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Study Permit
• Haetaan Kanadan maahanmuuttoviraston nettisivuilta: www.cic.gc.ca
• Hakemuksen tekemiseen ja lähettämiseen tarvitaan tietokone,
skanneri tai digikamera, nettiyhteys ja luottokortti (varaudu ongelmiin
-> FB-ryhmä auttaa)
• Toimi heti, kun kaikki tarvittavat dokumentit ovat kasassa
• Kun tiedät, mihin provinssiin Kanadassa menet, voit aloittaa
oleskeluluvan hakemisen netissä (poikkeuksena Quebec)
• Hakemus aloitetaan vastaamalla esitietokysymyksiin ”Check your
eligibility”, josta saat ”Personal reference code”. Koodi voimassa 2 kk
– säilytä koodi

STUDY PERMIT
• Varsinaisen Study Permit –hakemuksen täyttämisen voi aloittaa vasta,
kun Kanadasta tulee GF (Guarantee Form) ja muut liitteeksi tarvittavat
dokumentit
• Perjantaina 5.5.2017 hakemusten käsittelyajaksi oli arvioitu 5 viikkoa,
mutta kesällä voi olla pidemmät ajat
• Nettisivuille luodaan MyCIC-tili, jolla viisumi haetaan
• Application for Study Permit Made Outside of Canada (IMM1294)

• Hakemuksen voi tallentaa välillä ja jatkaa myöhemmin. Muista
säilyttää kaikki prosessin aikana luomasi tunnukset ja
turvakysymykset!

STUDY PERMIT
• Hakemukseen tarvittavat liitteet:
• Rotary GF eli Guarantee Form, osat E ja F
• Custodian Declaration, 2 sivua (alle 18 v) IMM5646E
• 1. sivu tulee valmiiksi täytettynä Kanadasta
• 2. sivulle täydennetään puuttuvat tiedot, allekirjoitetaan ja todistutetaan oikeaksi notaarilla
maistraatissa

•
•
•
•

Englanninkielinen virkatodistus (sis. myös vanhempien tiedot)
Hyväksymiskirje koulusta
Digitaalinen passikuva
Passin kopio

• Quebec on erikoistapaus, sillä provinssissa on omat vaatimukset ja osin
erilaiset ohjeet. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet tulevat oppilaalle suoraan
Kanadasta

STUDY PERMIT
• Hakemus allekirjoitetaan hakijan nimissä, vaikka henkilö on
alaikäinen. Allekirjoitus digitaalisesti
• Hakemus maksetaan vanhempien luottokortilla täyttämisen
yhteydessä (150 CAD eli noin 100 €)
• Oleskeluluvasta tulee ilmoitus hakijan sähköpostiin. Kannattaa myös
tarkistaa MyCIC-tili
• Ota paperikopiot kaikista dokumenteista ja liitteistä. Niitä saatetaan
kysyä Kanadan rajalla maahanpääsyyn

MUUTA
• Vakuutukset

• Hanki matkavakuutus kanadalaisen Rotary-piirin ohjeiden mukaan. Jos ei sieltä
ohjeita, niin ota CISI-Bolduc Plan B -vakuutus. Saat tarkemmat tiedot
kirjeenvaihtajalta
• Huolehdi matkatavaravakuutuksesta

• Onhan passi voimassa 6 kk paluun jälkeen?
• Teetä passikuvasta muutama kopio mukaan
• Hanki ESTA-matkustuslupa USA:an netistä 14 USD. Voimassa 2 vuotta ja
sidottu passin numeroon
• Et tarvitse Kanadaan eTA-matkustuslupaa
• Ota yhteys Pohjanmaan Matkatoimistoon Maritta Pennaseen ja tilaa
jatkolennot New Yorkista

