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 کاوادا مطالعاتی فزصت يیشای بزای ویاس مًرد مدارک چک لیست

 
 

 ضذُ درج ٍیسا آًْا در کِ لذیوی پاسپَرتْای ی کلیِ اًضوام بِ اعتبار هاُ ضص حذالل با هتماضی پاسپًرت ( اصل1

 است؛

 سفیذ؛ ی زهیٌِ با رًگی x 3.5 4.5 جذیذ عکس لطعِ ( یک2

 ؛ملی کارت ٍ شىاسىامٍ ی ( ترجو3ِ

 ّوسر؛ با بَدى ّوسفر صَرت در اسدياج سىد ی ( ترجو4ِ

 فرزًذاى؛ ّوراّی صَرت در تحصیل بٍ اشتغال گًاَی ی ( ترجو5ِ

 جذاگاًِ؛ صَرت بِ هتماضیاى از یک ّر برای خاوًادگی ي فزدی اطالعات فزم ( تکویل6

 گردش ّوراُ بِ باًک الولل بیي اهَر هْر بِ هوَْر ٍ اًگلیسی زباى بِ باًک توکي ی ًاهِ ضاهل ،مالی مدارک( 7

 بلٌذهذت، ی سپردُ گَاّی کِ صَرتی در .باضذ هتماضی ی هاّیاًِ درآهذ هیساى ی کِ ًطاًذٌّذُ حساب ی هاِّ چْار

 ٍ هالی توکي ی ًاهِ اعتبار هذت( دّیذ ارائِ ًیس داریذ ًاهِ اجارُ اتَهبیل، ٍ سٌذ بْادار، اٍراق یا سْام خریذ گَاّی

 ؛)است هاُ یک آخر هاُ 4 ریسپریٌت

 .ملکی اسىاد ی تزجمٍ(8

 بِ ضرٍع تاریخ رکر )با ضرکت سربرگ رٍی اًگلیسی زباى بِ کار بِ اضتغال گَاّی: کارهٌذاى برای شغلی مدارک(9

ترجوِ  کاًادا(، بِ سفر رکر با هرخصی با هَافمت ضذُ هذتسهاى ٍ سَپرٍایسر، یا هذیر ًام سالیاًِ، درآهذ ٍ ضغلی عٌَاى کار،

 کارگسیٌی؛ حکن ترجوِ ی ٍ آخر، هاُ دٍ لیست بیوِ ی ی ترجوِ آخر، هاُ دٍ حمَلی فیص ی

 .دّذ ارائِ را هَف هَارد بایذ ضغل دٍ ّر برای باضذ، ضغل دٍ دارای هتماضی اگر :وکتٍ
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 ترجوِ ی رسوی، رٍزًاهِ ی در ضرکت « تصویوات آگْی» ٍ «  تغییرات آگْی» «تأسیس آگْی »ترجوِ ی  :کارفزمایان

 ضرکت، باًک توکي ًاهِ ی پرداخت ضذُ، هالیاتی لیست آخریي ترجوِ ی کارهٌذاى، آخر هاُ 2 حمَلی فیص ٍ بیوِ لیست

 التیي؛ بِ آخر هاُ 4 ریسپریٌت ٍ

 حمَق، افسایص صَرت )در بازًطستگی آخر هاُ دٍ حمَلی فیص یترجوِ  ٍ بازًطستگی حکن ترجوِ ی: باسوشستگان

 ضَد(؛ ارائِ بازًطستگی افسایص حمَق حکن ی ترجوِ

 بَدى؛ داًطجَ صَرت در تحصیل بٍ اشتغال گًاَی (11

 بَدى؛ هَجَد صَرت در ضغلی سَابك ٍ تاریخْا تواهی رکر با عکس دار ي کامل رسيمٍ ی( 11

 کاًادایی؛ داًطگاُ از پذیزش وامٍ ی ( 12

 تحصیل؛ همطع آخریي ریسًورات ترجوْی ٍ تحصیلی مدرک آخزیه ی ( ترجو13ِ

 هیکٌٌذ؛ هالی حوایت را ضوا ایٌکِ بر هبٌی )ایزان( علًم يسارت یا تحصیل محل داوشگاٌ اس وامٍ ( 14

 ؛ LMIA فزم ( 15

 باضذ؛ ضذُ پرداخت کاًادا از کِ دالر 230 پزداختی رسید( 16

 .لسٍم صَرت در هعتبر، سبان مدرک ی ارائِ ( 17

 __پیطیٌِ سَء گَاّی (ارائ18ِ
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