WE KNOW WHAT YOU NEED

.
پرسشنامه عمومی متقاضیان
موسسه مشاوره نصر جاوید ویرا دارای مجوز از اداره مهاجرت کانادا است .اطالعات متقاضیان محرمانه بوده و با هیچ فرد و سازمانی خارج از موسسه به اشتراک گذاشته نخواهد شد

برای انتخاب هر گزینه میتوانید روی عالمت  کلیک کنید
اطالعات متقاضی
نام:

سن:

نام خانوادگی:

آیا بر روی این شماره تلگرام دارید؟ بله  خیر 

شماره تلفن همراه/تلگرام
نشانی ایمیل
زیر دیپلم 

سطح تحصیالت

دیپلم 

لیسانس 

فوق دیپلم 

فوق لیسانس 

دکترا 

رشته تحصیلی
شغل فعلی ،سمت و عنوان
مشاغل قبلی ( 11سال گذشته)
عالی 

خوب 

سطح آشنایی با زبان انگلیسی

ضعیف 

متوسط 

میزان دارایی (متقاضی  +همسر)

زیر یک میلیارد تومان 

بین یک و دو میلیاردتومان 

بین سه و چهار میلیارد تومان 

بین چهار و پنج میلیار تومان 

بیش از پنج میلیارد تومان 

مدرک زبان و نمره آن

بله  خیر 
پدر یا مادر  پدر یا مادر بزرگ  برادر ،خواهر  فرزند 

آیا در کانادا فامیل درجه اول (پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ،فرزند ،پدر بزرگ ،مادربزرگ) دارید؟

بله  خیر 
عمو  عمه  خاله  دایی  فرزندان ایشان 

آیا در کانادا فامیل درجه دوم (عمو ،دایی ،عمه ،خاله ،فرزندان ایشان) دارید؟
نام کشورها:

سابقه مسافرت به خارج

اطالعات همسر متقاضی
نام:

سن:

نام خانوادگی:

شغل فعلی همسر
مشاغل قبلی همسر
زیر دیپلم 

سطح تحصیالت همسر

دیپلم 

لیسانس 

فوق دیپلم 

فوق لیسانس 

دکترا 

رشته تحصیلی
ضعیف 

سطح آشنایی با زبان انگلیسی همسر

متوسط 

عالی 

خوب 

مدرک زبان و نمره آن
بله  خیر 
پدر یا مادر  پدر یا مادر بزرگ  برادر ،خواهر  فرزند 

آیا در کانادا فامیل درجه اول (پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ،فرزند ،پدر بزرگ ،مادربزرگ) دارید؟

بله  خیر 
عمو  عمه  خاله  دایی  فرزندان ایشان 

آیا در کانادا فامیل درجه دوم (عمو ،دایی ،عمه ،خاله ،فرزندان ایشان) دارید؟
نام کشورها:

سابقه مسافرت به خارج برای همسر

اطالعات فرزندان
بدون فرزند 

تعداد فرزندان
سن فرزندان

یک 
...

دو
...

سه 

...

چهار 
...

بیشتر 
...

...

خدمات مورد نیاز
پذیرش و ویزای تحصیلی دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان 

پذیرش و ویزای تحصیلی دوره های یکساله ،دوساله ،چهار ساله 

پذیرش و ویزای تحصیلی دوره های فوق لیسانس 

پذیرش و ویزای تحصیلی دوره های دکترا 

ویزای بازدید  5ساله کانادا 

اقامت دائم (مهاجرت) تخصصی کانادا 

اقامت دائم (مهاجرت) کارآفرینی کانادا 

اقامت دائم (مهاجرت) سرمایه گذاری کانادا 

اقامت دائم (مهاجرت) تخصصی آمریکا 

اقامت دائم (مهاجرت) سرمایه گذاری آمریکا 
معرف – روش آشنایی با موسسه نصر جاوید ویرا

جستجوی در اینترنت 

معرفی شده توسط........................................................... :
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