Електронно разрешително за пътуване (ЕТА)
Тези инструкции в три части ще ви помогнат да попълните правилно вашето заявление за
Електронно разрешително за пътуване (ЕТА).
-

Част 1: за родители/настойници или представители, подаващи заявление от името
на някой друг.

-

Част 2: за всички заявители. Какво е необходимо да знаете, за да попълните правилно
формуляра. Включва инструкции за законно постоянно пребиваващи жители на
Съединените щати.

-

Част 3: Какво да очаквате след подаване на вашето заявление.

Преди да подадете вашето заявление, прегледайте го внимателно. Убедете се, че то е пълно и
точно.
Попълването на неточна информация може да доведе до забавяне или даже отказ на
вашето ЕТА заявление, и/или да попречи да се регистрирате за вашия полет.
Заявлението-формуляр за еТА е само на английски и френски. За да ви се помогне с
кандидатстването за еТА, описания на всички полета във формуляра са налични на следните
езици: العربية, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, English, Español, Français , Ελληνικά, Italiano, 日本語 , 한국어,
Magyarul, Nederlands, Polski, Português.

ЧАСТ 1: Данни за Родителя/Настойника или Представителя
Ако вие не сте родителя, настойника или представителя, който кандидатства за ЕТА от името
на някой друг, преминете към Част 2 от тези инструкции, за да разберете как да попълните
формуляра за себе си.
В първия въпрос се пита дали вие сте родителя/настойника или представителя, подаващ
заявление за ЕТА от името на някой друг.
Представител е лице, което има разрешението от някой, желаещ да пътува или имигрира в
Канада, да осъществява дейност с Министерството на имиграцията, бежанците и
гражданството на Канада от тяхно име. Представителят може да бъде платен или неплатен и
това включва родители или настойници, подаващи заявление от името на тяхното дете.
Родителите или настойниците, които кандидатстват от името на детето си, следва да
отговорят на тези въпроси.
Когато някой назначава представител, те също така могат да оторизират Министерството на
имиграцията, бежанците и гражданството на Канада (IRCC) да предоставя информация по
техния случай на съответното лице. Имиграционното законодателство на Канада определя кой
може да се явява като представител и какви са условията по услугите, които те могат да
осъществяват.
В полетата по-долу, изберете ДА (YES) или НЕ (NO).

Кандидатствате ли от името на някого?

Кандидатствате ли от името на непълнолетен?
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ЧАСТ 1 (A): Данни за Родителя/Настойника или Представителя
Вие посочихте, че искате да кандидатствате от името на някой друг. Моля попълнете
информацията за вас в този раздел.

Избрете една от следните опции.
Платено ли ви е за да представлявате кандидата и да попълните формуляра от негово име?

Фамилия (и)/последно име (на)

Име (на)/първо име (на)

Име на фирма, организация

Аз съм:
Член на семейството или приятел
Член на неправителствена или
религиозна организация
Член на Съвета по регулиране на
имиграционните консултанти на
Канада (ICCRC)
Канадска териториална или
провинциална асоциация на
адвокатите
Камара на нотариусите на Квебек
Туристически агент

Пощенски адрес

Номер на факс

Номер на телефон

е-мейл адрес

Декларация на Представителя
Отбелязвайки графата по-горе, вие декларирате, че вашите контакти за връзка и личната ви информация са достоверни,
пълни и точни.
Отбелязвайки графата по-горе, вие разбирате и приемате, че вие сте лицето, назначено от кандидата да осъществява
дейност от името на кандидата или спонсора с Министерството на имиграцията, бежанците и гражданството на Канада и с
Канадската гранична агенция.
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След като попълните вашата информация, изберете NEXT. Това ще ви отведе към тази част
на формуляра, където вие ще трябва да попълните информацията относно лицето, за което
кандидатствате.

ЧАСТ 2: Как да се попълни заявлението за Електронно
разрешително за пътуване (ЕТА)
Ако кандидатствате за себе си, вие трябва да отговорите с НЕ на първия въпрос.
Ако вие сте родител/настойник или представител, кандидатстващ за ЕТА от името на някой
друг, вие трябва да отговорите с ДА. Моля, вижте също Част 1 на тези инструкции.

