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Application for a study permit – Checklist 

You must include a certified translation with any document that is not in English or 

French. 

Failure to submit all required documentation may result in the refusal of your application 

or delay processing. 

False statements or submission of fraudulent documents will result in immediate refusal. 

Any preparations you make are done entirely at your own risk. 

We encourage you to use a courier service to ensure prompt passport delivery at all 

times. In case of using Federal Express courier delivery, please complete and submit a 

waybill containing your address information (visa-ua). 

We strongly recommend that you submit your application at least three months 

ahead of your proposed date of travel. 

You must submit the following: 

One passport photograph for yourself and each family member requesting a visa, with 

the name printed on the back, signed, dated and taken in the past six (6) months.  

Original passport for yourself and each family member requesting a visa.  

Each passport should be valid for the duration of your stay as a visa cannot be issued 

beyond the validity of your passport. It should have two blank pages and minimum six 

(6) months validity.  

If you are not residing in the country of your citizenship, submit proof that you have been 

lawfully admitted to your country of residence (example: study permit, work permit). 

 

Letter of Acceptance from your educational institution in Canada stating: 

 unconditional admission; 

 course title; 

 duration of study; 

 level of study; 

 tuition fees; 

 start date (multiple start dates, if applicable) and  

 latest possible date of admission. 

 

 

Motivation Letter 
 

http://visa-ua.org/
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Proof of funds:  

If you are self-funded, you must submit evidence of sufficient funds to cover your travel, 

first year tuition, accommodation and other expenses. Evidence includes original bank 

statement with six months history, or investments in your name. You must also show a 

reliable source of funds for the duration of your academic program. 

If someone else will be assisting you, you may submit proof of that person's financial 

status (salary statement from employer, original bank statement, etc.) 

 

You must present any scholarship financial assistance or award from a government or 

other funding agency on official letter stating the full amount of the award, its duration 

and any governing conditions. 

 

Proof of accommodation reservation and cost. 
 

Proof of employment (if applicable) - employment letter dated within 2 months of the 

application indicating your occupation, job description, position, salary, allowances, years 

of employment and authorized dates of leave.  

If you own a business, submit your business registration and original business bank 

account statement for past six months. 

 

Family Information Form IMM 5707, fully completed, dated and signed. 
 

If applicable, you must also submit: 

Birth Certificates for non-accompanying dependent children. 
 

Proof of current studies - a current letter and transcript from the educational 

institution you are attending.  

If you have answered “yes” to any of the background information questions on the 

application form, provide a completed and signed Schedule 1 form (Application for 

Temporary Resident Visa – IMM 5257B) and include it with your application. 

 

 

 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257B_1.pdf
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Заява дозвіл на навчання – Контрольний перелік документів. 

 Документи, якщо вони не англійською або французькою, мають супроводжуватись 

завіреним перекладом. 

 Якщо Ви не надасте всіх необхідних документів, то Вам можуть відмовити або розгляд 

Вашої заяви затримається. 

 Подача неправдивої інформації або/та документів  призведе до відмови по справі. 

 Будь-які завчасні приготування до подорожі здійснюються на Ваш власний ризик. 

 Рекомендуємо Вам користуватись послугами кур’єрської служби для забезпечення 

швидкої доставки Вашого паспорту (документів). Якщо Ви користуєтесь послугами 

кур’єрської служби Federal Express, прохання заповнити та подати накладну, яка 

містить Вашу повну адресу (visa-ua). 

Переконливо радимо подавати документи на візу щонайменше за три місяці до 

дати запланованої поїздки. 

Вам необхідно подати наступне: 

Одну фотокартку паспортного зразку на кожного заявника (читати докладно 

англійською або французькою), зроблені протягом останніх 6 місяців. Вкажіть на 

звороті ім’я і дату народження особи. 

C
h 

Чинний паспорт для кожної особи, яка потребує візу (паспорт повинен мати хоча б 

одну повну чисту сторінку, крім останньої). Термін дії кожного паспорту повинен 

покривати термін поїздки, адже термін дії візи не може бути більшим, ніж термін дії 

паспорту.   

Якщо Ви не проживаєте в країні Вашого громадянства, просимо надати документи на 

доказ легального перебування в країні теперішнього проживання ( на приклад: дозвіл 

на роботу/тимчасове перебування в Україні). 

 

C
h 

Лист з навчального закладу в Канаді  про Ваше зарахування, в якому вказані назва 

курсу, тривалість, рівень навчання та  коли починається навчання (дата реєстрації). 

 

C
h 

Лист- мотивація 

 

C
h 

Підтвердження наявності коштів:  

o Якщо Ви самостійно оплачуєте навчання, прохання подати доказ 

наявних заощаджень для оплати першого року навчання, проживання та 

покриття інших витрат. Доказом може слугувати: офіційний лист з банку 

та рух коштів по рахунку за останні 6 місяців або кошти покладені на 

Ваш рахунок. Вам також необхідно подати доказ вашої фінансової 

спроможності оплатити витрати всієї академічної програми. 

o Якщо Ви користуєтесь фінансовою підтримкою друзів/родичів, прохання 

подати доказ фінансової спроможності цієї особи (лист з місця роботи із 

зазначенням прибутку, лист з банку, тощо). 

 

C
h 

http://visa-ua.org/
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Стипендії або інша фінансова підтримка від держави або фондів (агенцій) повинні 

супроводжуватись офіційним листом із зазначенням повної суми стипендії 

(винагороди), протягом якого часу вона дійсна та інших умов. 

 

C
h 

Доказ бронювання житла та його вартість.  C
h 

Лист від працедавця (якщо це Вас стосується), що підтверджує надання Вам 

відпустки, де вказані: Ваше ім’я, посада і заробітна плата на даний час. У листі мають 

бути вказані назва/ім’я працедавця (установи), адреса, телефон і факс.  

Якщо Ви є особою, яка займається власним бізнесом, просимо надати підтвердження 

Вашої підприємницької діяльності (документ про реєстрацію підприємця, ліцензію, 

офіційний лист з банку про стан Вашого бізнес-рахунку за останні 6 місяців). 

 

 

 

C
h 

Форма Інформація про сім’ю (IMM 5707) – заповнена, датована та підписана. 
 

 

Якщо Вас це стосується, подайте також: 

Копії свідоцтв(а) про народження для неповнолітніх дітей, які не подорожують з 

Вами до Канади. 
C
h 

Документи, що підтверджують факт Вашого навчання - лист і виписку 

академічної успішності учбового закладу, де Ви навчаєтесь. 
C
h 

Якщо Ви відповіли «так» на будь-яке питання анкети у розділі «BACKGROUND 

INFORMATION», то Вам також необхідно заповнити та підписати форму Schedule 1 

(Application for Temporary Resident Visa – IMM 5257B) та додати її до Вашої заяви. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257B_1.pdf

