ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ОТРИМАННЯ ГОСТЬОВОЇ ВІЗИ ТА ВІДКРИТОГО
ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ В КАНАДІ З УКРАЇНИ ЗА ПРОГРАМОЮ ВИЇЗДУ ЧЕРЕЗ
ЕКСТРЕНІ ОБСТАВИНИ?
Нижче наведено короткий опис процедури подання заяви на отримання гостьової візи та
відкритого дозволу на роботу в Канаді за програмою виїзду з України до Канади через
екстрені обставини (Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel, CUAET) для
осіб, які зараз не перебувають у Канаді.1 Вимоги для тих, хто вже перебуває в Канаді,
відрізняються. Загальні відомості про подання заявки особами, які перебувають у
Канаді, можна знайти на веб-сторінці https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/cuaet.html.
ПРИМІТКА. 17 березня 2022 року уряд Канади оголосив про спеціальні заходи, метою
яких є допомогти громадянам України та членам їхніх сімей приїхати до Канади для
тимчасового проживання, роботи або навчання на термін до 3 (трьох) років. До членів
сімей належать: (і) особи, що перебувають у шлюбі або у фактичних шлюбних
відносинах із громадянами України; (ii) їхні діти, що перебувають на їхньому утриманні;
(ііі) діти осіб, що перебувають з ними у шлюбі або у фактичних шлюбних відносинах, які
перебувають на їхньому утриманні; та (iv) діти їхніх дітей, які перебувають на їхньому
утриманні.

Щоб мати змогу приїхати до Канади, громадянам України або членам їхніх сімей потрібно
(1) мати чинну гостьову візу або (2) подати заяву на отримання гостьової візи через портал
Міністерства у справах імміграції, біженців і громадянства Канади (https://portalportail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en).
Просимо взяти до відома, що подання заяви на отримання гостьової візи та відкритого
дозволу на роботу не означає, що заяву буде гарантовано схвалено. У кожному випадку
остаточне рішення приймає співробітник імміграційної служби після розгляду
конкретної заяви.
1) СТИСЛИЙ ОПИС
У цьому посібнику наведено вказівки щодо дій, які потрібно здійснити, щоб подати заяву на
отримання гостьової візи та відкритого дозволу на роботу за програмою CUAET. Очікуваний
термін розгляду заяв урядом Канади для звичайних випадків (без обставин, що ускладнюють
розгляд) становить 14 днів із дня отримання належним чином заповненої заяви.
Перший крок:
• Подайте заяву на отримання гостьової візи та відкритого дозволу на роботу в
режимі онлайн через портал Міністерства у справах імміграції, біженців і
громадянства Канади та надішліть її (https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en)
Другий крок:
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Зауважте, що в цьому документі викладено стисло відомості, які було доведено до загального відома
урядом Канади. Інформація і рекомендації в цьому документі не є юридичною порадою, тому на них не
потрібно покладатися як на таку. Якщо вам потрібна юридична консультація, зверніться до юриста з
імміграційних питань.

•

Якщо у заявника ще немає біометричних даних у досьє, уряд Канади запросить
заявника надати їх (а саме відбитки пальців і фотографію) у візовому центрі.

•

На цей час візові центри в Україні закриті. Враховуючи це, щоб остаточно подати
документи на гостьову візу, заявнику слід (1) подати запит про звільнення від вимоги
про надання біометричних даних, які потрібно долучити до заяви на отримання
гостьової візи, а саме завантажити лист-прохання (у Додатку А до цього документа
долучено бланк листа, яким можна скористатися) або ж (2) приїхати у візовий центр за
межами України і виконати вимогу про надання біометричних даних.