Кандидатствате ли от името на някого?

Кандидатствате ли от името на непълнолетен?

След като натиснете NEXT, вие ще стигнете до раздела на формуляра, в който трябва да
попълните данните на заявителя (вашите или тези за лицето, от името на когото
кандидатствате).

Какъв документ за пътуване смятате да използвате за пътуването си до Канада? *
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Изберете документа за пътуване, който ще използвате за пътуване до Канада от една от
следните опции:

Паспорт – обикновен/редовен
Паспорт, издаден на граждани за пътувания от време на време с цел почивки и бизнес пътувания.
Паспорт - дипломатически
Паспорт, издаден на граждани, които са високопоставени държавни служители, дипломати и
представители и пратеници на правителства.
Паспорт-официален
Паспорт, който обикновено се издава на граждани, такива като недипломатически държавни
служители, пътуващи по официални държавни дела. Използвайте ако на предната корица на
паспорта ви пише «официален».
Паспорт - служебен
Паспорт, който обикновено се издава на граждани, такива като недипломатически държавни
служители, пътуващи по официални държавни дела. Използвайте ако на предната корица на
паспорта ви пише «служебен».
Извънреден/временен документ за пътуване
Документ за пътуване или паспорт, издаден на граждани при спешни случаи, когато издаването на
временен паспорт не е възможно. Този тип документи обикновено са валидни за кратък срок от
време.
Документ за пътуване на бежанец
Документ за пътуване, издаван на хора без гражданство, които имат статут на лице под закрила,
включително конвенционални бежанци и лица, нуждаещи се от закрила. Забележка: вие нямате
право да кандидатствате за ЕТА, използвайки този документ. На вас може да ви е необходима
виза или друг тип документ за пътуване, за да може да пътувате до Канада.
Паспорт на чужд поданик/документ за пътуване издаден на лице без гражданство
Паспорт или документ за пътуване, издаден на лица, които не са граждани и които живеят или
постоянно или временно в държавата, която е издала документа, но не са граждани на тази страна.
Забележка: вие нямате право да кандидатствате за ЕТА, използвайки този документ. На вас
може да ви е необходима виза или друг тип документ за пътуване, за да може да пътувате до
Канада.
Разрешение за многократно влизане в Съединените щати (I-327)
Документ за пътуване, издаден от Службата за имиграционни услуги на Съединените щати (САЩ)
на законни постоянно пребиваващи жители на САЩ с цел да им се позволи да пътуват в чужбина и
да се връщат в САЩ без да има необходимост да получават виза на завръщащ се жител.
Документ на Съединените щати за пътуване на бежанец (I-571) Документ за пътуване, издаден от
Службата за имиграционни услуги на Съединените щати (САЩ) на лица, които не са граждани и са
били признати за бежанци или им е било предоставено убежище. Ако вие притежавате I-571, вие
имате право да кандидатствате за ЕТА само ако сте законно постоянно пребиваващ жител на САЩ.
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Коя е страната на издаване на паспорта ви? *
Изберете страната, която е издала паспорта ви. Изберете кода на държавата, който
съответства на този във вашия паспорт.Намерете този трицифрен код на страницата с
паспортна информация – вижте полето с название “Код”, “Страна на издаване” или
“Институция”.

Каква е гражданството, отбелязано във вашия паспорт? *
Изберете от полето за гражданство, посочено на информационната страница на вашия
паспорт.

ЧАСТ 2 (A): Паспортни данни на заявителя
Бъдете много внимателни, когато въвеждате паспортните данни.
Ако въведете грешен номер на паспорта, вие може да не успеете да се качите на
вашия полет за Канада.
• Вие можете да откриете грешката си чак на летището.
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•
•

Вие ще трябва да кандидатствате отново за eTA.
В зависимост от вашата ситуация, е възможно да не успеете да получите eTA в
последния момент.

