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Trung tâm tư vấn làm hồ sơ đi hu học Canada uy tín

chất lượng cao

Bạn đang muốn du học canada? Bạn

đang cần tư vấn làm hồ sơ du học

Canada? Hãy liên hệ đến với trung tâm

đào tạo tư vấn du học EFS.VN để được tư

vấn cụ thể

Hồ CHí MINH, VIệT NAM, August 5,

2021 /EINPresswire.com/ -- Hồ sơ du

học Canada bao gồm những giấy tờ gì

là điều mà không ít người còn đang

thắc mắc, nhất là khi chúng ta tự làm

hồ sơ du học Canada. Vậy một bộ hồ

sơ du học Canada đầy đủ cần phải có

những giấy tờ gì, tất cả sẽ được bật mí

trong bài viết dưới đây của Education

Full Services (EFS) - Trung Tâm Tư Vấn

Du Học Uy Tín.

Hồ sơ cá nhân

Hồ sơ du học Canada bao gồm những giấy tờ cá nhân sau:

+ Bản photocopy kèm công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bố/mẹ

hoặc người giám hộ

+ Bản sao lưu sổ hộ khẩu gia đình kèm công chứng tại địa phương

+ Giấy khai sinh/trích lục khai sinh của học sinh có mong muốn du học được UBND xã/phường

cấp

+ Trường hợp du học sinh đã kết hôn, yêu cầu phải có bản sao giấy đăng ký kết hôn đã công

chứng

+ Hộ chiếu và phiếu lý lịch tư pháp 2

+ Chuẩn bị 04 ảnh chân dung cỡ 4×6 phông trắng, có thời gian chụp muộn nhất là sáu tháng kể

từ ngày hoàn thiện hồ sơ

Hồ sơ học vấn
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Hồ sơ học vấn cũng là một phần hết sức quan trọng, nhất là đối với những ai tự làm hồ sơ du học

Canada càng phải đặc biệt chú ý. Để hoàn thiện hồ sơ học vấn một cách nhanh nhất, bạn cần

phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, bằng cấp sau:

+ Bản gốc học bạ THPT, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; bằng tốt nghiệp

hệ trung cấp – cao đẳng – đại học (nếu có)

+ Các chứng chỉ ngoại ngữ đảm bảo yêu cầu du học Canada

+ Nếu bạn còn là sinh viên, cần yêu cầu bổ sung thêm thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận sinh

viên

+ Đối với những du học sinh đã từng đi làm, có các hoạt động kinh doanh cần phải hoàn thiện

thêm giấy xác nhận việc làm và hợp đồng lao động vào hồ sơ du học Canada

+ Các loại bằng cấp, giấy khen, chứng chỉ khác còn hiệu lực (nếu có)

Hồ sơ tài chính

Một trong các loại giấy tờ rất quan trọng khi làm hồ sơ du học Canada đó chính là giấy tờ tài

chính. Các loại giấy tờ này sẽ chứng minh được khả năng tài chính của bản thân hoặc người phụ

cấp trong thời gian du học tại trường. Chính vì vậy, chúng ta cần hoàn thiện hồ sơ tài chính một

cách nhanh nhất để tiết kiệm thời gian của bản thân. Đối với hồ sơ tài chính sẽ gồm hai loại sau:

Người hỗ trợ tài chính là cha/mẹ hoặc người giám hộ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam

+ Giấy tờ nhà đất của bố/mẹ du học sinh

+ Giấy xác nhận việc làm do cơ quan bố/mẹ làm việc cấp 

+ Sổ tiết kiệm ngân hàng trong thời gian gần nhất kể từ ngày hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

+ Các loại giấy phép kinh doanh, biên lai xác nhận nộp thuế tại cục thuế địa phương chứng minh

hoạt động kinh doanh của bố hoặc mẹ và các hình ảnh liên quan

Người hỗ trợ tài chính là cha/mẹ hoặc người giám hộ đang sinh sống và làm việc tại Canada

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân

+ Thẻ công dân do chính phủ Canada cấp (PR)

+ Thư xác nhận bảo lãnh tài chính cho du học sinh

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng

+ Bản kê khai thuế thu nhập cá nhân trong hai năm gần nhất (bản chính)

Những giấy tờ khác cần phải có

Ngoài những loại giấy tờ bắt buộc kể trên, để hoàn thiện hồ sơ du học Canada, mỗi du học sinh

cần chuẩn bị những giấy tờ liên quan như thư nhập học và giấy khám sức khỏe.

.............

Còn rất nhiều các vấn đề, giấy tờ khác nếu bạn muốn đi du học Canada nữa nhé, mọi chi tiết liên

hệ đến với Trung tâm tư vấn du học EFS để được tư vấn cụ thể hơn. Liên hệ trực tiếp học qua

email: info@efs.vn
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