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 فرم اطالعات مهاجرت

 مشخصات متقاضی
 اطالعات فردی

 :نام

 :نام خانوادگی

 :وضعیت نظام وظیفه خود یا همسر
 معاف یا دارای کارت پایان خدمت              سرباز               سایر موارد

 :سن

 :وضعیت تاهل

 :سال 22تعداد فرزندان زیر 

 :ملیت

 :کشور محل اقامت

 :استان محل اقامت

 تحصیالت

 : ته تحصیلی رش

 :دیگر مدارک تحصیلی

 سابقه کار

 تجربه کاری در ده سال گذشته 

 پاره وقت                        تمام وقت: نوع شغل فعلی

 :عنوان شغل فعلی

  پاره وقت                        تمام وقت: نوع شغل قبلی

 عنوان شغل قبلی

 :نام کارفرماها

 :سایر سوابق کاری

 سابقه مدیریت

 آیا شما هرگز مدیر کسب و کار خود بوده اید؟

 :لطفا طول دوران مدیریت، نام کسب و کار و تعداد زیردستان خود را مشخص کنید

 

 

 آیا شما هرگز مدیر کسب و کار و تجارت دیگری بوده اید؟
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 لطفا طول دوران مدیریت، نام کسب و کار و تعداد زیردستان را مشخص کنید

 

 

 :دارایی

 (:به دالر کانادا)ارزش تقریبی کل دارایی 

 (:به دالر کانادا)درآمد سال گذشته 

 لطفا مشخص کنید: آیا ملکی به نام شماست

 

 

 آیا بیزینس یا شرکت ثبت شده ای دارید ؟ لطفا مشخص کنید

 

 

 آیا در هیچ شرکتی سهامدار هستید؟ لطفا مشخص کنید

 

 

 :زبان انگلیسی

 :ا زبان انگلیسیآشنایی ب
 عالی               خوب            متوسط           ضعیف       آشنایی ندارم

 :مدرک زبان انگلیسی 
 سایر                   تافل             آیلتس           ندارم 

 :نمره مدرک زبان انگلیسی

 :زبان فرانسوی

 :آشنایی با زبان فرانسوی
 ی عال                 خوب               متوسط               ضعیف           ایی ندارمآشن

 : مدرک زبان فرانسوی
 سایر               DALF              DELF            TEF                TCF                ندارم   

 :نمره مدرک زبان فرانسوی

 اطالعات تماس

 ه موبایلشمار

 آدرس ایمیل
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 مشخصات همسر متقاضی

 اطالعات فردی همسر

 :نام همسر

 :نام خانوادگی همسر

 :سن همسر

 :ملیت همسر

 :کشور محل اقامت همسر

 :استان محل اقامت همسر

 :تحصیالت همسر

 : رشته تحصیلی همسر 

 :دیگر مدارک تحصیلی همسر

 :سابقه کار همسر

 (:  به سال)ر ده سال گذشتهتجربه کاری همسر د

     پاره وقت              تمام وقت          :نوع شغل فعلی همسر

 :عنوان شغل فعلی همسر

    پاره وقت              تمام وقت         : نوع شغل قبلی همسر

 :عنوان شغل قبلی همسر

 :نام کارفرماهای همسر

 :سایر سوابق کاری همسر

 :سابقه مدیریت همسر

 ؟اند آیا همسر شما هرگز مدیر کسب و کار خود بوده

 :لطفا طول دوران مدیریت، نام کسب و کار و تعداد زیردستان خود را مشخص کنید

 

 

 د؟انآیا همسر شما هرگز مدیر کسب و کار و تجارت دیگری بوده 

 ا مشخص کنیدلطفا طول دوران مدیریت، نام کسب و کار و تعداد زیردستان ر

 

 

 :دارایی همسر

 (:به دالر کانادا)درآمد سال گذشته 
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 لطفا مشخص کنید: آیا ملکی به نام همسر شماست

 

 آیا همسر شما بیزینس یا شرکت ثبت شده ای دارید ؟ لطفا مشخص کنید

 

 

 آیا همسر شما در هیچ شرکتی سهامدار هستید؟ لطفا مشخص کنید

 

 

 :زبان انگلیسی همسر

 :ایی همسر با زبان انگلیسیآشن
 عالی               خوب            متوسط           ضعیف       آشنایی ندارم

 :مدرک زبان انگلیسی همسر 
 سایر                تافل                 آیلتس                  ندارمآشنایی  

 :نمره مدرک زبان انگلیسی همسر

 :ی همسرزبان فرانسو

 :آشنایی همسر با زبان فرانسوی
 عالی               خوب            متوسط           ضعیف              آشنایی ندارم

 همسر فرانسویمدرک زبان 

 سایر                   DALF              DELF            TEF                TCF               ندارم 
 :نمره مدرک زبان فرانسوی همسر

 اطالعات تماس همسر

 شماره موبایل همسر

 آدرس ایمیل همسر
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 سایر اطالعات

 :اطالعات آشنایان شما

 آیا کسی از آشنایان شما یا همسرتان در کشور مورد نظر شما برای مهاجرت زندگی می کند؟

 

 :شهر محل اقامت آشنای شما یا همسرتان

 :میلی آشنا با شما یا همسرتاننسبت فا

 :اطالعات تکمیلی

 آیا تا کنون روادید کشور مورد نظر شما برای مهاجرت را دریافت کرده اید؟

 :چه نوع روادیدی و در چه تاریخی

 

 

 آیا تا کنون برای هیچ برنامه مهاجرتی کشور مورد نظرتان اقدام کرده اید؟

 ریافت کرده اید؟ کدام کشورها؟آیا تا کنون روادید دیگر کشورها را د

 

 

 آیا تاکنون سفرخارجی داشته اید؟ به کدام کشورها؟

 

 

 :توضیحات

 در صورت تمایل توضیحات تکمیلی مورد نظر خود را بنویسید

 

 