Полезни съвети, как правилно да въведете номера на паспорта си:







Въведете номера на паспорта, който е написан в горната част на информационната
страница на паспорта (страницата с вашата снимка).
o Не въвеждайте номера от първата страница на паспорта ви или номера от
долната част на страницата със снимката ви.
Повечето номера на паспорти имат от 8 до 11 символа. Ако номерът, който смятате да
въведете, е много по-къс или по-дълъг от това, проверете дали използвате правилния
номер.
Паспортните номера са комбинации от букви и цифри. Бъдете особено внимателни с
буквата О и цифрата 0, както и с бувата I и цифрата 1.
Не въвеждайте специални символи (такива като тирета) или паузи.

Притежатели на френски паспорти
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Номер на паспорта

Номер на паспорта (въведете наново)

Фамилия (и)/последно име
(на)

Име (на)/първо име (на)

Последното ви име, известно още като фамилия.
Първото ви име, известно още като лично име.
Въведете ВСИЧКИТЕ име(на) както те са изписани във вашия паспорт.
Променено име: Ако вашият паспорт включва ръчна промяна на вашето име(на) в раздел отметки
на вашия паспорт, въведете вашето име(на) така, както те са записани в този раздел. Страницата за
отметки се отнася до раздел на вашия паспорт, където оторизирани имиграционни служители могат
да правят важни бележки (отметки).
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Апострофи: Ако вашето име съдържа апостроф, въведете го на формуляра. Например: D'Orsay,
O'Neil.
Ред на имената: Обърнете внимание на тази част от паспорта ви, която е предназначена за
машинен четец (частта под снимката ви и биографичната информация, която понякога се нарича
„баркод“), за да потвърдите в какъв ред следва да бъдат въведени имената във вашето заявление.
На първия ред от тази част от вашия паспорт, вие най-вероятно ще видите буква, шеврон (<),
съкращение за вашата националност, вашето фамилно име, два шеврона (<<) и вашето лично
име(на).
Ако вашето име(на) е/са съкратени или отрязани в тази част от вашия паспорт, но пълните имена се
изписват в горната част на вашия паспорт, въведете своето име(на) така, както те са в горната част.
Но винаги се позовавайте на долната част, за да определите реда на имената си. В примера подолу, клиентът следва да въведе: Мартин, Сара.
Роднински връзки: Ако паспортът ви съдържа „син на“ или „дъщеря на“, или „момче“ или
„момиче“ и също името на вашия баща в горната или долната части на вашия паспорт, не
въвеждайте този текст или името на вашия баща в което и да е от полетата за имена във
формуляра-заявление.
Например, ако във вашият паспорт е посочено Ахмад бин Хусеин бин Мухамад в едно поле, моля
въведете фамилното име като Хусеин и личното име като Ахмад.
Ако вашият паспорт посочва филиална/роднинска връзка с „ибн“, „бен“ или „оуд вулд“ и името на
вашия баща в горната или долната части на страницата, моля да не въвеждайте това или името на
баща ви в което и да е от полетата за имена, когато попълвате формуляра-заявление.
Например, ако вашият паспорт посочва Husain Ould Ahmad Ould Muhammad в едно поле, моля да
въведете фамилното име като Ahmad и личното име като Husain.
Тирета: Ако във вашето име има тире, въведете го във формуляра. Например: Мари-Ан, Смит-

Хансен.
Само едно име по паспорт: Ако има само един ред за име в паспорта, сложете цялото име в
полето за този отговор.
Използване на майчино, бащино или на име на предшественика: Ако името във вашия
паспорт включва имената на вашата майка, баща, дядо, или по-ранен предшественик от мъжки пол,
в зоната за машинен четец на вашия паспорт (частта под вашата снимка и биографична
информация, наричана понякога „баркод“), въведете това изписване на вашето име в формуляразаявление.
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Съпружески връзки: Ако вашият паспорт показва "épouse de", "epse" или "ep." ("съпруга на"),
"жена на“ или "съпруг на" в горната или долната части на вашия паспорт, не въвеждайте това
или името на вашата съпруга в нито едно от полетата, нито за фамилно име или в полето за първо
име на формуляра-заявление.
Пример: Ако вашият паспорт сочи Smith EP. Paul Sajan в полето за фамилно име и John William в
полето за първо име, въведете Smith в полето за фамилия и John William в полето за първо име.
Титли, представки, степени и чин-ранг: Ако вашият паспорт показва титла, представка,
наставка, професионална или академична квалификация, чин-ранг, почест, награда или
наследствен статут, не въвеждайте това във формуляра-заявление, освен ако това не се
намира в зоната на паспорта предназначена за машинен четец (частта под вашата снимка и
биографичната информация, нарична понякога „баркод“).

