبار ویزا بسته به نوع دروواست شماست ولی معموی در بار اول  14روزه یا  21روزه میباشد.
ویزای کانادا قه مدت اعتبار دارد؟
ویزای کانادا  5ساله مولتیپل (قند بار ورود) می باشد.
با ویزای مولتی کانادا قه مدت می توان در کانادا اقامت داشت؟
در هر بار ورود به کانادا می توان به مدت  6ماه اقامت داشت و هر بار که مدت اقامت شش ماهه به پایان برسد تنها با
ی

وروی ی

روزه از واک کانادا می توانید  6ماه دیگر در واک کانادا بمانید.

آیا ویزای کانادا نیاز به مصاحبه دارد؟
ویر ،تنها نیاز به انگشت نگاری دارد.
برای انگشت نگاری به کجا باید مراجعه کرد؟
به دفاتر  VFSدر هر ی

از کشورهای اطراف ایران مانند ترکیه ،امارات ،آذربایجان و ...می توان مراجعه نمود وقت انگشت

نگاری توسط موسسه ما گرفته شده و به اطالع متقاضی ویزا وواهد رسید.
پس از دریافت ویزای توریستی کانادا آیا میتوان به اقامت دائم کانادا رسید؟
باید بدانید که داشتن ویزای توریستی کانادا یا نداشتن آن امتیازی برای دریافت اقامت دائم کانادا نخواهد بود .اگر که
قصد مهاجرت به کانادا را دارید باید وارد یکی از برنامه های مهاجرتی کانادا شوید .که میتوان به برنامه مهاجرتی نیروی
متخصص فدرال ،نیروی متخصص کب  ،اقامت سرمایه گذاری یا ورید فرانچایز ،اقامت از طریق جا

آفر ،اقامت از

طریق ویزای تحصیلی و ...اشاره کرد.
مدارکی که باید به سفارت ارائه داده شود برای اینکه شانس دریافت ویزای را بای ببرد قیست؟
به طور ک لی مدارکی که به سفارت ارائه می دهید باید واقعی ،قابل استعالم و اثبات کننده ی بازگشت شما باشند.
مدارکی همچون :
مدارک مالی :ارائه پرینت  6ماهه آور حسا

بانکی شرکتی و شخصی ،سپرده و جاری

مدارک شغلی :اگر کارمند هستید ارائه قرارداد کاری ،مدارک بیمه و فیش حقوقی الزامیست و اگر کارفرما هستید باید
مدارک بیمه ،مدارک شرکت ،اساسنامه ،روزنامه رسمی و پرینتی از قراردادهای امضا شده با دیگر شرکتها را ارائه دهید .و
اگر شغل آزاد دارید باید جواز کسب ،مدارکی برای اثبات معامالت وود ارائه دهید.
مدارک ملکی :ارائه اسناد ملکی الزامی نیست؛ اما میتواند اثبات کننده ی ریشه شما در کشور وودتان باشد .درضمن
سفارت کانادا سند ملکی شما را به عنوان گروگان برای بازگشت شما در نظر نمی گیرد فقط به ترجمه رسمی آن نیازمند
است.
مدارک شناسایی :پاسپورتهای قدیم و جدید ،شناسنامه و قباله ازدوای 2 ،قطعه عکس پرسنلی زمینه سفید.
مدارک سفر :ارائه رزرو هتل و پرواز رفت و برگشت و بیمه ی مسافرتی معتبر.
دعوتنامه :ارائه دعوتنامه برای دروواست ویزای کانادا الزامی نیست اما اگر کسی یا شرکتی را در کانادا دارید که برای شما
میتواند دعوتنامه ارسال کند دروواست کنید که برای شما این کار را انجام دهد ،زیرا ارائه دعوتنامه معتبر شانس دریافت
ویزا را بسیار بای می برد.
تمامی مدارک فوق توسط موسسه ما با استعالم کامال مانونی ماب تهیه در ترکیه هستند.
پس از ریجکتی ویزای کانادا بعد قه مدت زمان میتوان دروواست مجدد ویزا داشت؟
قانونی وجود ندارد که شما باید مدتی را صبر کنید سپس دروواست ویزای کانادا داشته باشید .اگر به صورت دقیق نامه
ریجکتی وود را بررسی نمایید متوجه وواهید شد که شما هر زمان پس از دریافت این نامه میتوانید مجدد دروواست
ویزا داشته باشید .البته توصیه میشود موارد عنوان شده در نامه ریجکتی را برطرف کرده و حداقل به مدت سه ماه صبر
کنید سپس اقدام به دروواست مجدد ویزای کانادا نمایید.
آیا میتوان پس از ریجکتی دروواست ویزای کانادا رفع ریجکتی کرد یا به نتیجه ی اعالم شده اعتراض کرد؟
رفع ریجکتی فقط توسط وکیل رسمی امکان پذیر است در حالت عادی میتوان نسبت به نتیجه ریجکتی از طریق ایمیل و
ارائه مدارک جدید اعتراض داشت که البته تجربه ثابت کرده نتیجه موفقیت پس از اعتراض به ریجکتی ویزا پایین است
و مدت زمانی را بابت انتظار به اعالم نتیجه که عموما طوینی وواهد بود از دست وواهید داد .در بروی موارد اشخاصی
مدعی رفع ریجکتی از طریق روابط وود در داول سفارت وواهند بود ،در واقع این افراد از طریق همان ایمیل و ارائه مدارک