Третій крок:
• Нарешті, перш ніж буде схвалено заяви на отримання гостьової візи та відкритого
дозволу на роботу, заявнику слід надіслати поштою паспорт до візового центру в
Україні. Цю вимогу буде складно виконати, оскільки на цей час усі візові центри в
Україні закриті. Враховуючи це, заявнику, можливо, доведеться надіслати паспорт
поштою до візового центру за межами України і поїхати в такий центр, щоб забрати
паспорт із гостьовою візою.
ПРИМІТКА. Якщо заявник не має дійсного паспорта для виїзду за кордон, все одно
варто подати заяву, оскільки уряд Канади оголосив, що він може видавати за кордоном
одноразові проїзні документи та тимчасовий дозвіл на проживання, щоб уможливити
переїзд до Канади особам, які не мають дійсного паспорта для виїзду за кордон. Рішення
про видачу таких документів буде прийматися в індивідуальному порядку у виняткових
ситуаціях.
2) ІНШІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОДОРОЖЕЙ У ЗВ’ЯЗКУ З COVID-19
Крім того, щоб громадянам України та членам їхніх сімей було дозволено сісти на борт літака,
що виконує рейс до Канади, їм за нормальних обставин потрібно виконати такі дві вимоги,
пов’язані з Covid-19:
1. Доказ вакцинації. Повнолітні особи, яким виповнилося 18 років, мають бути
повністю вакцинованими. Це означає, що ви повинні мати дві дози вакцини від Covid19, яку схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, при цьому друга доза має
бути отримана за більше ніж 14 днів до поїздки у Канаду. Особи, яким не виповнилося
18 років, не обов’язково повинні мати повний курс вакцинації. Уряд Канади оголосив,
що для громадян України та членів їхніх сімей тимчасово скасовуються вимоги щодо
вакцинації від COVID-19 для в’їзду, однак до них застосовуватимуться всі інші
вимоги, пов’язані з прибуттям до країни, зокрема використання додатка ArriveCAN,
14-денний карантин і тест на вірус COVID-19 після прибуття та на 8 день.
2. Тест на COVID-19 перед прибуттям. Усі особи віком від 5 років повинні здати у
сертифікованій клініці експрес-тест на антиген не більше ніж за 24 години до від’їзду
до Канади або надати доказ позитивного результату молекулярного аналізу,
зробленого щонайменше за 10 днів і не більше ніж за 180 днів до від’їзду до Канади. З
1 квітня 2022 року уряд Канади скасовує вимогу щодо тесту на COVID-19 перед
прибуттям для повністю вакцинованих осіб. Для тих, хто не пройшов повного курсу
вакцинації від COVID-19, вимога щодо тесту перед прибуттям залишається чинною.
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3) ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ ГОСТЬОВОЇ ВІЗИ ТА ВІДКРИТОГО
ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ
Нижче перелічено дії для подання заяви на отримання гостьової візи та відкритого дозволу на
роботу через портал Міністерства у справах імміграції, біженців і громадянства Канади. Вам
знадобиться комп’ютер із доступом до Інтернету.
1. Веб-сайт. Веб-сайт для подання заяви на отримання гостьової візи та відкритого
дозволу на роботу:
https://portal-portail.apps.cic.gc.ca/signin?lang=en
Потрібно виконати вхід в обліковий запис на порталі Міністерства у справах
імміграції, біженців і громадянства Канади. Прохання запам’ятати адресу електронної
пошти і пароль, які ви використали для створення облікового запису на порталі
Міністерства у справах імміграції, біженців і громадянства Канади, оскільки ці дані
знадобляться для входу на портал Міністерства у справах імміграції, біженців і
громадянства Канади.

2. Положення та умови. Після входу на портал Міністерства у справах імміграції,
біженців і громадянства Канади потрібно прийняти положення та умови. Щоб
мати змогу заповнити форму заяви на отримання гостьової візи, слід клацнути
пункт I accept (Я приймаю).
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3. Виберіть тип візи, на отримання якої ви подаєте заяву. Слід вибрати Apply for
a visitor visa, transit visa or a study permit (Подати заяву на гостьову або
транзитну візу чи дозвіл на навчання). У вас буде щонайбільше 60 днів, щоб
заповнити заяву на отримання гостьової візи та подати її онлайн.