Попълнете вашите дата на раждане, пол, страна или територия и град, където сте родени.

Изберете Година
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Изберете Месец

Изберете Дата

a.) Дата на раждане
Изберете датата си на раждане така, както
тя е посочена по паспорт.
b.) Пол
В падащото меню, изберете вашия пол
(мъжки, женски, неуточнен), както е показан
в паспорта ви.
c.) Държава/територия
В падащото меню, изберете името на
държавата, посочена в полето “място на
раждане” във вашия паспорт.
d.) Град на раждане
Попълнете името на града/населено
място/село, посочени в полето „място на
раждане“ във вашия паспорт. Ако в паспорта
ви няма посочени град/населено място/село,
попълнете името на града/населеното
място/селото, в което сте родени.

Изберете датата на издаване и датата на изтичане на валидност на вашия паспорт. Можете да
намерите тази информация на страницата на вашия паспорт, на която е снимката ви и датата
ви на раждане (позната още като страницата с биографични данни).

Дата на издаване на паспорта

Изберете Месец

Изберете Година

Изберете Дата

Дата на изтичане на паспорта

Изберете Година

Изберете Месец

Изберете Дата

ЧАСТ 2 (B): Лични данни на заявителя
В този раздел на формуляра се пита за вашите лични данни, такива като ваши други
гражданства, семейно положение и дали по-рано сте кандидатствали да влезете или останете
в Канада.

Dodatkowe obywatelstwa
Други гражданства
Proszę wskazać, których krajów / terytoriów jesteś obywatelem

Familienstand
семейно положение
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Кандидатствали ли сте по-рано за влизане или оставане в Канада?

Уникален Идентификационен Номер (УИН)/Предишна виза за Канада, ЕТА или номер на разрешително (по избор)

Уникален Идентификационен Номер (УИН)/Предишна виза за Канада, ЕТА или номер на разрешително (по избор)

Аз съм:

Уникален
Идентификационен Номер (УИН)/Предишна виза за Канада, ЕТА или номер на
Женен/Омъжена
Бракът трябва
даизбор)
бъде признат съгласно законите на държавата, в която той е бил сключен и
разрешително
(по
съгласно канадския закон.

Ако,
в миналото,
вие сте подавали заявление за пътуване в Канада, такова като студентска или работна
Легално
разделени
Разделени
означава,
двама
души Идентификационен
са женени, но вече не
живеят
заедно
и те не желаят на
да
виза, то на вас ви е бил когато
издаден
Уникален
Номер
(УИН)
от Правителството
живеят заедно отново.
Канада.
Разведени
Разведени означава, че съдът е отсъдил развод и че бракът е приключил. Двамата души повече не
Потърсете
този номер върху писмата, които сте получавали от нас или на имиграционния документ,
са женени.
който
е бил издаден.
Например: студентска виза, работна виза или туристическа виза.
Анулиран
брак
Анулиран брак е този, който е легално деклариран като невалиден. Когато бракът е анулиран, това
Ако
не знаете
е вашият
УИН:
означава,
чекакъв
бракът
не е бил
валиден от самото начало.
Вдовец/а
• Това означава,
въведете"NA"
в полето,
или е починал и че вие не сте се омъжили/женили повторно или не
че вашият
съпруг/а
сте встъпили в съжителство на партньорски начала.
• Партньорски
попълнете
номера на вашия имиграционен документ (например: студентска виза, работна виза
начала
или
туристическа
виза).
Партньор в съжителство е лице от противоположен или същия пол, с когото вие сте живели във
връзка подобна на брак за продължително време от минимум една (1) година и с когото вие не сте
женени/омъжени. След като сте живяли заедно за първата една година, временните раздели не
слагат край на връзката.
Неженен/неомъжена
Никога не е бил женен/омъжена, нито живяли във връзка за съжителство на семейни начала.
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ЧАСТ 2 (C): Информация за месторабота
В този раздел на формуляра се пита каква е вашата професия и съответните за това
подробности. Използвайте списъка по-долу с преведените възможни варианти, за да изберете
своята професия. Ако няма нищо, което да е идентично с професията ви, изберете нещо
близко до нея.

