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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 strongly 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 (viza-ua).

In addition to a work permit, I am submitting applications for the following (if
applicable):





Open work permit for spouse or common-law partner (completion of separate
application form required).
Open study permits for accompanying children (completion of separate application form
required).
Temporary resident visas for accompanying spouse or common-law partner (who is
not applying for an open work permit) and dependent children who do not require or are
not applying for an open study permit (completion of a separate application form
required).

You must submit the following:
One photograph for yourself and each family member requesting a visa, with the name
printed on the back, dated and taken in the past six 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
 have at least two blank pages and minimum six months validity.
 if you are not residing in the country of your citizenship show that you have been
lawfully admitted to your country of residence (example: study permit, work permit).





Offer of Employment to a Foreign National Exempt from a Labour Market Impact
Assessment (LMIA) (offer of employment ID number or IMM 5802) with proof of
payment by the employer (receipt number). Your employer should provide it to you.
OR
A copy of the Labour Market Impact Assessment (LMIA) provided by
Employment and Social Development Canada (ESDC), if applicable, AND a copy of
your job offer from your prospective employer. AND
Contract for the job in Canada stating duration of employment, nature of work to be
performed and salary to be paid.

Evidence that you meet the requirement for the job offered:
 proof of education or qualification: certificates, diplomas or degrees.
 proof of work experience: reference letters from current and past employers. They
must outline the duration and specific nature of your employment, including your
exact duties on the job. Note: contact names, addresses and phone numbers should
be provided.
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Family Information Form IMM 5707, fully completed, dated and signed.

If applicable, please also submit:
Marriage Certificate and Birth Certificates for non-accompanying dependent children.
Proof of current studies - a current letter and transcript from the educational institution
you are attending.
Minor Children travelling with one parent or without parents will need to submit
notarized consent from non-accompanying parents or any other legal document in lieu of
consent, as applicable.


Children must each have their own passport (travel document).

We strongly recommend you to submit IELTS/TEF result taken within the last 12 months
if English or French proficiency is required by Labour Market Impact Assessment.
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.

Nurses, doctors and other medical professionals
Please note that you will be required to undergo medical examination regardless of period of
your employment in Canada.
Submit a letter confirming eligibility for interim licensing or registration with the regulatory
body in the province to which you are destined in Canada.
Clinical fellows destined to British Columbia, Ontario or Alberta do not require a letter from
the regulatory body.

Intra-company transferees
Submit letter from employer explaining why your transfer is necessary and how you meet
the requirements.

Live-in caregivers


evidence that you meet the training and related experience requirements of the
program (education certificates and reference letters outlining your employment
duties, dates of employment and salary.)



proof of English or French language proficiency.

Provincial nominees
Provincial Nominee certificate and a letter from the Province explaining that you are
urgently required (“Urgent Need” letter).

Post-doctoral fellows
Evidence of PhD completion (PhD certificate or letter from the university).
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Visiting researchers
Research proposal outlining research to be undertaken in Canada, goals of research in
relation to your academic pursuits in your own country; how you were chosen, amount and
source of any funding you will receive.
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Заява дозвіл на роботу – 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 негайної відмови.
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, просимо заповнити та подати накладну, яка
містить Вашу повну адресу (visa-ua).






Я також подаю заяви на (якщо це Вас стосується):


Відкритий дозвіл на роботу для чоловіка/дружини/партнера громадянського
шлюбу (необхідно заповнити окрему заяву)
Відкритий дозвіл на навчання для дітей, які мене супроводжують (необхідно
заповнити окрему заяву)
Віза на тимчасове перебування для чоловіка/дружини/партнера громадянського
шлюбу (якщо вони не подають заяву на відкритий дозвіл на роботу) або дітей, які
мене супроводжують і яким не потрібен дозвіл на навчання або які не подають заяву
на дозвіл на навчання (необхідно заповнити окрему заяву).