4. Підтвердження. Щоб почати заповнення заяви, вам потрібно встановити позначку
в acknowledgement box (пункті про підтвердження) того, що ви відповідаєте
наведеним нижче вимогам.
a) відповідаєте вимогам для подання заяви на отримання гостьової візи та
відкритого дозволу на роботу за програмою CUAET; і
b) маєте дійсний паспорт для виїзду за кордон.

4

5. Група. Якщо ви бажаєте подати заяву на отримання гостьових віз і відкритих
дозволів на роботу для більше ніж 1 особи одночасно, виберіть yes (так).

6. Подання заяви на отримання гостьової візи:
(a) Питання. I want to apply for a: (Я хочу подати заяву на отримання:)
Відповідь. Потрібно вибрати, що ви хочете подати заяву на отримання
Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) (Дозвіл на виїзд
з України до Канади через екстрені обставини).

(б) Питання. Are you a Ukrainian national or an immediate family member? (Чи є ви
громадянином України або членом сім’ї громадянина України?)
Відповідь. Якщо ви є громадянином України, виберіть першу відповідь. Якщо
ви є членом сім’ї громадянина України, виберіть другу відповідь.

(в) Питання. Do you want to work while you are in Canada? (Чи хочете ви мати
право на роботу під час перебування в Канаді?).
Відповідь. Виберіть Yes (Так) і поставте позначку в полі «I agree» (Я даю
згоду), якщо ви хочете одночасно подати заяву на отримання відкритого
дозволу на роботу.
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ПРИМІТКА. Одночасне подання заяви на відкритий дозвіл на роботу не
сповільнить розгляд вашої візової заяви. Дуже рекомендовано подавати
заяву на дозвіл на роботу разом із візовою заявою. Якщо цього не зробити,
а подати заяву на дозвіл на роботу, коли ви вже перебуватимете в Канаді, вам
доведеться очікувати прийняття рішення протягом тривалого часу (зараз такі
заяви розглядаються до 4,5 місяців) і весь цей час ви не зможете працювати в
Канаді.

(г) Питання. What is your UCI (unique client identifier), if known (optional)
(Вкажіть, якщо відомо, свій унікальний ідентифікаційний номер клієнта (UCI)
(необов’язково))
Відповідь. Залиште поле порожнім.
7. Ви вибрали варіант Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET)
(Дозвіл на виїзд з України до Канади через екстрені обставини).
На цій сторінці вказано відомості, які ви повинні надати для подання заяв на
отримання гостьової візи та відкритого дозволу на роботу. Клацніть Continue to
application (Перейти до заповнення заяви).
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8. Representative: Are you applying on behalf of someone else? (Представник: ви
подаєте заяву від імені іншої особи?)
Якщо ви не наймаєте юриста або консультанта з імміграційних питань для
підготовки заяви на отримання гостьової візи, потрібно вибрати No (Ні) і клацнути
Save and Continue (Зберегти і продовжити).

9. Дані про проїзний документ заявника.
Surname (last name) (Прізвище): введіть своє прізвище саме так, як зазначено у
паспорті.
Given Name (Ім’я): введіть своє ім’я саме так, як зазначено у паспорті.
Date of Birth (Дата народження): введіть дату свого народження саме так, як
зазначено у паспорті.
Gender (Стать): вкажіть “male” (чоловіча) або “female” (жіноча).
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Коли введете зазначені вище відомості, клацніть Save and Continue (Зберегти і
продовжити).

