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رد شدن ویزای کانادا، یکی از بزرگترین مشکالت مسافران کانادا و متقاضیان 

ویزای توریستی این کشور می باشد. متقاضیان ویزای توریستی کانادا پیش از 

درخواست ویزای مولتیپل کانادا و یا ویزای توریستی کانادا، باید بتوانند تمام 

معیار های تعیین شده توسط مقامات مهاجرت کانادا را برآورده کنند. در اکثر 

موارد، متقاضیان ویزای کانادا می توانند به راحتی ویزای خود را دریافت کنند 

اما در برخی از موارد، ویزا کانادا متقاضی ریجکت می شود. در ادامه به 

بررسی دالیل ریجکتی ویزای کانادا خواهیم پرداخت و همچنین به شما خواهیم 

 .خود را ثبت کنید گفت که چگونه می توانید اعتراض به ریجکتی ویزای کانادا

 

 

 ترجمه ریجکتی سفارت کانادا
متقاضیان ویزای کانادا، در صورت ریجکتی و یا رد شدن درخواست ویزای شان، یک نامه از سفارت دریافت می کنند که در این 

زای ایشان شده است، مشخص می گردد. در این قسمت قصد داریم شما را با نامه ریجکتی نامه، تمامی مواردی که باعث ریجکتی وی

ویزای کانادا آشنا کنیم و تمامی موارد اعالمی از طرف سفارت کانادا را نیز، بررسی خواهیم کرد. در ابتدای این نامه، این متن آمده 

 :است

بررسی دقیق درخواست ویزای اقامت موقت کانادا و بررسی مدارک و از عالقه شما برای بازدید از کانادا متشکریم. بعد از 

اسناد پشتیبان شما، تصمیم گرفته ایم که درخواست ویزای شما برآورده نمی شود. قانون و قوانین حفاظت از پناهندگان، 

 .درخواست ویزای شما را رد می کند

ور ها در نظر گرفته می شود. از این فاکتور های در در تصمیم گیری درباره درخواست ویزای متقاضی، تعدادی از فاکت

 :نظر گرفته شده، ممکن است یک مورد شامل شما نشود. موارد های در نظر گرفته شده شامل

 اطالعات مربوط به اسناد مسافرتی و هویتی شخص درخواست کننده. 
 هدف از سفر به کانادا. 

 ات می کنیداطالعات تماسی شخصی که در کانادا با ایشان مالق . 

 )وابستگی شخص متقاضی ویزای کانادا با کشور محل سکونت )از جمله وضعیت اقامت، شغل و خانواده. 



 توانایی فرد برای پرداخت هزینه سفر و اقامت و حمایت از خود و خانواده در مدت زمان سفر. 
 آیا فرد با شرایط ورود خود، به کانادا احترام می گذارد یا خیر. 
 به کانادا قابل پذیرش هست یا خیر آیا فرد . 

 و اینکه آیا فرد در پایان اقامت مجاز در کانادا، کانادا را ترک خواهد کرد یا خیر. 

 .برای کمک به درک تصمیمات ما، دالیل در صفحات زیر ارائه شده است

اگر احساس می کنید که می توانید به این نگرانی های سفارت کانادا پاسخ قانع کننده بدهید، می توانید درخواست خود را 

 .دوباره برای ما ارسال کنید

وضعیت جدید مطابق با الزامات تعیین شده سفارت هستند. تمامی درخواست های جدید با یک هزینه پردازش جدید همراه 

 .می باشند

قانون حفاظت از مهاجران و پناهندگان ۱۱د در بن  (IRPA) هر فردی که مایل به دریافت ویزای اقامت موقت باشد، باید ،

 .افسر پذیرش را متقاعد کند که برای ورود به کانادا غیر مجاز نیست و شرایط او، مطابق با الزامات قوانین مهاجرتی است

 

 

شما با قانون و مقررات به دالیل زیر توضیح داده شده استپس از بررسی درخواست شما، عدم مطابقت شرایط  . 

 :در نظر داشته باشید که تنها مواردی بررسی می شوند که منجر به ریجکتی ویزای شما می شوند

 شما نتوانستید ما را متقاعد کنید که در پایان مدت زمان مجاز اقامت، کانادا را ترک خواهید کرد. 

