میرج الئسنس کیلئے درخواست دینا
شادی (قانونی یا مذہبی) کی تقریبات منعقد کرنے سے پہلے میرج الئسنس کا حصول الزمی ہے۔
اس کے لیے آپ کو ایک میرج الئسنس درخواست فارم الزمی طور پر مکمل کرنا ہو گا اور اس پر شادی کے فریقین کو دستخط
بھی الزمی کرنا ہوں گے۔ درخواست فارم کو الزمی طور پر شادی کے فریقین کے اصلی تائیدی کاغذات کے ساتھ جمع کرانا ہو
گا۔ تائیدی کاغذات میں شامل ہو سکتے ہیں شناختی دستاویزات ،طالق کے کاغذات (اگر قابل اطالق ہو) اور دستاویزات کا ترجمہ
(اگر قابل اطالق ہو)۔
فیس
$150.00
شناختی دستاویزات کی شرائط
شادی کے فریقین میں سے دونوں کو کم از کم اپنی دو عدد شناختی دستاویزات الزمی جمع کرانا ہوں گی۔ درخواست دہندگان کو
الزمی طور پر درج ذیل چیزیں فراہم کرنا ہوں گی:
•
•

فہرست  1میں مذکور شدہ شناختی دستاویزات میں سے کوئی 1چیز اور فہرست  2میں مذکور شدہ دستاویزات میں سے
بھی کوئی  1چیز ،یا
فہرست  1میں سے کوئی  2شناختی دستاویزات

دستاویزات میں سے کم از  1پر تازہ ترین تصویر کا موجود ہونا الزمی ہے۔ صرف فہرستوں میں درج شدہ دستاویزات ہی قابل
قبول ہوں گی۔
تمام دستاویزات اصلی اور قابل قبول (یعنی معیاد ختم نہ ہو) ہونا الزمی ہیں۔ فراہم کردہ دونوں دستاویزات پر پہال نام ،آخری نام
اور تاریخ پیدائش ایک جیسی ہونی چاہیے۔ شناختی دستاویزات کی فوٹو کاپیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔

فہرست  - 1پرائمری آئی ڈی
* پیدائشی سرٹیفیکٹ
* کینیڈا کی شہریت کا کارڈ
* حالیہ ،قابل قبول پاسپورٹ
* کینیڈا میں بطور امیگرینٹ پہنچنے کا ریکارڈ
* حکومت کینیڈا کی قابل قبول ریفیوجی دستاویز (بمعہ
تصویر)

فہرست  - 2سیکنڈری آئی ڈی
* کینیڈا کی شہریت کا سرٹیفیکٹ
* کسی بھی ملک کی شہریت کا کارڈ
* ڈرائیونگ الئسنس
* حکومت کا جاری کردہ فوٹو کارڈ
* دائمی ریزیڈینٹ کارڈ

*اگر دستاویزات انگریزی زبان میں نہ ہوں ،تو اصلی دستاویزات کے ہمراہ کینیڈا کے کسی سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹر سے حاصل
کردہ تحریری انگریزی ترجمہ بھی الزمی مہیا کرنا ہو گا۔ سرٹیفائیڈ ٹرانسلیٹرز آپ کو ایسوسی ایشن آف ٹرانسلیٹرز اینڈ
انٹرپریٹرز آف اونٹیریو سے مل سکتے ہیں۔
نابالغ
ایسے درخواست دہندگان جن کی عمر  16اور  17سال ہو ،ان کے لیے والدین کی اجازت الزمی ہو گی۔ والدین/سرپرست ،دونوں
کو ایک فارم الزمی طور پر مکمل کرنا ہو گا اور اس پر دستخط کرنا ہوں گے۔ فارم ہمارے دفتر میں دستیاب ہیں۔

1

ترجمان
الئسنس کے درخواست دہندہ (دہندگان) کے لیے الزمی ہے کہ وہ انگریزی زبان اچھی طرح بول اور پڑھ سکتے ہوں یا بصورت
دیگر ان کے ساتھ ترجمان کا ہونا الزمی ہے۔
ترجمانوں کو اپنی شناخت ثابت کرنا ہو گی اور انہیں ایک اقرار نامہ بھی مکمل کرنا ہو گا۔
طالق یافتہ یا طالق دہندہ درخواست دہندگان کے لیے
کینیڈا میں ہونے والی طالق :طالق کے سرٹیفیکیٹ کی اصلی دستاویز یا عدالت کی جاری کردہ مستند شدہ نقل درکار ہو گی۔ فوٹو
کاپیاں ،فیصلے یا طالق کے حکم نامے قابل قبول نہیں ہوں گے۔
بیرون ملک ہونے والی طالق :الئسنس جاری ہونے سے پہلے ،صوبہ اونٹیریو کی جانب سے جاری کردہ فارن ڈائیورس
آتھورائزیشن کا حاصل کرنا الزمی ہے۔ الئسنس کے لیے درخواست دیتے وقت درخواست دہندگان کو فارن ڈائیورس آتھورائزیشن
الزمی طور پر فراہم کرنا ہو گا۔ مزید معلومات ہمارے دفتر اور سروس اونٹیریو سے دستیاب ہے۔
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