بیشتر نسبت به نتیجه اعالمی اعتراض میکنند که البته همانطور که گفته شد شانس موفقیت پایینی داشته اما به
دروغ مدعی هستند که رفع ریجکتی ویزای کانادا درصد موفقیت باییی دارد.
آیا میتوان بدون مدرک زبان و بدون تاریخچه سفر قوی ویزای توریستی کانادا دریافت کرد؟
در پروسه اقدام ویزا از طریق ترکیه و با مدارک ترکیه ای به هیچ عنوان نیاز به مدرک زبان و یا تاریخچه سفر به اروپا
نیست .این پروسه نیاز به سفر های قبلی به حوزه شنگن ندارد.
آیا با تولد فرزند در واک و دریافت پاسپورت میتوان اقامت دائم کانادا دریافت کرد و به کانادا مهاجرت کرد؟
کانادا جز کشورهایی است که قانون تابعیت واک دارد .یعنی فرزندانی که در واک کانادا متولد میشوند میتوانند از
قانون واک استفاده کرده و پاسپورت کانادایی دریافت نمایند .اما دریافت پاسپورت برای فرزندان برای اقامت والدین
امتیاز واصی نخواهد داشت .اما درکل اگر تصمیم دارید که فرزندتان در آینده برای مهاجرت و سفرهایش مشکلی نداشته
باشد این پاسپورت بسیار معتبر است و فرزند شما امتیاز کامل ی
جمله افتتاح حسا

شهروند کانادایی را وواهد داشت .البته امتیازاتی از

و سرمایه گذاری در کانادا به نام فرزندان نیز وواهید داشت .ولی برای دریافت پاسپورت و تابعیت

باید تا سن  18سال تمام فرزند متولد شده در واک کانادا صبر کنید .در ان زمان فرزند وود برای دریافت پاسپورت پدر و
مادر وود باید دروواست داده و نسبت به آن اقدام نماید.
توجه بسیار مهب :
در بیشتر کشورهای اروپایی تولد به وودی وود به شهروندی منتهی نمیشود.
این کشورها عمدتا وضعیت اقامتی والدین را در زمان تولد مد نظر قرار میدهند و دست کم یکی از آنها باید دارای اقامت
دائم یا شهروندی کشور میزبان باشد تا حق شهروندی شامل فرزندش شود.
بعنوان مثال در لوکزامبورگ ،سوئیس ،لهستان متولدین این کشور که والدین آنها شهروند نیستند میتوانند از  ۱۲سالگی
دروواست شهروندی کنند.
در آلمان و اتریش ،تولد فرزندان شهروندان غیرآلمانی و غیر اتریشی در صورتی به شهروندی منجر میشود که دستکم
یکی از والدین  10سال در این کشور زندگی کرده باشد و دارای اقامت دائم آلمان باشد.
در بریتانیا ،افرادی که از والدین غیربریتانیایی متولد میشوند در صورتی شهروند محسو