 تاریخچه سفری شخص متقاضی 

 ضعیت اقامت در کشور محل اقامت فعلیو  



 روابط خانوادگی در کشور محل اقامت و در کانادا 

 مدت اقامت پیشنهاد شده در کانادا 

 )هدف از دیدار کانادا )هدف از سفر به کانادا 

 پیش بینی اشتغال متقاضی در کشور محل اقامت 

 وضعیت اشتغال فعلی متقاضی 

 دارایی های شخصی و وضعیت مالی 

 ک هدف تجاری قانونی در کاناداداشتن ی  

 هرگونه نقض شرایط در اقامت قبلی در کانادا. 

  ما راضی نیستیم که شما کل در امد و دارایی های موجود خود را برای رفتن به کانادا و بازدید از این کشور و

 .بازگشت به کشور خودتان از دست بدهید

 مدارک کافی برای حمایت از درآمد و دارایی های میزبان خود ارائه نکرده اید. 

  ۴۸شما درخواست ویزای اقامت موقت خود را، در قسمت ویزای تردد ثبت کرده اید. اگر قصد دارید که بیشتر از 

است ویزای اقامت ساعت در کانادا اقامت داشته باشید، شرایط این نوع از ویزا را رعایت نمی کنید و باید درخو

 .موقت خود را ثبت کنید و هزینه های بررسی پرونده ویزا را، مجددا پرداخت کنید

  شما مدارکی را ارائه کرده اید که به عنوان بخشی از درخواست شما فاقد اعتبار می باشد. این باعث می شود که

 .اعتبار کلی درخواست شما کاهش پیدا کند

 قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان را رعایت ( ۱) ۱۶، مانند هر بخش قانون شما درخواست ما برای اطالعات

 :نکرده اید. تا به امروز نتوانسته اید درخواست ما برای مدارک زیر را توضیح بدید

1.  

 تکمیل یک معاینه پزشکی .1

 یک مذاکره .2

شما صالحیت الزم برای درخواست ویزای الکترونیکی را با توجه به مقررات حفاظت از پناهندگان را  .3

 .برآورده نکردید



 



 

  قانون آمده است، به طور  ۱۶ما راضی نیستیم که شما به تمام سواالت صادقانه پاسخ دادید، همانطور که در بند

 :خاص، ما راضی نیستیم که اطالعات زیر درست باشد

  شما عضو یک طبقه غیر قابل پذیرش از افرادی هستید که در قانون مهاجرت و پناهندگی شرح داده شده است. به

 :عنوان نتیجه، شما به عنوان زیر بخش های زیر، قابل پذیرش نیستید

 :به دالیل امنیتی

  ۳۴بخش  (۱) (A): کراتیک، موسسه یا مبادرت به انجام اقدامات جاسوسی یا خرابکاری در برابر یک دولت دمو

 فرآیند که به همان شکل در کانادا درک می شوند؛

  ۳۴بخش  (۱) (B): اقدام به خرابکاری و یا تحریک به خرابکاری افراد بر علیه دولت. 

  ۳۴بخش  (۱) (C): همکاری با تروریست. 

  ۳۴بخش  (۱) (D): خطری برای امنیت کانادا. 

  ۳۴بخش  (۱) (E):  خشونت امیز که ممکن است افراد و یا زندگی آن ها را در مبادرت به اعمال رفتار های

 .کانادا به خطر بیاندازد

  ۳۴بخش  (۱) (F): عضویت در سازمانی که زمینه ای منطقی برای باور تعامالت در اقدامات مربوط به بند 

A،B و یا C باشد. 

