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Demande de permis d'études – Liste de contrôle 

Tout document qui n’est pas en français ou en anglais doit être accompagné d'une traduction 

certifiée conforme. 

Si les documents requis ne sont pas soumis, la demande risque d'être refusée ou le temps de 

traitement allongé. 

Toute fausse déclaration ou document frauduleux entraînera le refus immédiat. 

Tous vos préparatifs sont effectués entièrement à vos propres risques. 

Nous vous conseillons vivement d'utiliser un service de messagerie pour assurer la livraison 

rapide passeport à tout moment. En cas de livraison de courrier à l'aide de Federal Express, 

veuillez remplir et soumettre une feuille de route indiquant votre adresse (visa-ua). 

Nous vous recommandons fortement de soumettre votre demande au moins trois mois 

avant la date prévue de votre voyage. 

Vous devez soumettre : 

Une photo de format passeport de vous et de chaque membre de la famille 

demandant un visa. La photo doit être signée, datée et avoir été prise au cours des six 

derniers mois. 

 

Votre passeport et celui de chaque membre de la famille demandant un visa- 

original. Assurez-vous que la validité de chaque passeport couvre la durée du séjour 

puisque un visa ne peut être délivré au-delà de la validité du passeport. Chaque 

passeport doit inclure au moins deux pages vierges et être valide pour au moins six mois. 

Si vous ne résidez pas dans le pays de votre citoyenneté, soumettez la preuve 

d'admission légale dans votre pays de résidence actuelle (exemple : permis d'études, de 

travail, etc.). 

 

 

Lettre d'admission de l'établissement d'enseignement au Canada, indiquant : 

 Une admission inconditionnelle; 
 le titre et la durée du cours;  
 le niveau d'études; 
 les droits de scolarité;  
 la date de commencement du cours; 
 la date d’admission la plus tardive accordée. 

 

 

Une lettre de motivation 
  

Preuve de fonds :  

Vous devez présenter une preuve de fonds suffisants pour couvrir votre voyage, les frais 

de scolarité pour la première année, l'hébergement et les autres dépenses. Vous pouvez 

soumettre, par exemple, l’original du relevé bancaire qui contient un historique de six 

mois, ou des investissements en votre nom. Vous devez également démontrer une source 

  

         

   

 

http://visa-ua.org/
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fiable de fonds pendant la durée de votre programme d'études. 

Si quelqu’un d’autre vous fournit une aide financière, soumettez la preuve de la situation 

financière de cette personne (fiche de salaire de l'employeur, original du relevé bancaire, 

etc.) 

Présentez la preuve de toute bourse d'études ou aide financière ou décision d'un 

organisme de financement gouvernemental sur lettre officielle indiquant le montant total 

alloué la durée du financement et ses conditions. 

 

Preuve de la réservation d'hébergement et de son coût. 
 

Preuve d'emploi salarié - une lettre de votre employeur, datée au cours des 2 mois 

suivant la présentation de la demande et indiquant la profession, une description de 

poste, le salaire, les indemnités, les années de service et les dates de congé autorisé.  

Les travailleurs autonomes doivent soumettre le certificat d'enregistrement de 

l'entreprise et les documents financiers couvrant les six derniers mois. 

 

 

Informations sur la famille (IMM 5707) dûment rempli, daté et signé. 
 

S’il y a lieu, vous devez également présenter les éléments 

suivants :  

Certificats de naissance pour les enfants à charge qui ne voyagent pas avec le 

demandeur principal.  

Preuve d'études actuelles - une lettre récente et les relevés de notes de l'institution 

que vous fréquentez.  

Si vous avez répondu “oui” à n’importe laquelle des questions sur vos antécédents sur le 

formulaire de demande, vous devez remplir et signer le formulaire de l’annexe 1 

(Demande de visa résident temporaire – IMM 5257B) et le joindre à votre demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5257B_1.pdf


 
  3 
 

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

