10 Temmuz 2011

Sayın Ahmet Ahmetoğlu,
Federal Eş Sponsorluğu programını kullanarak yapmayı planladığınız Kanada göçmenlik başvurusu için
hazırladığınız dosyanızın kontrolünü tamamlamış bulunuyoruz. Aşağıdaki tablolarda dosyanızla ilgili
tespitlerimiz ile dosyanızı güçlendireceğine inandığımız önerilerimizi bulabilirsiniz.
Raporda kullanılan sembollerin açıklamaları şu şekildedir:

✓ : Hata yok
✗

: Hata mevcut

⚑

: Tavsiye

! : Eksik evrak
Göçmenlik dosyası kontrolleri, Vancouver’daki merkez ofisimiz tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle
sunduğumuz rapor ile ilgili sorularınız olması halinde Vancouver Ofisimiz ile irtibata geçiniz. Ofis irtibat
bilgilerine web sayfamızın İletişim kısmından ulaşabilirsiniz.
Göçmenlik başvuru dosyanızı işleme aldırdıktan sonra işlemlerin, normal işlem süresinden daha uzun
sürmesi ya da dosyanızın işleyişi ile ilgili başka herhangi bir endişeniz olması halinde, web sayfamızda
Göçmenlik Dosyanızın Akıbetini Öğrenin sayfasını incelemenizi tavsiye ederiz.
Göçmenlik başvuru süreci içinde profesyonel desteğe ihtiyaç duymanız halinde bizimle her zaman
irtibata geçebilirsiniz.
Kanada göçmenlik başvurunuzda şimdiden başarılar diler, göçmenlik işlemlerinizde Mandorla’ya
güvendiğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
BANU VEZNİKLİ
Registered Canadian Immigration Consultant
ICCRC Member ID # R420951
Québec Registration ID # 11182
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SPONSOR BAŞVURU PAKETİ
Bu formlar ve evraklar SPONSOR tarafından hazırlanmalıdır. Evrakları aşağıda sıralandığı
şekilde sıralayıp dosyanıza koyunuz.
FORMLAR

DÜZELTMELER & TAVSİYELER

IMM 5491
Evrak Kontrol Listesi

✓
✗

Formun 07-2011 tarihli versiyonu kullanılmalı

✗

Form bilgisayarda doldurulmalı, ‘Validate’ kutucuğuna
basılmalı ve otomatik olarak oluşturulan barkodlar, form ile
beraber yazdırılmalıdır.

⚑ Soru 1: Sponsor olarak onaylanmamanız halinde, eğer

IMM 1344
Sponsorluk Anlaşması ve Taahhütname

IMM 5481
Sponsorluk Finansal Değerlendirmesi

eşinizin Humanitarian & Compassionate değerlendirmesi
sonucu göçmen statüsü edinmesi mümkün değilse, “TO
WITHDRAW YOUR SPONSORSHIP. ALL PROCESSING FEES
LESS $75 WILL BE REPAID” seçeneğini seçmelisiniz. Aksi
takdirde dosya red edilecek ve size herhangi bir ücret iadesi
yapılmayacaktır.

✗

Formun 07-2011 tarihli versiyonu kullanılmalı

✗

Soru 5.A : Sponsor edeceğiniz eşinizin önceki evliliğinden
olan çocuklarını da buraya eklemelisiniz

✗

Soru 5: Tamamladığınız her eğitim seviyesini değil, sadece
tamamladığınız en yüksek eğitim seviyesini isaretleyiniz ve
karşılık gelen kutucuğa başarıyla tamamladığınız toplam
eğitim yılının sayısını yazınız.

✗

Soru 7: Better Living firmasından Diyet Uzmanı olarak
edindiğiniz geliri 2010 vergi beyannamenizde ibraz
ettiyseniz, bu geliri de forma yazmalısınız ve Better Living
firmasından bir referans mektubu edinmelisiniz.

✗

Soru 9: Kendi göçmenlik başvurunuzda, başvuru dosyanızı
işleme alan ve sonuçlandıran vize ofisinin adını
yazmalısınız. Örneğin Ankara / Turkey.

IMM 5540
Sponsorluk Soru Listesi

✗

Soru 14: Eşinizle şahsen tanışmış olmasalarda, telefonda
ya da internet üzerinden görüşmelerde ( skype, messenger
vs.) eşinizle tanışmış olan kişilerin bilgilerini buraya
yazmalısınız.

⚑ Soru 15C: Eşinizin ülkesine yapacağınız ziyaretin bitiminde
başvuru dosyasını göndermenizi tavsiye ederiz. Böylece
çocuklarınız, eşinizle ve eşinizin çocuklarıyla tanışmış
olacağından bu soruya EVET cevabı vermeniz faydanıza
olacaktır.