 

 

 :موارد نقض حقوق بشر و یا بین المللی

  ۳۵بخش  (۱) (a):  قانون جرائم علیه بشریت و  ۷تا  ۴اجرای عملی در خارج از کانادا که توهینی به بخش های

 .جنایات جنگی است

  ۳۵بخش  (۱) (b):  مقام ارشد در درگیری های تروریست، نقض نظام مند حقوق بشر، نسل کشی، جنایات

 .جنگی، جنایات علیه حقوق بشر و جرائم علیه بشریت و قانون جرایم جنگی

 ۳۵خش ب  (۱) (c):  افرادی که ورود و یا اقامت آن ها در کانادا به موجب تصمیم یک سازمان بین المللی کشور

 .ها یا انجمنی از کشور ها، غیر مجاز شناخته شده است )به جز افرادی که اقامت دائم دارند(

 :با توجه به جنایات جدی

  ۳۶بخش  (۱) (a): ساله  ۱۰ت قانون پارلمان، حداکثر به دوره محکومیت انجام یک جرم در کانادا که متخلف تح

ماهه محکوم شده است ۶و یا  . 



  ۳۶بخش  (۱) (b):  ساله  ۱۰متهم به جرم در خارج از کانادا، تحت قانون پارلمان به حداکثر دوره محکومیت

 .مجازات شود

  ۳۶بخش  (۱) (c): انادا افشا شود. تحت قانون پارلمان یک اقدام مجرمانه در خارج از کانادا که در این اقدام در ک

ساله جریمه می شود ۱۰با حداکثر دوره محکومیت  . 

 

 :بر اساس جنایات برای

  ۳۶بخش  (۲) (a): ارلمان قابل مجازات با حکم پس از محکوم شدن در کانادا تحت قانون پ

 .کیفری، یا دو مورد جرم تحت هر گونه قانون پارلمان که ناشی از یک حادثه واحد نبوده است

  ۳۶بخش  (۲) (b):  اگر در خارج از کانادا به جرمی مرتکب شود و در کانادا نیز مجرم شناخته

 .شود، به موجب قانون پارلمان، تحت مجازات قرار میگیرد

  ۳۶بخش  (۲) (c):  اتخاذ یک قانون خارج از کانادا، جرمی که مرتکب شده است و اگر در کانادا

 .مرتکب شود، طبق قانون مجلس، با ایشان برخورد خواهد کرد

  ۳۶بخش  (۲) (d):  تعهد در ورود به کانادا، جرمی که تحت قانون مجلس، قانون گذاری شده

 .است

  

 



 :به دلیل جرائم سازمان یافته

  ۳۷بخش  (۱) (a): ایی برنامه اعضای یک سازمان که درگیر فعالیت هایی است که بخشی از الگوی فعالیت جن

ریزی شده و توسط تعدادی از افرادی که در روند پیشبرد اهداف جرم فعالیت می کنند، از ورود به کانادا منع شده 

 .اند

  ۳۷بخش  (۱) (b): تعامل در جرائم فرا ملی؛ فعالیت هایی مانند قاچاق انسان و پولشویی. 

 

 :به دلیل وضعیت سالمتی متقاضی

  ۳۸بخش  (۱) (a):  آیا ممکن است خطری برای سالمت عمومی و یا امنیت عمومی افراد باشد و یا ممکن است

یجاد کندکه سالمت شخص، تقاضای بیش از حد بر خدمات بهداشتی و اجتماعی را ا . 

 :با توجه به دالیل مالی

  شما توانایی و یا تمایلی به حمایت از خود و یا هر فرد دیگری که به شما وابسته است نخواهید بود، و یا افسر ویزا

را متقاعد نکرده اید که ترتیبات کافی برای مراقب و حمایت دارید. ) به غیر از متقاضیانی که نیازمند کمک های 

 اجتماعی هستند(

 :به دلیل ارائه اطالعات نادرست

  ۴۰بخش  (۱) (a):  به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقایق مادی مربوط به یک ماده را مرتبط را که موجب

 .میشود یا می تواند منجر به خطا در اداره این قانون شود

  ۴۰بخش  (۱) (b):  شما هنوز به کانادا غیر قابل پذیرش هستید در حالی که در یک دوره دو ساله از زمان

باشد شما نگذشتهممنوعیت قبلی  . 

