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اداره مهاجرت و شهروندی کانادا 

تاریخ:

1395/03/20 )09 ژوئن 2016(

شماره شناسایی منحصر به مشتری:

)شماره شناسه جهانی خویش را یادداشت کنید(



POE 2نمونه نامه

شماره پرونده:

)شماره پرونده تقاضای خویش را یادداشت کنید( 

نام و نام خانوادگی متقاضی: 

نشانی متقاضی: 

آقا/ خانم )نام متقاضی( محترم 

تقاضــای شــما بــرای تحصیــل در کانــادا مــورد تأییــد قــرار گرفــت. بــه محــض ورود شــما بــه کانــادا 
و پــس از انجــام فراینــد بازرســی توســط یـکـی از مأمــوران اداره خدمــات مــرزی کانــادا، منــوط 
ــون را  ــن قان ــررات ای ــدگان و مق ــت از پناهن ــون مهاجــرت و حمای ــه اینکــه شــما شــرایط الزم قان ب
رعایــت کــرده باشــید، یــک مجــوز تحصیــل بــرای شــما صــادر خواهــد شــد. مأمــور بازرســی از شــما 
مــی خواهــد تــا ایــن نامــه و پاســپورت خویــش را نشــان دهیــد و همچنیــن ممکــن اســت بخواهــد 
مــدارک پشــتیبانی شــما ماننــد نامــه پذیــرش از موسســه آموزشــی را بررســی کنــد. ایــن مــوارد و 
ســایر اوراق بــا ارزش را در چمــدان تحویلــی بــه بخــش بــار قــرار ندهیــد. بــرای مشــاهده اطالعــات 
بیشــتری در مــورد اســنادی کــه بایــد هنــگام ســفر بــه کانــادا همــراه داشــته باشــید لطفــًا بــه ســایت 

زیــر مراجعــه نماییــد: 

www.cic.gc.ca/english/study/study-arriving.asp 

هنگام جمع آوری مدارک، لطفًا به موارد زیر توجه کنید:

ــن نامــه را همــراه خــود داشــته  	 ــا ســند مســافرتی نیســت. حتــی اگــر ای ــه، پاســپورت ی ــن نام ای
ــد داشــت.  ــا را نخواهی ــه هواپیم ــازه ســوار شــدن ب ــراه داشــتن پاســپورت، اج ــدون هم باشــید، ب

ایــن نامــه، مجــوزی نیســت کــه بــه شــما اجــازه ورود یــا اقامــت در کانــادا را بدهــد. یـکـی از  	
مأمــوران اداره خدمــات مــرزی کانــادا پــس از ورود شــما بــه کانــادا ایــن تصمیــم را خواهــد گرفــت. 

ایــن نامــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، زیــرا حــاوی اطالعاتــی اســت کــه توســط اداره خدمــات  	
مــرزی کانــادا بــرای صــدور مجــوز تحصیــل شــما اســتفاده خواهــد شــد. لطفــا آن را گــم نکنیــد. 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-arriving.asp
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ــادا  ــه کان ــا تاریــخ 1397/01/01 )2018/03/21( ب ــرای اخــذ مجــوز تحصیــل خــود ت اگــر قصــد داریــد ب
ســفر کنیــد؛ پاســپورت شــما بایــد بیــش از مــدت زماـنـی کــه قصــد اقامــت در کانــادا را داریــد 
اعتبــار داشــته باشــد. اگــر ایــن طــور نباشــد، اعتبــار مجــوز تحصیــل شــما بیــش از تاریــخ انقضــای 
پاســپورت شــما صــادر نخواهــد شــد، بــرای شــهروندان ایــاالت متحــده و افــراد دارای اقامــت دائــم، 

تاریــخ اعتبــار اســناد هویتــی شــما مــالک قــرار مــی گیــرد.

توجه

بــه عنــوان یــک دانشــجوی بین المللی در کانادا، شــما موظف هســتید اطمینــان حاصل کنید کــه در دوران 
تحصیل خود، شرایط مجوز تحصیل شامل شرایط ادامه تحصیل را همچنان رعایت کنید. بدون در نظر گرفتن 
تاریــخ انقضــای منــدرج در مجوز تحصیل، مجوز تحصیل شــما 90 روز پس از اتمــام برنامه تحصیلی به طور 

خودکار باطل خواهد شد. برای اطالعات بیشتر لطفًا به لینک زیر مراجعه نمایید: 

http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp

http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp

