
 

 

 

 !اميگريشن  فراڈ  کی  وارننگ 
 

 کيا  آپ  کو  اس  طرح  کی  اميگريشن  پيشکشيں  وصول  ہورہی  ہيں ؟
 

 !کينيڈا  ميں  گارنٹی  شدہ  ويزے  اور  مالزمتيں 
 

کينيڈا  ميں  کم  سے  کم  يا  کسی  تجربے  کے  بغير  اونچی  !   ُمفت  وظيفے !  کام  کے  لئے  پرمٹ  کی  گارنٹی 
!   پروگرام سپيشل !  مالزمت  کی  گارنٹی !  ُمفت  ہوائی جہاز  کے  ٹکٹ  اور  رہائش !   واہ  والی  مالزمتيں تنخ

 ! ماہانہ  کمائيں 4,000$ہوٹل  ميں  بطور  کلينر  
 

يرحقيقی  دهوکے  کا  شکار  نہ  بنيں۔  اگر  پيشکش  اتنی  اچهی  ہے  کہ  وہ  حقيقت  نہ  لگتی  ہو  تو  غالبَا  وہ  غ
 ہے۔

 
 :آپ  کو  کيا  معلوم  کرنے  کی  ضرورت  ہے  

 
کينيڈا  کے  ويزے  يا  سٹيزن شپ  کی  درخواست  دينے  کے  لئے  آپ  کو  کسی  اميگريشن  نمائندے  کو  معاوضہ  پر   •

 ۔نہيںرکهنے  کی  ضرورت  
 
   اور  وہ  آپ  کو  ويزا  ملنے  نہيں  سپيشل  تعلق  اميگريشن  نمائندوں  کا  سرکاری  کينيڈين  اہل کاروں  کے ساته  کوئی •

 دے  سکتے۔نہيں  کی  گارنٹی  
 
 
  ہی  يہ  فيصلہ  کرسکتے  ہيں  کہ   با اختيار  افسرانصرف  کينيڈين  سفارت  خانوں،  ہائی  کمشنز  اور  کونسليٹس  کے  •

 ويزا    ديا  جائے  يا  نہيں۔
 
کی  ترغيب  ميں  مت  آئيے  کيونکہ  ِاس  کے  نتيجے  ميں  آپ  کی  درخواست  جهوٹی  دستاويزات  استعمال  کرنے   •

 مسترد  ہوجائے  گی۔
 
کی  )  CIC(ِانٹرنيٹ  پر  دهوکے  اور  جهوٹی  ويب سائيٹس  سے  باخبر  رہيں۔  سٹيزن شپ  اينڈ  اميگريشن  کينيڈا   •

   ہے۔ ca.gc.cic.wwwسرکاری  ويب سائيٹ  
 
• CIC  فارم  اور  گائيڈز  ِمل  درخواست  دينے  کے  ُمفت  کی  ويب سائيٹ  پر  آپ  کو  کسی  قسم  کے  ويزے  کے  لئے  

 جائيں  گی۔
 
ميں  درخواستوں  کی  جانچ  پڑتال  کی  فيسيں  دنيا  بهر  ميں  کينيڈا  کے  ويزا  دفاتر  ميں  يکساں  ہيں۔  مقامی  کرنسی   •

فيسيں  زِرمبادلہ  کے  سرکاری  ريٹ  پر  مبنی  ہوتی  ہيں  اور  کينيڈين  ڈالر  ميں  فيس  کے  عين  مطابق  ہوتی  
 ہيں۔

 
 کہيں  گے  کہ  فيس  کی  رقم  کسی  فرد  کے  ذاتی  بينک اکاؤنٹ  ميں  جمع   کبهی  بهی  نہيںکينيڈين  ويزا  دفاتر  آپ  کو  •

  رقم  منتقل  کرنے  کی  پرائيويٹ  منی  ٹرانسفر  کمپنی  کے  ذريعے  رقم  بجهوائيں۔کرائيں  يا  کسی  خاص
 
  کو  يا  اپنے  عالقے  کے  لئے  ذمہ دار   ويزا   آفس  سے  رابطہ  CICاگر  آپ  کوئی  سوال  پوچهنا  چاہتے  ہيں  تو    •

 کريں۔
 

کون  کرسکتا  اگر  آپ   قانونی  طور  پر  آپ  کی  نمائندگی  يں  کہ  مزيد  پڑهنے  کے  لئے،  جس  ميں  ايسی  معلومات  شامل  ہ
  کے  ويب  CICاميگريشن  نمائندہ  کو معاوضہ  پر   رکهنے  کا  انتخاب  کريں،  تو   اميگريشن  نمائندوں   کے  لئے    

 صفحات  کی  طرف  رجوع  کريں  ۔
(http://www.cic.gc.ca/francais/information/representants/index.asp) 
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