a.) Професия
Изберете опцията, която най-добре описва вашата трудова
ситуация към момента. Ползвайте списъка по-долу за опции.
b.) Длъжност
Изберете опцията, която най-добре описва вашата
работа.Моля, посочете името на компанията, работодателя,
учебното заведение или учреждението, спрямо това, което е
приложимо.
c.) Име на фирмата, работодателя или учебното
заведение
Попълнете името на вашия работодател. Ако сте учащ се,
попълнете името на учебното заведение.
d.) Държава/територия
В падащото меню, изберете името на държавата, където се
намира работодателят ви. Ако сте учащ се, изберете
държавата, където се намира вашето учебно заведение.
e.) Град/населено място
Въведете името на града/населеното място, в което се
намира вашият работодател. Ако вие сте учащ се, въведете
града, където се намира учебното ви заведение.
f.) От коя година?
Изберете годината, когато сте започнали да работите за
работодателя или учите в учебното заведение.

Професия *
Изкуство, култура, развлекателни или спортни професии
Финансови и административни професии
Образование, право, професии от сферата за социални дейности и държавни услуги
Медицински професии
Домакини
Мениджърски професии
Производствени професии и професии в енергийния сектор
Военни/въоръжени сили
Естествени и приложни науки и свързаните с тях професии
Природни ресурси, селско стопанство и свързаните с тяхното производство професиии
Пенсионирани
Професии в областта на търговията и сферата на услугите
Учащи се
Занаяти, транспорт и оператори на машини и свързаните с тях професии
Безработни
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ЧАСТ 2 (D): Информация за контакти
В този раздел на формуляра се иска да въведете информацията си за контакти. Уверете се,
че е-мейл адресът ви е валиден. Той ще се използва, за да комуникираме с вас относно
вашето заявление. Родителите, кандидатстващи за непълнолетни, могат да въведат своя емейл адрес, ако предпочитат това.

Предпочитан език за контакти с вас

Е-мейл адрес

Правителството на Канада
зачита Закона за
официалните езици и се
ангажира да гарантира, че
нашата информация и
услуги се предоставят и на
двата езика – френски и
английски.

Е-мейл адрес

ЧАСТ 2 (E): Постоянен адрес
В този раздел на формуляра се иска да въведете вашия адрес по местоживеене. Въведете
постоянния си домашен адрес. Не въвеждайте адрес, на който живеете временно. Не
въвеждайте пощенска кутия – в този случай на вашето заявление ще му бъде отказано.