Вам необхідно подати наступне:
Одну фотокартку на Вас та кожного члена сім’ї, який разом з Вам звертається на
візою, на звороті повинні бути вказані ім’я особи та дата фотографування (не раніше,
ніж за 6 місяців до дати подачі заяви).
Оригінал закордонного паспорту на Вас та кожного члена родини, що подає заяву
на візу. Кожен паспорт повинен:








Бути дійсним мінімум до кінця запланованої подорожі до Канади, оскільки
термін дії візи не може бути довшим за термін дії паспорту.
Мати не менше двох чистих сторінок і бути дійсним ще мінімум шість місяців.
Якщо Ви проживаєте не в країні свого громадянства, то маєте надати докази
Вашого легального перебування у країні теперішнього проживання (на
приклад: дозвіл на навчання або роботу).
Пропозиція працевлаштування у випадку, якщо від Вас не вимагається
Висновок щодо Ринку Праці (LMIA)(5802) з підтвердженням оплати
роботодавцем (номер квитанції), Вам має надати її роботодавець. АБО
Копію Висновку щодо Ринку Праці (LMIA) виданого Департаментом Праці
та Соціального Розвитку Канади (ESDC), ТА пропозицію працевлаштування від
Вашого роботодавця. ТА
Контракт на роботу у Канаді, де мають бути вказані термін працевлаштування,
опис роботи та розмір зарплатні.

Докази того, що Ви відповідаєте вимогам запропонованої роботи:



Докази отримання відповідної освіти: сертифікати, дипломи, тощо.
Докази наявності відповідного досвіду роботи: рекомендаційні листи від
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колишніх та теперішніх роботодавців. В них повинні бути вказані терміни
роботи, її специфіка та безпосередні обов’язки. Відповідні адреси, номери
телефонів та імена відповідальних осіб мають бути вказані.
Форма Інформація про сім’ю (IMM 5707) – заповнена, датована та підписана.

Якщо Вас це стосується, подайте також:
Копії свідоцтва про шлюб та свідоцтв про народження для неповнолітніх дітей,
які не подорожують з Вами до Канади.

Документи на доказ теперішнього навчання - лист і виписку академічної
успішності з учбового закладу.
Неповнолітні діти, що подорожують з одним із батьків або без батьків повинні
подати нотаріально завірений дозвіл одного з/обох батьків, які не подорожують
до Канади, або офіційний документ, що може його замінити.
Кожна дитина повинна мати власний паспорт (проїзний документ).

Переконливо радимо Вам подати результати тестів IELTS/TEF за останні 12 місяців,
якщо знання англійської/французької мови є вимогою Висновку щодо Ринку Праці.

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.

Медсестри, лікарі та інший медичний персонал
Вам необхідно пройти медичне обстеження незалежно від терміну перебування в Канаді.
В разі необхідності отримання ліцензії в провінційних установах, прохання надати всі
відповідні документи. Ті, хто займаються клінічними дослідженнями і планують
працювати в провінціях Британська Колумбія, Онтаріо та Альберта, не потребують
підтвердження з провінційних установ.

Співробітники, що переводяться в межах однієї компанії (Intracompany Transferees)
Подайте лист від роботодавця з поясненням чому потрібне Ваше переведення та яким
чином саме Ви відповідаєте вимогам цієї роботи.

Особи, що здійснюють догляд в сім’ях


прохання подати доказ відповідності вимогам щодо освіти/досвіду роботи
згідно програмі (сертифікати/рекомендаційні листи).
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прохання подати доказ знання англійської/французької мови.

Кандидати, відібрані провінціями (Provincial Nominees)
Маєте подати сертифікат відбору провінції та лист про те, що роботодавець потребує
щоби Ви терміново приступили до роботи.

Доктори наук
Підтвердження ступеня доктора наук.

Дослідники-науковці
Маєте подати детальний опис досліджень в Канаді, їхньої мети, Ваших наукових
досягнень в Україні, джерел фінансування дослідницьких проектів.
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