Đăng Ký Giấy Phép Kết Hôn
Giấy phép kết hôn phải được mua trước khi làm lễ kết hôn (dân sự hoặc tôn giáo).
Mẫu đơn đăng ký giấy phép kết hôn phải được hoàn thành và ký bởi cả người nộp đơn và
người đồng nộp đơn. Mẫu đơn phải được gửi cùng với các tài liệu hỗ trợ gốc cho cả hai người
nộp đơn. Các tài liệu hỗ trợ bao gồm giấy chứng minh, tài liệu ly hôn (nếu có) và tài liệu dịch
thuật (nếu có).
Phí
$150,00
Yêu Cầu Giấy Chứng Minh
Mỗi người nộp đơn phải cung cấp hai (2) hình thức chứng minh. Người nộp đơn phải cung cấp:
•
•

một hình thức chứng minh từ Danh Sách 1, và một hình thức chứng minh từ Danh
Sách 2, hoặc
hai hình thức chứng minh từ Danh Sách 1.

Ít nhất một trong các tài liệu phải chứa một ảnh hiện tại. Chỉ các mục được nêu trong các danh
sách mới được chấp nhận.
Mọi giấy chứng minh phải là bản gốc và hợp lệ (tức là chưa hết hạn). Tên, họ và ngày sinh
phải trùng khớp trên cả hai hình thức chứng minh. Bản sao của giấy chứng minh sẽ không
được chấp nhận.

Danh Sách 1 - ID Chính

* Giấy Khai Sinh
* Thẻ Công Dân Canada
* Hộ Chiếu hiện hành, hợp lệ
* Hồ Sơ Đổ Bộ Di Trú Canada
* Tài Liệu Người Tị Nạn của Chính Phủ
Canada Hợp Lệ (có ảnh)

Danh Sách 2 - ID Phụ

* Chứng Nhận Công Dân Canada
* Thẻ Công Dân từ bất kỳ quốc gia nào
* Bằng Lái Xe
* Thẻ ảnh do chính phủ cấp
* Thẻ Cư Dân Thường Trú

*Nếu tài liệu không phải là tiếng Anh, phải cung cấp bản dịch bằng văn bản do biên dịch viên
người Canada được chứng nhận thực hiện cùng với tài liệu gốc. Có thể tìm thấy các biên dịch
viên được chứng nhận trên khắp Hiệp Hội Biên Dịch Viên và Thông Dịch Viên Ontario.
Trẻ nhỏ
Đối với người nộp đơn 16 và 17 tuổi, yêu cầu phải có sự cho phép của phụ huynh. Cả hai phụ
huynh/người giám hộ phải hoàn thành và ký một mẫu đơn. Các mẫu đơn có sẵn tại văn phòng
của chúng tôi.
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Thông dịch viên
(Những) người nộp đơn được cấp giấy phép phải nói và đọc tiếng Anh thành thạo, hoặc nếu
không phải được thông dịch viên hộ tống.
Thông dịch viên sẽ được yêu cầu phải cung cấp giấy chứng minh và hoàn thành mẫu đơn khai.
Người nộp đơn đã Ly Hôn
Ly Hôn Người Canada: Yêu cầu phải có bản gốc hoặc bản sao được tòa án chứng thực của
Chứng Nhận Ly Hôn. Bản sao, phán quyết hoặc Lệnh Ly Hôn sẽ không được chấp nhận.
Ly Hôn Nước Ngoài: Phải có Ủy Quyền Ly Hôn Nước Ngoài từ Tỉnh Ontario trước khi có thể
cấp giấy phép. Người nộp đơn phải cung cấp Ủy Quyền Ly Hôn Nước Ngoài của mình khi đăng
ký giấy phép. Thông tin thêm có sẵn tại văn phòng của chúng tôi và tại Service Ontario.

***
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