 دالیل ریجکت ویزای توریستی کانادا

 
دارای سوابق کیفری باشد،  ویزای کانادا، اگر متقاضی :متقاضی ویزای مولتیپل کانادا، سو پیشینه داشته باشد .۱

درخواست ویزای توریستی ایشان، ریجکت می شود. این مساله هم برای جرائم کوچک و هم برای جرائم بزرگ در همه ی 

 :کشور ها را شامل می شود. این مسائل عبارتنداز
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 دزدی 

 رانندگی در حالت مستی 

 داشتن سوابق مربوط به مواد مخدر 

 قتل 

 مقاومت در برابر دستگیری 

 نزاع و دعوا و کلیه موارد مربوط به سو پیشینه. 

مشارکت در موارد نقض حقوق بشر، شامل جنایات علیه بشریت و یا داشتن مقام  :مشارکت در موارد نقض حقوق بشر .۲

 .ارشد در حکومتی که در سطح بین الملل به رسمیت شناخته نشد و یا مسئول نقض حقوق بشر است

اثبات حضور در گذشته و یا در حال حاضر در یک گروه مافیایی، گروه تروریستی  :مشارکت در جرایم سازمان یافته .۳

 .و یا گروه جرائم سازمان یافته دیگری که در رد شدن ویزای کانادا موثر خواهد بود

مدارک ویزای کانادا، افسر مربوطه اطالعات مربوط به  در طول ارزیابی :تهدید سالمت عمومی و یا ایمنی شهروندان .۴

هرگونه بیماری شخص و همچنین تاثیر بالقوه این بیماری را بر بهداشت و سالمت عمومی کانادا بررسی خواهد کرد. به 

ادا هپاتیت، آنفلونزا، سرخک و یا سایر بیماری های عفونی را داشته باشد، ممکن است عنوان مثال، اگر متقاضی ویزای کان

از ورود شما به کانادا جلوگیری کند و ویزای شما ریجکت شود. بیماری های غیر قابل انتقال از قبیل اسکیزوفرنی یا اختالل 

ب منجر شود نیز در زمینه عدم پذیرش پزشکی دو قطبی که ممکن است به رفتار های خشونت آمیز و یا رفتار های نامناس

 .قرار بگیرد و ویزای کانادا متقاضی ریجکت شود

یکی دیگر از موارد ریجکتی ویزای کانادا، تقاضای بیش  :تقاضای بیش از حد در زمینه خدمات بهداشتی یا اجتماعی .۵

قاضی، سیستم پزشکی کانادا تغییرات مثبت از حد پس از ریجکتی عدم پذیرش پزشکی می باشد. در صورتی که با درمان مت

قابل توجهی داشته باشد، ویزای شخص متقاضی صادر می شود و در غیر این صورت، ویزای ایشان ریجکت می شود. 

 .اعالم درخواست بیش از حد نیز، یکی از موارد ریجکتی ویزای کانادا می باشد

ادا، دالیل مالی می باشد. این نتیجه، ناشی از عدم توانایی متقاضی و از رایج ترین موارد ریجکتی ویزای کان :دالیل مالی .۶

از لحاظ مالی است. اگر متقاضی نتواند درآمد خود را که از طریق مهارت کاری، کار آفرینی و یا سرمایه  خانواده متقاضی

دولت کانادا اثبات کند توانایی گذاری به دولت کانادا اثبات کند، ویزای کانادای شما ریجکت خواهد شد. متقاضی باید به 

پرداخت های هزینه مربوط به اقامت در کانادا، هزینه رفت و برگشت بلیط هواپیما و هزینه های روزانه در کانادا را دارا 

می باشد و در پرداخت این هزینه ها، مشکلی نخواهد داشت. اگر متقاضی با دعوت نامه وارد کانادا شده باشد، در صورت 

ل و عدم توانایی در پرداخت هزینه ها، شخص دعوت کننده باید این مسئولیت را به عهده بگیرد و اما اگر بدون بروز مشک

دعوت نامه وارد کانادا شده باشد، پرداخت کلیه هزینه ها به عهده ایشان می باشد و برای پرداخت هزینه ها، نمی تواند از 

 .شخص دیگری کمک بگیرد

ستی کانادادالیل ریجکت ویزای توری  
از دالیل دیگر ریجکتی کانادا، ارائه اطالعات غیر واقعی میباشد که مانع از  :ارائه اطالعات غیر واقعی و یا نادرست .۷

