
 

 

 

!تحذير بشأن الغش واالحتيال في إعالنات الهجرة  
 

هل استلمت عروضًا أو إعالنات بخصوص الهجرة مثل هذه؟  

!تأشيرات وفرص عمل مضمونة في آندا  
 

وظائف وأعمال ذات رواتب عالية في آندا دون الحاجة إلى خبرة أو ال ! منح دراسية مجانية! رخص عمل مضمونة
 4اآسب ! خاصةبرامج ! وظائف وأعمال مضمونة!  سفر بالطائرة وإقامة مجانيةتذاآر! تتطلب سوى خبرة بسيطة

   !آالف دوالر في الشهر آعامل نظافة في الفندق

إذا آان اإلعالن يبدو جذابًا ومغريًا لدرجة أنه من الصعب تصديقه، فهناك احتمال . ال تكن ضحية الغش واالحتيال
.قوي بأن ذلك اإلعالن آاذب  

 
: تكونوا على علم بهاأمور يجب أن  

خبيرًا أو مستشارًا في شؤون الهجرة لطلب تأشيرة أو تقديم طلب  تستخدمن من الضروري أليس  •
 .الحصول على الجنسية الكندية

أن ال يمكنهم للمستشارين في شؤون الهجرة أية عالقات خاصة مع المسؤولين الحكوميين الكنديين وليس  •
 .دايضمنوا لكم تأشيرة الدخول إلى آن

في السفارات الكندية والمفوضيات العليا والقنصليات هم وحدهم الذين يقررون منحك الموظفون المسؤولون  •
 . أو عدم منحك تأشيرة الدخول إلى آندا

 .استعمال وثائق وأوراق مزورة فإن ذلك سيؤدي إلى رفض طلبكو إياك  •

إن . روا مواقع اإلنترنت المزيفة والمزورةالعروض الكاذبة والمحتالة المنشورة على اإلنترنت واحذ احذروا •
 :الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الجنسية والهجرة الكندية هو

ca.gc.cic.www.   
نوع   مجانية ودليل توضيحيطلباتالكندية في الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الجنسية والهجرة تجدون  •

  من أنواع التأشيرات

.  في جميع مكاتب التأشيرة الكندية المنتشرة في أنحاء العالم واحدةالطلبات هي  دراسةإن رسوم  •
مطابقة لمبلغ الرسوم ُتحسب الرسوم بالعملة المحلية على أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به وتكون 

 .بالدوالر الكندي

مكاتب الهجرة الكندية أن تودعوا مبلغًا من المال في حساب بنكي خاص تابع لشخص ما لن تطلب منكم أبدًا  •
 . أو أن تحولوا ذلك المبلغ من خالل شرآة خاصة لتحويل األموال

 والهجرة الكندية أو مكتب التأشيرة إذا آانت لديكم أسئلة أو استفسارات، الرجاء االتصال بوزارة الجنسية •
 . المسؤول عن منطقتكم

 
 ،بصورة قانونيةتمثيلكم  بمن يمكنهمالمعلومات المتعلقة  فيهاللحصول على المزيد من المعلومات، بما 

 على زيارة موقع اإلنترنت لوزارة الجنسية والهجرة الكنديةيمثلكم في شؤون الهجرة، الرجاء  من في حال اختيارآم
: عنوان اإللكتروني التاليال http://www.cic.gc.ca/english/information/representative/index.asp .
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