
Integrative Canadian Group Organization 

Canadian Citizenship Application Requirement 

1- Two (2) Colored photos size 50X70 mm.. 
2- Travel Document or passport (if you have) . 
3- 2 piece of Canadian ID. 
4- Name /phone# /Address for Two people not related to you. Known you for 2 years. 
5- Name/ phone number/ address for (Emergency Contact) 
6- Someone has to sing the application, for example, family doctor, priest, or lawyer.  
7- Name / address / contact info of last 2 years of work  
8- Record of Landing (IMM 1000), or Confirmation of Permanent Residence  
9- Permanent resident card (PRC) if you have one 
10- School Record.  

 

 مستلزمات ترویج معاملة الجنسیة الكندیة 
ورقة تأكید االقامة  ورقة اللجوء + كارت االقامة + الضمان االجتماعي +   + ) 2ملم +  وثیقة كندیة عدد (  50/70  حجم حدیثة  ملونة )2عدد ( صور -

ایظاً.  اھصالحیت حتى الجوازات المنتھیة  ان وجد جمیعھا  الجواز الكندي والعراقي+  الدائمیة  
فیھ والنقل منھ بالتفصیل وتاریخ السكن  -نوات لحد االن س 5السكن من قبل  عناوین -  
نزل / المحمول / العمل / االیمیل. ارقام الھواتف / الم -  
واالیمیل ورقم الھاتف.    اسم رب العمل /  /تاریخ بدء العمل واالنتھاء  سنوات / اسم العمل/ العنوان/  5فیھا من  االماكن التي عملت -  
  ورقم الھاتفمن والى  التاریخ / االختصاص /العنوان  /سنوات / اسم المدرسة    5المعاھد التي درست فیھا من قبل   المدارس/اء اسم اذا كنت (طالب) -

زویدنا بورقة من المدرسة .  وت   
و ھكذا) /  2013) / ( 2012نویة. مثال (ة الساذكر السنوات التي قمت بارسال ملفات والمستحقات الضریبی  -  
سنة.. فقط   54سنة الى  18ورقة من المدرسة او المعھد او من جھة رسمیة (نتیجة امتحان اللغة) لالفراد من االعمار  -  
$) 100) الرسوم (18ولالطفال دون سن (  $)630. (للبالغین  رسوم ترویج المعاملة لدائرة الھجرة الكندیة -  

یوماً.  183من ورقة عدم محكومیة من البلد الذي تم زیارتھ الكثر  -  

ة (ان وجد) بی اوراق التقاریر الط -  

 54كثر من سنة لتقدیم اوراق اللغة والیشملھم امتحان الجنسیة. وكذلك ممن اعمارھم ا 18الیحتاج لمقدمي الطلب من االطفال والذین اعمارھم اقل من  -

 سنة وذوي االحتیاجات الخاصة والذین لدیھم تقاریر طبیة بذلك.
) دقیقة.30كتابة االجوبة خلف الورقة وتقدیم كل االوراق لفتح ملف لك في المنظمة واكمال اوراق تقدیم الجنسیة خالل (یرجى   

 
الیمیل او االتصال بمكتب منظمة المجموعة الكندیة للمزید من المعلومات . ارسال االستفسارات عبر ا  

 

 

Please Contact the Integrative Canadian Group Organization at the following 
397 Wyandotte St West Windsor, ON N9A 5X3 Tel: +1 519-254-2000  Fax: +1 519-254-2003 

icgo.canada@outlook.com 

mailto:icgo.canada@outlook.com