✗

Soru 17: Dosyaya eklediğiniz Resmi Boşanma Evrağına
uygun olarak boşanma tarihini düzeltiniz.

! Kanada vatandaşı olan ablanızın, sizin adınıza Kanada

IMM 5476
Temsilci Ataması Formu

Hükümeti ile iletişimi yürütmesini istediğiniz için bu formu
doldurmalısınız.

Mandorla Immigration Services
673 Franklin Road, Gibsons, BC, V0N 1V8, Canada - 1 (604) 408 9286 - www.mandorlacanada.ca

⚑

IMM 5401

Mecburi olmamakla beraber, 490 K. Doları tutarındaki
Göçmenlik Hakkı Ücretini de İşlem Ücretleri ile beraber
yatırmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede dosyanızın
sonuçlanmasını hızlandırmış olursunuz.

İşlem Ücreti Ödeme Dekontu

⚑

Tüm formları bilgisayarda doldurunuz.

⚑

Formları, destekleyici evrakları tamamladıktan sonra ve
dosyayı vize ofisine göndermeden hemen önce tarihleyip
imzalayınız.

GENEL TAVSİYELER

⚑

Formları doldururken hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız.
Size uymayan soruları N/A olarak cevaplayınız.

⚑
DESTEKLEYİCİ EVRAKLAR

Tüm form ve destekleyici evrakların fotokopisini saklayınız.

DÜZELTMELER & TAVSİYELER

Kanada’daki yasal statünüzü gösteren evraklardan
birinin fotokopisi:
• Kanada Daimi İkamet Kartı
• Kanada Vatandaşlık Kartı

✓

• Kanada Doğum Kayıt Belgesi
• Kanada Pasaportu
Daha önce başka bir evliliğniz ya da nikahsız
beraberliğiniz olduysa, bu ilişkiye ait aşağıdaki ilgili
evrakların fotokopileri:
• Resmi Ayrılma Belgesi (Separated)

✗

• Boşanma Belgesi (Divorced)

Önceki evliliğinize ait Boşanma Belgesinin noter onaylı
İngilizce ya da Fransızca tercümesi yapılmalıdır.

• Evlilik Fesh Belgesi (Annulled)
• Eşin Ölüm Belgesi (Deceased)
• Nikahsız Beraberliği Sonlandırma Deklarasyonu
Orjinal Option C Printout

✓
✗

İşyerinizden aldığınız referans mektubu, o işyerindeki
çalışma sürenizi ve gelirinizi net olarak belirtmelidir.

Güncel gelirinizi gösteren belgeler
• Çalışansanız: İşyerinizden alacağınız referans
mektubu

⚑

olmalıdır. Müdürünüzün evliliğiniz için yazdığı iyi dileklerini
ve diğer arkadaşça yorumlarını bu mektuptan çıkarmanızı
tavsiye ederiz.

• Serbest Meslek Sahibi iseniz: Son 12 aya ait
gelir-gider tablosu
• Diğer yan gelirlere ait belgeler (faiz geliri, kira
geliri, emeklilik geliri vs.)

İşyerinizden aldığınız referans mektubu, resmi bir formatta

⚑

Banka hesabınızdaki bakiyeyi gösteren belgeyi başvuru
dosyanıza eklemenizin bir katkısı olmayacaktır. Bu
başvuruda önemli olan, sahip olduğunuz düzenli bir geliriniz
olması ve bu gelirin kaynağıdır.

! Bu belgeleri dosyanıza eklemelisiniz. Kullanabileceğiniz
Kanada vatandaşı iseniz ve Kanada dışında
yaşıyorsanız; eşiniz göçmen statüsü edindiği
zaman beraber Kanada’da yaşayacağınızı gösteren
belgeler

belgelerden bazıları şunlar olabilir:
• Kira Sözleşmesi
• Ev Tapusu ya da Mortgage Ödemesi
• İş Kontratı
• Okul Kaydı

Mandorla Immigration Services
673 Franklin Road, Gibsons, BC, V0N 1V8, Canada - 1 (604) 408 9286 - www.mandorlacanada.ca

GÖÇMENLİK BAŞVURU PAKETİ
Bu formlar ve evraklar SPONSOR EDİLECEK KİŞİ tarafından hazırlanmalıdır. Evrakları aşağıda
sıralandığı şekilde sıralayıp dosyanıza koyunuz.
FORMLAR

DÜZELTMELER & TAVSİYELER

IMM 0008 GENERIC

✗

Formun 07-2011 tarihli versiyonu kullanılmalı

✗

Form bilgisayarda doldurulmalı, ‘Validate’ kutucuğuna
basılmalı ve otomatik olarak oluşturulan barkodlar, form ile
beraber yazdırılmalıdır.