a. Апартамент /номер на стая
e.
Град/населено
място
(ако
е приложимо)
Въведете
нана
града
или населеното
в
Въведетеимето
номера
апартамента,
стаятамясто,
или офиса,
което
живеете.
ако е приложимо.
f.b.Държава/територия
Улица, номер или име на къща
Изберете
на държавата
или
територията,
в
Въведетеимето
общинския
номер или
къщата
от адреса,
която
кактоживеете.
е приложимо. Не въвеждайте номера на
g.
Провинция/щат
апартамент,
стая или(ако
офисе вприложимо)
това поле. Те следва да
Изберете
името на
провинцията
или щата, в който
бъдат въведени
в полето
за „апартамент/номер
на
живеете.
стая“.
h.
c. Пощенски
Адрес/имекод
на улица
Въведете
код.
Въведетевашия
името пощенски
на улицата,
заедно със стандартния
i.идентификатор
Район/Област
(ако
е
приложимо)
(като: „Улица“, „Шосе“, „Авеню“,
Въведете
района
областта,
в които живеете
„Булевард“
и др.)или
Например:
„Булевард
Левски“ е
приемливо, но „Бул. Левски“ не е.
d. Адрес/име на улица ред 2 (ако е
приложимо)
Въведете допълнителна адресна информация за
улицата, ако е необходимо.
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ЧАСТ 2 (F): Информация за пътуване
Ако знаете датата, на която ще пътувате, отоговорете с „ДА“ (YES) на въпроса „Знаете ли кога
ще пътувате за Канада?“. Въведете годината, месеца и датата, на които планирате да
пътувате. Ако имате потвърдена резервация за вашите полети, въведете също времето на
заминаване. Ако не знаете кога ще пътувате за Канада, изберете НЕ (NO).

Знаете ли кога ще пътувате за Канада?

Кога планирате да пътувате за Канада?

Изберете Година

Изберете Месец

Изберете Дата
Proszę wpisać godzinę odlotu do Kanady

Изберете Часа

Изберете Минутите

ЧАСТ 2 (G): Общи въпроси

15

Изберете часовата
зона

В този раздел на формуляра се пита за вашата предишна имиграционна история и
пътуванията ви. Ако отговорите с ДА (YES) на който и да е от следните въпроси, моля да
предоставите колкото се може повече подробности, за да улесните обработването (на
заявлението).

Въпрос 1: Отказвана ли ви е някога виза или разрешително, имали ли сте отказ за
влизане или заповед за напускане на Канада или която и да е друга
държава/територия?
Посочете ДА, ако някога ви е била отказвана виза, допускане за влизане в страната или сте
имали заповед да напуснете Канада или която и да е друга държава/територия. Ако сте
посочили ДА, за всеки отказ посочете държавата, за която ви е била отказана виза или
разрешително, или за която сте имали отказ за влизане, а така също какви са били причините
за това, които ви е посочила съответната държава.
Въпрос 2: Извършвали ли сте някога, били ли сте арестувани за, повдигани ли са ви
обвинения или имате ли присъда за каквото и да е криминални деяния, в която и да
е държава/територия?
Посочете ДА, ако някога сте били арестувани, повдигани са ви обвинения или имате присъда за
каквото и да е криминално деяние в която и да е държава/територия. Ако сте посочили ДА, за
всеки арест, повдигнато обвинение или присъда моля посочете къде (град, държава), кога
(месец/година), видът на престъплението и присъдата.
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Въпрос 3: През последните две години, били ли сте диагностицирани с туберкулоза
или били ли сте в близък контакт с лице, което има туберкулоза?
Посочете ДА, ако през последните две години сте били диагностицирани с туберкулоза или сте
били в близък контакт с лице, което има туберкулоза. Ако сте избрали ДА, ще последват
допълнителни въпроси на екрана.
Въпрос 3 a): Бил ли е контактът ви с туберкулоза поради това, че сте здравен
работник?
Посочете ДА, ако контактът ви с туберкулоза е бил поради това, че сте здравен работник. Ако
посочите ДА, ще последва нов въпрос.
Въпрос 3 б): Били ли сте някога диагностицирани с туберкулоза?
Посочете ДА, ако някога сте били диагностицирани с туберкулоза.
Въпрос 4: Имате ли някое от следните заболявания?
Ако имате някое от следните заболявания: нелекуван сифилис, нелекувана наркотична или
алкохолна зависимост или нелекувано психиатрично медицинско заболяване с психоза, – моля
изберете съответното заболяване от падащото меню. Посочете НИТО ЕДНО ОТ ГОРНИТЕ, ако
нямате нито едно от тези заболявания.
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ЧАСТ 2 (H): Съгласие и декларация
В графа “подпис на кандидата” по-долу, положете вашия електронен подпис като напечатате
пълното си име. Ако кандидатствате за някой друг, въведете името на това лице в
предоставеното за целта поле.

