טופס פרטים לויזה אלקטרונית לקנדה )(eTA
את טופס הבקשה המלא ,בצירוף צילום דרכון ברור ,יש להעביר אלינו לכתובת
המייל  visa-dept@amsalem.comאו בפקס 04-6700977
*במקרה של דרכון נוסף ,יש להעביר צילום של שני הדרכונים
חלק ראשון -פרטים כלליים לבקשה
שם מלא )כפי שמופיע בדרכון(
ישראלי  /אחר

איזה דרכון אתה מחזיק?

אם ישראלי -האם תשתמש בדרכון זה לצורך נסיעה זו?

כן  /לא

האם תגיע לקנדה בטיסה?

כן  /לא

האם חל עליך אחד מהדברים הבאים?
אם כן ,סמן את הסעיפים הרלוונטיים
 מבקר בקנדה שמגיע לקנדה במעבר יבשתי  /ימי

כן  /לא

 אזרח צרפתי המתגורר ומגיע מ  Miquelonאו st.
pierre
 תלמיד עם רישיון סטודנט חוקי בקנדה ,שהתקבל החל מה1
באוגוסט 2015
 עובד זר עם רישיון עבודה חוקי בקנדה ,שהתקבל החל מה1
באוגוסט 2015
 בעל מעמד חוקי בקנדה שנכנס לקנדה דרך ארה"ב או מ st.
 pierreאוmiquelon -
 איש צבא שמגיע לקנדה במסגרת תפקידו הצבאי.
 חבר בצוות אוויר ,מפקח תעופה אזרחית או חוקר תאונות,
שמגיע לקנדה במסגרת תפקידו.
 דיפלומט מוסמך

האם אתה אפוטרופוס או בא כוחו של מגיש הבקשה?

כן  /לא
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חלק שני  -פרטים אישיים
1
2
3

תאריך לידה
ארץ לידה
עיר לידה

4

האם יש לך אזרחות נוספת?
אם כן -אנא ציין של איזו מדינה
מין
מצב משפחתי
האם הגשת בעבר בקשה לכניסה לקנדה או לצורך
הארכת שהות? כולל לצורך לימודים )סטודנט(,
עבודה או ביקור
סכום משוער העומד לרשותך לצורך הנסיעה

9
10
11
12
13
14
15

תחום העיסוק  /מקצוע
שם החברה  /מעסיק
כתובת העבודה
תאריך תחילת עבודה במקום העבודה הנוכחי
שפה מועדפת
כתובת דוא"ל )אי-מייל( של מבקש הבקשה
כתובת מגורים

5
6
7
8

חובה לציין כתוב מלאה ומפורטת

16
17
18
19

האם אי פעם סורבה בקשת ויזה לקנדה ו/או סורבה
כניסתך לקנדה ו/או גורשת מקנדה?
האם הורשעת או הואשמת בביצוע פשע כלשהו?
האם אתה או מישהו ממשפחתך חלה בשחפת ,או
שהייתם במגע קרוב עם אדם חולה שחפת?
האם יש לך בעיה רפואית רצינית כלשהי בגינה אתה
מקבל טיפול תרופתי קבוע?

כן  /לא
זכר  /נקבה

רווק  /נשוי  /גרוש  /אלמן
כן  /לא

עד 1000$
5000$ - 1000$
10,000$ - 5000$
50,000$-10,000$
מעל 50,000$

אנגלית  /צרפתית
רחוב ומס':
מס' דירה:
עיר:
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

הצהרת מבקש הויזה:

 .1אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שסופקו להלן נכונים ומדויקים
 .2אני מבין כי מסירת פרטים כוזבים עלולה לגרור סירוב לבקשת הויזה ,אי-זכאות
קבועה לויזה או גירוש מקנדה
 .3שימו לב :קבלת אישור הנסיעה האלקטרוני אינו מהווה ערובה לכניסה למדינה,
וההחלטה האם לאפשר כניסה למדינה נתון בידי פקידי ההגירה
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