میشوند که دستکم یکی از

والدین دارای اقامت دائم این کشور باشد.
متولدین والدین غیرایتالیایی در زمانی که  ۱۸ساله میشوند ،میتوانند دروواست شهروندی کنند بشرطی که از زمان تولد
در این کشور زندگی کرده باشند.
کسانی که از والدین غیرفرانسوی در این کشور متولد میشوند در  ۱۸سالگی بطور وودکار شهروند میشوند بشرطی که در
فرانسه زندگی کنند.
در طول زمان بعضی کشورها قانون اعطای تابعیت بر اساس تولد را تغییر داده یا بکلی لغو کردهاند؛ بعنوان مثال تولد در
جمهوری ایرلند تا سال  ۲۰۰۴میالدی منجر به حق شهروندی میشد که در آن سال این قانون واتمه یافت.
داشتن ویزای شینگن برای دریافت ویزای کانادا الزامیست؟
در هیچ کجای قوانین مهاجرتی کانادا عنوان نشده که حتما برای دروواست ویزای توریستی کانادا باید شینگن داشته
باشید .اما داشتن شینگن نشان دهنده تاریخچه سفر قوی شما وواهد بود .احتمای به نقل از دوستان یا آشنایان شنیده
یا دیده اید که بسیاری با داشتن شینگن ریجکت شده اند و بروی حتی بدون داشتن ی

شینگن با دروواست ویزای

آنها موافقت شده است.
آفیسر های کانادا باید از بازگشت شما به کشور وودتان مطمئن شوند و یکی از مالکهایی که برای وود درنظر گرفته اند
داشتن تاریخچه ی سفر قوی است؛ که شما با داشتن این سفرها اگر قصد پناهندگی داشته اید در همان کشورهای
اروپایی دروواست پناهندگی وود را مطرح میکردید؛ بنابراین قصد ماندن در کانادا را نیز ندارید .در پروسه اقدام از طریق
موسسه رهگذر سازان آتی و از طریق تهیه مدارک قانونی ترکیه نیاز به تاریخچه سفر به اروپا ندارید.
آیا به صورت شخصی میتوان دروواست ویزای کانادا داشت یا باید از شرکتها یا اشخاص کارگزار به عنوان وکیل با مشاور
رسمی کانادا استفاده کرد؟
تمام اشخاص حقیقی میتوانند دروواست کننده ی ویزای کانادا و یا اقامت کانادا باشند و هیچ اجباری برای انتخا
کارگزار ،وکیل مهاجرت و یا مشاوره وجود ندارد .به دلیل اینکه سفارت کانادا در ایران وجود ندارد اشخاص ایرانی باید
دروواست ویزا را واری از مرزهای ایران مطرح کنند .هم به صورت حضوری و هم غیر حضوری با مراجعه به وبسایت دولت
کانادا میتوانند اقدام به تکمیل فرم و ارسال مدارک نمایند .البته در نظر داشته باشید که افرادی که مدارکشان کامل

است میتوانند راسا برای دریافت ویزای توریستی اقدام کنند .افرادی که مدارکشان ناقص بوده و با کسری مواجه هستند
میتوانند به موسسه ما مراجعه کنند و در این باره راهنمایی های یزم را دریافت کنند.
آیا ویزای توریستی کانادا قابل تبدیل به ویزای اقامتی و دیگر ویزاهای کانادا وواهد بود؟
عمال ویزای توریستی کانادا به ویزای دیگری تبدیل نمیشود اما شما با سفر به کانادا میتوانید با شرکتهای کانادایی
مذاکره کنید که با توجه به تخصصتان به شما جا

