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  تماس اطالعات

 ، ًبش چْارراُ جاهی9ٍ11بیي بشرگوْز جٌَبی هشْذ، بلَار سجاد ،  

 69146011190 -6515150شوارُ تلفي : 

  

 
 

CAN/C/03/VIS 

KH/Z/VISGLOBAL 

 کاًادا هذارس فزم ارسشیابی ٍیشا تحصیلی

  متقاضی عزیز: 

گیزد، در ارائِ ّزچِ بْتز هشاٍرُ جْت هْاجزت بسیار حائش اّویت هیباشذ. لذا اطالعاتی کِ تَسط شوا در ایي فزم قزار هی

 خَاّشوٌذ است هشخصات خَد را بِ صَرت کاهل، دقیق ٍ صحیح ٍارد ًوَدُ ٍ بزرسی ًواییذ. 

 مشخصات فزدی مسافز

 ًام :                .1 . ًام خاًَادگی 4 . تاریخ تَلذ: 3 . ٍضعیت تاّل:1

 )در صَرت تغییز ًام(:. ًام قبلی 5

 . هحل تَلذ )شْز ٍ استاى(:0

 . هلیت:                   9 سي: . 8

 . آدرس هحل سکًَت:9

 : . ایویل11

 

 . تلفي هٌشل:                                    16

 اطالعات تحصیلی 

 : سطح فعلی سباى. 10

 ☐هبتذی

 ☐هتَسط

 ☐پیشزفتِ

 :   آخزیي هذرک تحصیلی. 11            تحصیلی: هعذل آخزیي پایِ.15

 ☐سال سَم☐سال دٍم☐سال اٍل

 

 ☐سال ششن☐سال پٌجن ☐سال چْارم

 

  ☐سال ًْن☐سال ّشتن☐سال ّفتن

 

 ☐سال دٍاسدّن☐سال یاسدّن☐سال دّن
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 هحل اقاهت در سهاى تحصیل: 

 ☐کزدبا یکی یا ّز دٍ ٍالذیي خَد سًذگی خَاّن 

 ☐سًذگی خَاُ کزد home stayبا یک خاًَادُ در 

 ☐با یکی اس اقَام یا آشٌایاى سًذگی خَاّن کزد

 : ًَع هذرسِ هَرد ًظز: 19

 ☐هذرسِ شباًِ رٍسی          ☐هذرسِ رٍساًِ

 

 

کاًادا( را دارم ٍ ّشیٌِ سًذگی ّن تَسط فزد ّوزاُ پزداخت ّشار دالر  14تَاى پزداخت شْزیِ هذارس رٍساًِ )بزای ّز دٍ تزم تحصیلی هجوَعا در حذٍد 

 ☐هیشَد

  آیا پذر یا هادر )یا ّز دٍ( قصذ اخذ ٍیشای تَریستی ّوزاُ را دارًذ؟

 ☐بلِ ّوشهاى ّز دٍ اقذام هیکٌٌذ

 ☐بلِ ، ابتذا یکی اس ٍالذیي ٍ در اداهِ ًفز دٍم اقذام هیکٌذ

 ☐ذارًذّیچ کذام در حال حاضز قصذ اقذام ً

 

 باتشکز                                                                                                  

 و مهاجزت دپارتمان اخذ ویزا                                                                                                                                        

VIS GLOBAL                                                                                                                                      

 

 