10. Тип проїзного документа
(a) Питання. What document are you travelling with? (З яким документом ви
подорожуєте?)
Відповідь. Passport (Паспорт)
(б) Питання. What kind of passport? (Тип паспорта)
Відповідь. Regular (Звичайний)
(в) Питання. Select the country code that matches the one on your passport (Виберіть
код країни, вказаний у вашому паспорті).
Відповідь. UKR (Україна)
(г) Питання.What is the nationality of your passport? (Яке громадянство вказано у
вашому паспорті?)
Відповідь. Ukrainian (Громадянство України)
(ґ) Питання. What is your passport number? (Номер паспорта)
Відповідь. Введіть номер свого паспорта.
(д) Питання. Confirm your passport number (Підтвердіть номер свого паспорта).
Відповідь. Введіть номер свого паспорта ще раз.
(е) Питання. Date of issue of passport (Дата видачі паспорта).
Відповідь. Введіть дату видачі паспорта.
(є) Питання. Date of expiry of passport (Термін дії паспорта).
Відповідь. Введіть дату закінчення терміну дії паспорта.
(ж) Питання. Are you a lawful permanent resident of the US with a valid Green Card?
(Ви маєте право постійного проживання у США за чинною Зеленою картою?)
Відповідь. Виберіть відповідь yes (так) або no (ні) залежно від наявності
чинної Зеленої карти США.
8

(з) Питання. Have you held a Canadian Visitor Visa in the past 10 years? (Чи
отримували ви гостьову візу Канади протягом останніх 10 років?)
Відповідь. Виберіть відповідь yes (так) або no (ні) залежно від наявності
гостьової візи Канади протягом останніх десяти років.
(и) Питання. Do you currently hold a valid US non-immigrant visa (i.e. Visitor Visa)?
(Ви зараз маєте чинну неімміграційну візу в США (тобто гостьову візу)?)
Відповідь. Виберіть відповідь yes (так) або no (ні) залежно від наявності
чинної неімміграційної візи в США.
(і) Питання. Are you travelling to Canada by air? (Ви прибудете в Канаду літаком?)
Відповідь. Yes (Так)
Коли дасте відповіді на всі зазначені вище питання, клацніть Save and Continue
(Зберегти і продовжити).
11. Громадянство і країни, де проживав заявник
Дайте відповіді на наведені далі питання, після чого клацніть Save and Continue
(Зберегти і продовжити).

12. Посвідчення особи заявника державного зразка
Громадянам України видається офіційне посвідчення особи держави Україна, тож
потрібно вибрати відповідь Yes (Так), ввести відомості і клацнути Save and
Continue (Зберегти і продовжити).
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13. Have you used another name in the past? (Чи користувалися ви раніше іншим
іменем?)
Якщо раніше у вас було інше ім’я, слід вибрати відповідь Yes (Так) і ввести його.
Коли дасте відповідь на це питання, клацніть Save and Continue (Зберегти і
продовжити).
14. Країни проживання
Слід вказати свою поточну адресу проживання.
Якщо ваша поштова адреса відрізняється від поточної адреси проживання,
виберіть відповідь No (Ні) і вкажіть свою поштову адресу.
Потрібно вказати свою країну проживання, а саме Україну. Крім того, якщо
впродовж останніх п’яти років ви проживали в іншій країні понад 6 місяців, слід
подати ці відомості.
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15. Біометричні дані (відбитки пальців і фотографія) заявника
Якщо протягом останніх 10 років ви надавали свої біометричні дані у Канаді для
отримання (1) гостьової візи, (2) дозволу на навчання або (3) дозволу на роботу,
виберіть відповідь Yes (Так) і клацніть Save and Continue (Зберегти і
продовжити). Якщо ви не надавали біометричних даних, виберіть відповідь No
(Ні) і клацніть Save and Continue (Зберегти і продовжити).
Слід зауважити, що якщо ви не проходили процедуру подання біометричних
даних, за нормальних обставин вам потрібно було б сплатити збір за отримання
біометричних даних (85 канадських доларів з особи) і пройти процедуру подачі
біометричних даних після отримання відповідного листа із запитом. За програмою
CUAET збір за отримання біометричних даних не стягується.