می شود. به عنوان مثال، اگر متقاضی در مدارک ویزای کانادای خود، برگه  (IRPA) اجرای قوانین مهاجرت کانادا

نادا را ضمیمه کرده باشد و به جای امضای شهروند کانادا، امضای جعلی و یا امضا حمایت و یا دعوت نامه یک شهروند کا

خود را ثبت کند، به جعل اسناد، متهم می شود. تمامی موارد جعل، در صورت اطالع سفارت کانادا، منجر می شود که 

ری خود، محکوم به حبس شود. یک متقاضی دو سال از ورود به کانادا محروم شود و یا در کشور کانادا و یا در کشور ماد

مشاور ویزا و یا وکیل کار کشته، می تواند کمک شایانی به متقاضی کند تا ایشان، با مدارک واقعی خود اقدام به اخذ ویزای 

 .کانادا کند

ان به کار از عدم مطابقت با قوانین اداره مهاجرت کانادا، می تو :(اداره مهاجرت کانادا) IRPA عدم مطابقت با قوانین .۸

و یا تحصیل با ویزای توریستی و یا مالتیپل اشاره کرد. از نمونه های دیگر می توان به عدم بازگشت به کشور مادری، پس 



از اتمام اعتبار ویزا اشاره کرد. در چنین مواردی، دولت کانادا حکم حذف )دیپورت( شما را صادر می کند و طبق تاریخ 

شما حق ورود به این کشور را نخواهید داشت مشخص شده از سوی دولت کانادا، . 

اگر دولت کانادا احتمال دهد که متقاضی بیش از حد تعیین شده اقامت خواهد داشت و یا  :اقامت بیش از حد تعیین شده .۹

ما در صورتی که در ویزاهای قبلی چنین کاری را کرده باشد، ویزای کانادای شما ریجکت خواهد شد. به عنوان مثال اگر ش

با ویزای تحصیلی وارد کانادا شده باشید و پس از اتمام اعتبار این ویزا همچنان در کانادا حضور داشته باشید، در ویزاهای 

در واقع پرداخت جریمه  ARC) .دارید ARC بعدی از ورود شما به کانادا جلوگیری خواهد شد. در این مورد شما نیاز به

 (به منظور بازگشت به کانادا می باشد

اگر متقاضی با یکی از اعضای خانواده و یا همراه سفر کند که با توجه به هر یک از  :داشتن همراه سفری غیر مجاز .۱۰

 .دالیل فوق برای ورود به کانادا غیر مجاز باشد، متقاضی نیز ریجکت می شود

نیست. هر  کشور های عضو شینگن توجه داشته باشید، تاریخچه سفری فقط مربوط به :تاریخچه سفری نامناسب .۱۱

و کشور  ویزای شینگن کشوری خارجی که سفر داشته باشید، به عنوان یک تاریخچه سفری معتبر شناخته خواهد شد اما،

 .های اتحادیه اروپا، اعتبار بیشتری نسبت به کشور های دیگر دارد

تاریخچه سفری نیز می تواند باعث رد شدن درخواست ویزای کانادا شود. تاریخچه سفری متقاضی با توجه به مدارک مالی 

تاریخچه سفری کم، ویزای شما به علت عدم تطابق ایشان در نظر گرفته می شود. اگر مدارک مالی پر باری داشته باشید و 

 .این دو مورد، ریجکت خواهد شد

، باید به افسر ویزا اثبات کند که وابستگی هایی در ویزای توریستی کانادا متقاضی :عدم وابستگی به کشور خود .۱۲

ود دارد و به خاطر همین وابستگی ها، پس از اتمام دوره سفر به کشور مبدا خود بازمی گردد. عدم اثبات این کشور خ

 .موضوع، باید ریجکتی ویزای توریستی کانادا می شود

متقاضی ویزای مولتیپل کانادا، باید اهداف خود از سفر به کانادا را کامال مشخص کند.  :مشخص نبودن هدف سفر .۱۳

از بستگان، حضور در سمینار و یا کنفرانس و یا اهداف توریستی باید کامال برای افسر ویزا مشخص شده باشد. عدم  دیدار