آفر دهند و وارد برنامه مهاجرت کاری شوید و یا با دریافت پذیرش از

مراکز آموزشی کانادا دروواست ویزای تحصیلی داشته باشید و از امتیاز تحصیل در کانادا برای دریافت اقامت کانادا بهره
مند شوید یا در نهایت میتوانید از طریق پناهندگی اقدام به دریافت اقامت نمایید.
بعد از دروواست ویزای توریستی کانادا قه مدت اعالم نتیجه ی دروواست ویزا طول میکشد؟
زمان اعالم نتیجه بررسی آفیسر ویزا به عوامل بسیاری بستگی دارد از جمله اینکه دروواست وود را برای کدام سفارت
ارس ال کرده اید؟ آیا افسر مسئول بررسی پرونده ی شما فردی دقیق و وقت شناس است؟ آیا در شلوغی سفر مثال نزدی
ایام عید دروواست وود را مطرح کرده اید؟ آیا مشکالت سیاسی وجود ندارد؟ آیا در ارائه مدارک وود دقت کافی داشته
اید؟ آیا مدارک شما معتبر بوده است و ....مثال اگر مدارک وود را به سفارت کانادا در کشور ترکیه ارائه داده اید بعد از
ارائه مدارک به سفارت کانادا و انجام پروسه انگشت نگاری حدودا سه روز تا ده روز پاسخ دهی سفارت به طول می
انجامد.
آیا اعضای ی

وانواده میتوانند در قالب ی

پرونده اقدام کنند؟

بله میتوانند.
حداکثر مدت مجاز اقامت با ویزای توریستی در کانادا ققدر است؟
در هر بار سفر به کانادا تا  6ماه میتوانید اقامت داشته باشید .قبل از پایان  6ماه باید از کانادا واری شوید و دوباره سفر
کنید.
آیا با ویزای توریستی مجاز به ادامه تحصیل در کانادا هستیم؟
ویر ،برای ادامه تحصیل در کانادا باید ویزای تحصیلی دریافت کنید.
حداقل تمکن مالی برای ویزای توریستی کانادا ققدر است؟
حداقل تمکن مالی برای ی

نفر حداقل حدود  100میلیون تومان (با توجه به مدارک شغلی ارائه شده) است.

من شرایط اوذ ویزای توریستی کانادا را دارم فقط ی

مشکل دارم و آن هم این است که انقضاء پاسپورت من (  ۱سال

است یا  ۲سال یا بیشتر ) ولی ما میخواهیم حتما ویزای  ۵ساله را بگیریم .آیا این امر امکان پذیر است یا ویر؟
در حال حاضر دولت جمهوری اسالمی ایران فقط پاسپورت هاییکه مخدوش شده اند و یا اعتبار آنها کمتر از  18ماه باشد
را تعیض میکنند.
آیا سفارت کانادا به همه ی افراد ویزای  ۵ساله میدهد یا ویر؟
در حال حاضر ویزای توریستی  ۵ساله کانادا برای همه ی افرادی که دروواست ویزا میدهند صادر میشود
آیا برای انگشت نگاری فقط باید به استانبول سفر کرد؟
ویر شما دوستان عزیزی که وقت برای انگشت نگاری را دارید میتوانید با داشتن نامه که از سفارت دریافت کرده اید در
هر کدام از مراکز انگشت نگاری کانادا بروید و انگشت نگاری شوید ،اما پیشنهاد موسسه ما برای شما عزیزان ترکیه است،
قرا که هم کارها سریعتر انجام میشود و هم اینکه روند اداری برای صدور ویزای سریعتر انجام میشود و هم اینکه
موسسه ما ودمات بهتری را در ترکیه به شما ارئه میکند.
ویزای توریستی کانادا از کجا صادر میشود؟
ویزای توریستی کانادا در ترکیه بسته به برنامه سفارتها از دو شهر انکارا یا استانبول صادر میشود.
درقه زمانی سفر به کانادا ( پرواز به کانادا ) ارزانتر است؟
کشور کانادا هم همانند باقی کشورهاست و زمانی که نزدی

به تعطیلی ها مثل کریسمس و… باشد نر پرواز بای میرود،

منظور این است که هر ققدر تقاضا بیشتر باشد طبق قوانین هواپیمایی و کالس پروازی نر پرواز نیز افزایش میابد.
هزینه ی وقت انگشت نگاری کانادا ققدر است و از قه طریق پرداوت میشود؟
هزینه ی وقت انگشت نگاری برای هر نفر بزرگسال  ۱۸۵دیر کانادا میباشد ولی برای افراد مختلف این نر متفاوت است
کلیه هزینه های سفارت و انجام کل پروسه تا دریافت ویزا تماما به عهده موسسه ما بوده و شما هیچ هزینه اضافی را در
این پروسه متقبل نخواهید شد.