Göçmenlik Başvuru Formu

✗

Formda sizin pasaport numaranız hatalı yazılmış, düzeltiniz.

✗

Formun 07-2011 tarihli versiyonu kullanılmalı

✗

Soru 8 & 12: Soru 8’de (Personal History) belirttiğiniz
tarihler, Soru 12‘deki tarihlerle uyumlu değil.

✗

IMM 5669

Soru 9: Herhangi bir dernek ya da partiye üyeliğiniz yoksa,
bu soruya NONE yazınız.

Schedule A - Özgeçmiş Deklarasyonu

✗

Soru 10: Herhangi bir devlet görevinde bulunmadıysanız,
bu soruya NONE yazınız.

✗

Formun sonundaki Solemn Declaration kısmını tamamen
boş bırakınız.

✗

Soru 11: Eşinizle tanışmış olan aile üyelerinizin ve

IMM 5490

arkadaşlarınızın tam adlarını ve tanışma tarihini eksiksiz
yazınız. Eşinizle şahsen değil de telefonda ya da online
tanışmış olan yakınlarınızı da bu listeye ekleyiniz.

Eş Soru Listesi

✗
IMM 5406

Section A kısmına eşinizin bilgilerini giriniz ve bu kısma tarih
ve imza atmayınız.

Aile Bilgisi Formu

✗

Section C kısmına tüm kardeşlerinizin adres bilgilerini
yazmalısınız.

! Kanada vatandaşı olan eşinizin ablanızın, sizin adınıza

IMM 5476

Kanada Hükümeti ile iletişimi yürütmesini istediğiniz için bu
formu doldurmalısınız.

Temsilci Ataması Formu
Vize Ofisinin Ek Talepler Listesi - Ankara

! Hazırladığınız evraklara ek olarak, Ankara Vize Ofisinin
talep ettiği tüm ek evrakları da hazırlamalısınız.

⚑
⚑

Tüm formları bilgisayarda doldurunuz.
Formları, destekleyici evrakları tamamladıktan sonra ve
dosyayı sizi sponsor edecek eşinize göndermeden hemen
önce tarihleyip imzalayınız.

GENEL TAVSİYELER

⚑

Formları doldururken hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız.
Size uymayan soruları N/A olarak cevaplayınız.

⚑

Orjinali İngilizce ya da Fransızca olmayan tüm belgelerin
noter onaylı tercümesini yaptırınız.

⚑

Tüm form ve destekleyici evrakların fotokopisini saklayınız.

DESTEKLEYİCİ EVRAKLAR

DÜZELTMELER & TAVSİYELER

Doğum Kayıt Belgesi (Kendiniz ve çocuklarınız için)

✓
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Evlilik Cüzdanı

✓

Boşanma Belgesi (Önceki evliliğinize ait)

✓

Velayet Mahkeme Kararı (Çocukların velayetinin
sizde olduğunu gösteren belge)

✓
✗

Pasaport (Kendiniz ve çocuklarınız için)

Göçmenlik başvurularında sadece normal pasaportlar kabul
edilmektedir. Bu nedenle sahip olduğunuz yeşil pasaportla
başvuru yapamazsınız. Normal pasaport edinmelisiniz.

⚑

Pasaportların en az 1 yıllık geçerliliği olmalıdır. Bu nedenle
işlemleri aksatmamak için başvurudan önce çocuğunuzun
pasaportunu uzatmanızı tavsiye ederiz.

⚑

Eşinizle beraber yaptığınız seyahatlere ait belgeleri (uçak
bileti, hotel kaydı vs.) dosyaya eklemelisiniz.

⚑

Sizin ve eşinizin aile üyelerinin yazdığı ve ilişkinizin gerçek
olduğunu onaylayan mektupları yeminli tercüman
kullanarak tercüme ettirmelisiniz.

Eşinizle İlişkinizin Gerçekliğini Gösteren Belgeler

⚑

İlişkinizden haberdar olan arkadaşlarınız ve diğer
tanıdıklarınızdan da, ilişkinizin gerçek olduğunu onaylayan
mektuplar almalısınız.

⚑

Dosyaya eklediğiniz her fotoğrafın arkasına, fotoğrafın
nerede, ne zaman ve kim tarafından çekildiğini ve
fotoğrafta yer alan kişilerin tam adlarını yazınız.

Arşivli Sabıka Kaydı

✗ Sabıka kaydını Arşivli olarak almalısınız.
!

Sağlık Taraması

Vesikalık Fotoğraflar

Siz ve tüm çocuklarınız başvuru dosyasını göndermeden
önce sağlık taramasından geçmelisiniz. Talimatları takip
ederek bu işlemi acilen yaptırınız.

✓
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