 .توانایی در متقاعد کردن افسر از هدف سفر، باعث ریجکت شدن ویزای مولتیپل کانادا خواهد شد

نادا و همچنین شخص ارسال کننده متقاضی ویزای کا :مشخص نبودن منابع مالی متقاضی و شخص دعوت کننده .۱۴

دعوت نامه، باید تمامی منابع مالی خود را برای سفارت کانادا مشخص کنند. عدم اثبات منابع مالی باعث می شود درخواست 

 .ویزای کانادا متقاضی رد شود

 دالیل رد شدن ویزای تحصیلی کانادا
ویزای تحصیلی کانادا ریجکتی نیز یک اتفاق معمول در اخذ ویزای تحصیلی کانادا می باشد. دالیل اصلی رد شدن ویزای تحصیلی  

از موارد ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا و  متقاضی، در نامه ای که از سفارت کانادا دریافت می کنید، ذکر شده است . برای اطالع

 .همچنین جلوگیری از ریجکت شدن، به موارد زیر توجه فرمائید

 :عدم توانایی در پرداخت هزینه های تحصیل و یا هزینه های زندگی .۱

زمانی که متقاضی درخواست ویزای تحصیلی کانادا را ارائه می دهد، باید به دولت کانادا ثابت کند که توانایی پرداخت 

هزینه های تحصیل، هزینه های سفر به کانادا و پرداخت هزینه های همراهان را دارا می باشد. معموال، دولت کانادا از 

ت می کند که نشان دهد که سرمایه شما کافی است و یا خیر. اگر به ماهه از متقاضی درخواس ۶متقاضی گردش حساب 

دولت کانادا ثابت شود که متقاضی توانایی حمایت خود و خانواده اش در کانادا را ندارد، درخواست ویزای تحصیلی ایشان 

 .را رد می کند



 :عدم اطمینان افسر ویزا از ترک کانادا پس از تحصیل .۲

یک ویزای موقت است و دوره اعتبار و تاریخ انقضا دارد. متقاضی ویزای تحصیلی کانادا باید در  ویزای تحصیلی کانادا،

برنامه تحصیلی خود، این موضوع را برای دولت کانادا مشخص کند که پس از اتمام دوره تحصیل کانادا را ترک خواهد 

گسترش دهد و یا برای همیشه در کانادا اقامت  کرد. این بدان معنا نیست که متقاضی نمی تواند درخواست تحصیل خود را

داشته باشد. در حقیقت برنامه های بسیاری توسط دولت کانادا طراحی شده است تا به دانشجویان کمک کند تا در تحصیل و 

اعتماد کند که یا اقامت دائم، بتوانند در کانادا مشغول به کار باشند. در حقیقت، این موضوع بدین معنا است که افسر ویزا باید 

 .زمانی که شما دارای وضعیت اقامت قانونی هستید، از کانادا خارج نشوید

 :عدم انتخاب برنامه های مطالعاتی مرتبط با رشته تحصیلی .۳

درخواست های ویزای تحصیلی کانادا، گاهی اوقات به دلیل انتخاب برنامه های مطالعاتی غیر معقول، رد می شود. به طور 

با لیسانس پرستاری از فیلیپین و تجربه کاری در این زمینه، درخواست ویزای تحصیلی کانادا در رشته هتل مثال، فردی 

 .داری را ارائه می دهد که این خود می تواند مورد سوال افسر ویزا باشد

 :نامه های پذیرش دانشگاهی غیر معتبر .۴

ذیرش تحصیلی و یا اجازه تحصیل به سفارت کانادا ارائه برای درخواست ویزای تحصیلی کانادا، متقاضی باید یک نامه پ

دهد. موسسه ای که گواهی پذیرش تحصیلی را صادر می کند، باید یک موسسه ثبت شده و معتبر در کانادا باشد. اگر مامور 

را ندارید،  ویزا شک داشته باشد که نامه پذیرش شما حقیقی است و یا اینکه شما توانایی براورده کردن نیاز های موسسه

 .درخواست ویزای شما را رد خواهد کرد

 :عدم اطالع افسر ویزا از سوابق سفری و مدارک هویتی .۵

اگر متقاضی سوابق سفری و مدارک هویتی خود را ارائه ندهد، ممکن است افسر ویزا درخواست ویزای ایشان را رد کند. 

