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نامه: 2

تاریخ ایجاد درخواست:

1396/05/26 )2017/08/17(، ساعت: 12:09:59 

ایجاد شده توسط:

FS04739

تاریخ به روز رسانی:

1396/05/26 )2017/08/17(،  ساعت: 12:09:59

به روز رسانی شده توسط:

FS04739

محدودیت:

فاقد محدودیت 

برچسب:

عمومی 

اداره:

آکرا 

محتوای نامه: 

پــس از بررســی دقیــق تقاضــا و اســناد پشــتیبانی ارائــه شــده، بــه نظــر مــی رســد متقاضــی دارای 
روابــط اقتصــادی و اجتماعــی محــدود بــا کشــور خــود اســت و همچنیــن از محدودیــت ســفر برخوردار 
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اســت، ســابقه ســفر و بازگشــت ایشــان بــه ایــن کشــور گــواه بــر ایــن مســئله اســت. صــورت  هــای 
مالــی مربــوط بــه حســاب بانکــی حامــی مالــی ارائــه  شــده نشــان مــی  دهــد تــراز ابتــدای ســال مالــی 
ــع آن  ــه مناب ــود دارد ک ــذاری وج ــای ســرمایه  گ ــه  ای از ســپرده  ه ــن اســت و مجموع بســیار پایی
مشــخص نیســت. بــه طــور کلــی، مــدارک موجــود مــن را متقاعــد نکــرد کــه متقاضــی، بودجــه کافــی 
بــرای پرداخــت شــهریه و گــذران زندگــی در ســال اول تحصیــل در کانــادا را داشــته باشــد. بــر اســاس 
شــواهد و مــدارک ارائــه شــده مــن تصــور نمــی  کنــم، ایــن متقاضــی یــک دانشــجوی واقعــی باشــد 
کــه قصــد تکمیــل دوره تحصیلــی خــود را در کانــادا داشــته باشــد و احتمــااًل در پایــان دوره اقامــت 

مجــاز ایــن کشــور را تــرک خواهــد کــرد. درخواســت متقاضــی رد شــده اســت.

نامه: 3

تاریخ ایجاد درخواست:

1396/03/19 )2017/06/09(، ساعت: 13:07:25 

ایجاد شده توسط:

EAIMEL

تاریخ به روز رسانی:

1396/03/19 )2017/06/09(، ساعت: 13:07:25

به روز رسانی شده توسط:

EAIPDM

محدودیت:

فاقد محدودیت 
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برچسب:

عمومی 

اداره:

GCMS سیستم

محتوای نامه: 

نام موسسه آموزشی در کانادا:

LOYALIST COLLEGE

نشانی موسسه آموزشی: 

کانادا، انتاریو )5B9 K8N(، بلویل، جاده والبریج - لویالیست 376
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UCI: شماره پرونده تقاضا:

دولت کانادا

تاریخ: 
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آقا/ خانم محترم 

از شــما به خاطر ابزار عالقه  مندی به تحصیل در کانادا سپاســگذاریم. پس از بررســی 

دقیق تقاضای ویزای تحصیلی و اســناد پشــتیبانی، مشخص شد درخواست شما فاقد 

شــرایط الزم قانــون مهاجــرت و حمایــت از پناهنــدگان )IRPA( و مقــررات مهاجــرت و 

حمایت از پناهندگان )IRPR( است. بر اساس موارد زیر تقاضای شما رد می  شود: 

بــا توجــه بــه هــدف شــما از ســفر بــه کانــادا و طبــق بخــش )1(216 مقــررات IRPR، متقاعــد نشــدم  	
کــه پــس از اتمــام مــدت اقامــت خویــش، قصــد تــرک کانــادا را داشــته باشــید. 

	  ،IRPR ــررات ــق بخــش )1(216 مق ــی شــما و طب ــت مال ــای شــخصی و وضعی ــه دارایی ه ــه ب ــا توج ب
ــادا را داشــته باشــید.  ــرک کان ــام مــدت اقامــت خویــش، قصــد ت متقاعــد نشــدم کــه پــس از اتم

در صورتی که احساس می کنید

قادر به حل مسائل مطرح شده هستید و می توانید اثبات کنید که موقعیت شما دارای شرایط الزم است 
مجددًا درخواست خویش را ارسال نمایید. تمامی درخواست های جدید شامل هزینه پردازش جدید هستند. 

با تشکر، 

کمیسیون عالی کانادا 

بخش ویزا 

صندوق پستی: 1013 

کنیا – نایروبی - 00621

بخش بررسی و تقاضا:
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آقا/ خانم محترم 

از شــما بــه خاطــر ابــزار عالقــه  منــدی بــه تحصیــل در کانــادا سپاســگذاریم. پــس از بررســی دقیــق 
تقاضــای ویــزای تحصیلــی و اســناد پشــتیبانی، مشــخص شــد درخواســت شــما فاقــد شــرایط الزم 
ــدگان  ــت از پناهن ــررات مهاجــرت و حمای ــدگان )IRPA( و مق ــت از پناهن ــون مهاجــرت و حمای قان

)IRPR( اســت. بــر اســاس مــوارد زیــر تقاضــای شــما رد مــی  شــود: 
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بــا توجــه بــه ســابقه ســفر شــما و طبــق بخــش )1(216 مقــررات IRPR، متقاعــد نشــدم کــه پــس از  	
اتمــام مــدت اقامــت خویــش، قصــد تــرک کانــادا را داشــته باشــید. 

بــا توجــه بــه هــدف شــما از ســفر بــه کانــادا و طبــق بخــش )1(216 مقــررات IRPR، متقاعــد نشــدم  	
کــه پــس از اتمــام مــدت اقامــت خویــش، قصــد تــرک کانــادا را داشــته باشــید. 

	  ،IRPR ــررات ــق بخــش )1(216 مق ــی شــما و طب ــت مال ــای شــخصی و وضعی ــه دارایی ه ــه ب ــا توج ب
ــادا را داشــته باشــید.  ــرک کان ــام مــدت اقامــت خویــش، قصــد ت متقاعــد نشــدم کــه پــس از اتم

در صورتی که احساس می کنید

قادر به حل مسائل مطرح شده هستید و می توانید اثبات کنید که موقعیت شما دارای شرایط الزم است 
مجددًا درخواست خویش را ارسال نمایید. تمامی درخواست های جدید شامل هزینه پردازش جدید هستند.

با تشکر، 

سفارت کانادا 

بخش ویزا 

صندوق پستی: 6970 

امارات متحده عربی 

بخش بررسی و تقاضا: 


