Outbound
Canada - 2020
På www.rotary-yep.org kan du finde ud af, hvor de forskellige
distrikter ligger i Canada.
Herunder beskrives nogle dokumenter, som du kan forvente at
modtage fra dit værtsdistrikt:
a. Guarantee Form
b. Custodianship Declaration
c. Letter of acceptance (study permit / school letter)

Nogle af ovenstående oplysninger skal du bruge ved din
ansøgning om visum til Canada –
Vejledningen er nedenfor:

Hvad skal jeg gøre for at søge Visum til Canada. – 2020
Den Canadiske Ambassade i København udsteder ikke visum.
Visum til Canada kan søges online eller ved indsendelse af ansøgning med bilag.

Det nemmeste er at søge on line!
Det, du skal søge om, er et "Study Permit". Link hertil:
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-how.asp

Følg anvisningerne på ovennævnte hjemmeside. Vær opmærksom på, at
"Custodianship Declaration" skal underskrives på side 2 af begge forældre.
Dokumentet skal underskrives hos en notar - Læs mere her.
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf

Du modtager et brev med en slags ”STUDY PERMIT” med en dato på – brevet er
bevis på, at du er godkendt til at modtage det egentlige STUDY PERMIT” når du er
ankommet.
(Myndigheden skriver: The letter approves xxx for a study permit and when she/he arrives
and produces the letter she/he will be issued the permit. Arrival and issuance of the permit
must be done before the date. This date is the latest date that you should come to Canada)
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Nogle Rotary klubber har medlemmer både i Canada og USA, så du kan komme ud
for, at din værtsklub skriver og beder dig om også at skaffe turistvisum til USA, hvilket
den amerikanske ambassade ligeledes anbefaler.
Når du ankommer til Canada, anmoder du din host Club Counselor om at hjælpe, hvis
du har yderligere spørgsmål.
Turistvisum til USA er en såkaldt ESTA-godkendelse.
Linket til at søge ESTA online-godkendelse er her: https://esta.cbp.dhs.gov
Senest opdateret 01.marts 2020

Har du yderligere spørgsmål kan du ringe til Henrik N. Knudtzon – 23 25 83 60 – eller
sende en mail til visum@rotary-yep.net
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