Съгласен съм

подпис на кандидата

Декларация на Кандидата
Прочетох и разбирам горната декларация. Декларирам, че информацияата, която съм предоставил/а в това заявление е
истинна, пълна и точна.
Разбирам, че предоставянето на невярна информация е нарушение по член 127 на Закона за имиграция и защита на
бежанците и че това може да доведе до основание за недопускане в Канада или за отстраняване от Канада. Съгласен
съм, че напечатвайки своето име и кликвайки за подпис, аз подписвам своето заявление по електронен път.
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След като въведете вашето име или името на лицето, за което кандидатствате, кликнете върху
бутона “Преминете към плащане”. След това ще бъдете помолени да заплатите таксата от $7
CAD канадски долара.

ЧАСТ 3 – Какво да очаквате след подаване на вашето заявление
След като платите за вашето заявление вие следва да получите потвърждение за
получаването му по е-мейл от IRCC в рамките на няколко минути. В повечето случаи, скоро
след като заявлението е било подадено, кандидатите ще получат още един е-мейл,
потвърждаващ, че тяхното eTA е одобрено.
Някои заявления обаче може да имат нужда от няколко дни за обработване. Ако случаят с
вашето заявление е такъв, може да очаквате потвърждение за получаването му по е-мейл, а
след това още един е-мейл от IRCC, който да ви посочва какви са следващите стъпки.
Е-мейл от IRCC с потвърждение за получаване на заявлението

Ако сте получили е-мейл-потвърждение, може да използвате Приложението за проверка на
статус на ЕТА за проследяване на статуса на вашето заявление. За да направите това, ще ви
бъдат необходими:
o номерът на заявлението, което започва с буквата V, който може да бъде открит в
горната част на е-мейла, и
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o данните от паспорта, който сте ползвали при кандидатстването за вашето ЕТА.
Веднъж след като заявлението ви бъде одобрено, вие ще получите следния е-мейл:
След като заявлението ви бъде одобрено, вие ще получите следния е-мейл.

Проверете номера на паспорта си
Проверете дали номер на паспорта, който е вписан в емейла за одобрение на eTA, съвпада точно с номера на
вашия паспорт. Ако той не е същият, вие ще трябва да
кандидатствате отново
Ако сте въвели грешен паспортен номер, вие може да не успеете да се качите на
вашия полет за Канада.
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Възможно е да откриете грешката си чак на летището.
Вие ще трябва да кандидатствате отново за eTA.
В зависимост от вашата ситуация, може да ви бъде невъзможно да получите
eTA в последния момент.

НЯКОИ СЪВЕТИ:
1. Вие можете да кандидатствате и да платите само веднъж за едно лице. Например, за
семейство от трима души, на вас ще ви е необходимо да попълните и подадете
формуляра на три пъти.
2. Уверете се в това, че проверявате папката ви за спам на е-мейл адреса, който сте
предоставили във вашия формуляр-заявление за ЕТА. Някои спам-филтри могат да
блокират автоматичните е-мейли от IRCC. Проверявайте папката редовно, тъй като
понякога е-мейлите могат да бъдат преместени от входящата пощенска кутия в папката
за спам.
3. Вашият е-мейл потвърждение може да бъде използван като референтен номер, но при
това не е необходимо да го принтирате за да можете да пътувате. ЕТА е електронносвързан към вашия паспорт или документ за пътуване и е валидно за 5 години или
докато ви изтече паспорта.
4. Ако вашето ЕТА бъде одобрено, но вие сте въвели погрешни паспортни данни, като
например, грешен номер на паспорта във формуляра заявление за ЕТА, вие няма да
можете да се регистрирате за вашия полет. За да избегнете евентуални забавяния в
пътуването, уверете се, че сте въвели правилно номерата на вашия паспорт.
5. Вашата информация не може да бъде запазена и вие разполагате с ограничено време
за попълване на формуляра. Прегледайте помощния документ, за да се убедите, че
имате всичко, от което се нуждаете, за да попълните формуляра.
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