متقاضی از نظر پزشکی و یا تبهکاری به کانادا غیر قابل قبول است یا افسر ویزا باید قادر به شناسایی این نکته باشد که آیا 

 .خیر

 موارد ریجکتی ویزای کاری کانادا
 :عدم تسلط بر زبان انگلیسی و یا فرانسه .۱

برای ایالت  ۷برای اخذ ویزای کاری کانادا و کار کردن در این کشور، یکی از شرایط الزم آن، داشتن مدرک زبان آیلتس 

لیسی زبان و مدرکهای انگ  B2  برای ایالت های فرانسوی زبان می باشد. در صورتی که متقاضی مدارک فوق را نداشته

 .باشد، افسر ویزا وقت خود را صرف بررسی دیگر مدارک ایشان نخواهد کرد و مستقیما ایشان را ریجکت می کند

 :عدم توانایی مالی .۲

نادا ثابت کند که توانایی پرداخت یکسال هزینه های زندگی، رفت و برگشت به متقاضی ویزای کاری کانادا، باید به دولت کا

کشور کانادا و همچنین اجاره منزل را دارا می باشد. منظور از توانایی مالی، کلیه اموال متقاضی می باشد بدون هیچ کمک 

این موضوع، افسر ویزای کانادا، از شخص دیگری و یا استفاده از حقوق های دریافتی از کانادا. در صورت عدم اثبات 

 .متقاضی را ریجکت خواهد کرد



 :سو پیشینه و یا سوابق کیفری .۳

متقاضی ویزای کار کانادا، در صورت داشتن سوابق کیفری در جرائم دزدی، دعوا و نزاع، موارد مربوط به مواد مخدر، 

نادای ایشان ومی می شوند، ویزای کار کاعضویت در گروه های تروریستی و گروه هایی که باعث اختالل در نظم عم

 .ریجکت خواهد شد

 :تهدید سالمت عمومی کانادا .۴

متقاضیان ویزای کاری کانادا، نباید هیچگونه بیماری واگیر داری از قبیل وبا، سل، هپاتیت و بیماری هایی از این قبیل داشته 

ه متقاضیان دارای چنین بیماری هایی باشند، درخواست باشند که سالمت عمومی کانادا را به خطر بیاندازد. در صورتی ک

 .ویزای آن ها ریجکت خواهد شد و مجاز به کار کردن در کانادا نمی باشند

 :مشخص نشدن هدف از کار در کانادا و عدم ارائه برنامه کاری مناسب .۵

دا اعالم کند. همچنین ایشان باید تمامی متقاضی ویزای کار ماهر کانادا، باید تمامی اهداف خود را برای کار کردن در کانا

برنامه های کاری در کانادا را به افسر ویزا تحویل دهد. در صورت مشخص نشدن هدف کاری و عدم ارائه برنامه های 

 .کاری در کانادا، ویزای کاری به ایشان تعلق نخواهد گرفت و ایشان ریجکت می شود

 :ارائه دعوت نامه کاری معتبر .۶

ویزای کاری کانادا، متقاضی باید دعوت نامه معتبر از طرف کارفرما، شرکت و یا موسسه معتبر ارائه دهد. در برای اخذ 

 صورتی متقاضی دعوت نامه غیر معتبر به افسر ویزا ارائه دهد، ویزای ایشان ریجکت خواهد شد

 تفاوت ریجکت و ریفیوز ویزای کانادا چیست؟
ریفیوزی ویزای کانادا، در واقع همان ریجکتی ویزای کانادا می باشد. در اپلیکیشن ویزای کانادا، به جای کلمه ریجکت، کلمه ریفیوز 

 .قید می شود. هیچ تفاوتی بین ریجکتی و ریفیوزی وجود ندارد و سفارت کانادا، به جای کلمه ریجکتی، از ریفیوزی استفاده می کند

 