ПРИМІТКА. Виберіть відповідь yes (так) або no (ні), навіть якщо вважаєте, що не
зможете поїхати в іншу країну і подати свої біометричні дані. Якщо ви не
зможете подати свої біометричні дані, див. Додаток А, долучений до цього
документа, щоб подати запит про звільнення від цієї вимоги.
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16. Відомості про освіту, роботу та іншу діяльність
Питання: Have you ever studied at a post-secondary school? (Чи є у вас вища
освіта?)
Відповідь: Виберіть відповідь yes (так) або no (ні) залежно від наявності вищої
освіти.
Питання: Did you serve in any military, militia, civil defence unit, security
organization or police force (including non-obligatory service, reserve or voluntary
units)? (Чи служили ви у будь-яких військових, міліцейських підрозділах,
підрозділах цивільної оборони, спеціальних службах чи поліцейських підрозділах
(зокрема, в необов’язкових, резервних чи добровольчих підрозділах)?)
Відповідь: Виберіть відповідь yes (так) або no (ні) залежно від факту служби в
будь-яких військових, міліцейських підрозділах, підрозділах цивільної оборони,
спеціальних службах чи поліцейських підрозділах.
Питання: Give details of all of your employment or activities since the age of 18
(Наведіть відомості про трудову або іншу діяльність, починаючи з 18 років).
Записи мають бути безперервними. Якщо ви не працювали протягом якогось
періоду, слід вказати unemployment (безробітний).
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17. Travel History (Історія подорожей)
Якщо ви виїжджали з України протягом останніх п’яти років, потрібно навести
відповідні відомості. Коли дасте відповідь на це питання, натисніть Save and
Continue (Зберегти і продовжити).
18. Travel History Continued (Історія подорожей (продовження))
Дайте відповіді на наведені далі питання, після чого клацніть Save and Continue
(Зберегти і продовжити).

19. Criminality and Security (Судимості і безпека)
Дайте відповіді на наведені далі питання, після чого клацніть Save and Continue
(Зберегти і продовжити).
ВАЖЛИВО! Зверніть увагу на те, що на ці питання слід відповідати чесно. У
протилежному випадку вам може бути ЗАБОРОНЕНО в’їжджати у Канаду
протягом п’яти років.
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20. Criminality and Security (Судимості і безпека) (продовження)
Дайте відповіді на наведені далі питання, після чого клацніть Save and Continue
(Зберегти і продовжити).
ВАЖЛИВО! Зверніть увагу на те, що на ці питання слід відповідати чесно. У
протилежному випадку вам може бути ЗАБОРОНЕНО в’їжджати у Канаду
протягом п’яти років.

21. Питання щодо медичних відомостей загального характеру (3 сторінки)
Дайте відповіді на питання щодо медичних відомостей загального характеру,
після чого клацніть Save and Continue (Зберегти і продовжити).
22. Family Status (Сімейний стан)
Дайте відповіді на питання про свій сімейний стан, після чого клацніть Save and
Continue (Зберегти і продовжити).
23. Children (Діти)
Дайте відповіді на питання щодо наявності дітей (біологічних, прийомних,
пасинків і пасербиць), після чого клацніть Save and Continue (Зберегти і
продовжити).
* Якщо відповідь – No (Ні), слід поставити позначку в полі нижче.
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24. Family Information (Відомості про рідних)
Дайте відповіді на питання про своїх батьків, після чого клацніть Save and
Continue (Зберегти і продовжити).
25. Language of the Applicant (Мова заявника)
Дайте відповіді на питання щодо своєї рідної мови і володіння англійською або
французькою, після чого клацніть Save and Continue (Зберегти і продовжити).

26. Email Address of Applicant (Адреса електронної пошти заявника)
Вкажіть адресу електронної пошти, яку уряд Канади буде використовувати для
спілкування з вами щодо вашої заяви на отримання гостьової візи, після чого
клацніть Save and Continue (Зберегти і продовжити).
ПРИМІТКА. Ця адреса електронної пошти може відрізнятися від адреси, яку
було використано для створення облікового запису на порталі Міністерства у
справах імміграції, біженців і громадянства Канади.
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27. Telephone Number of Applicant (Номер телефону заявника)
Вкажіть номер телефону заявника, який уряд Канади буде використовувати для
спілкування з вами щодо вашої заяви на отримання гостьової візи, після чого
клацніть Save and Continue (Зберегти і продовжити).
28. Summary of your Information (Підсумок відомостей) для подання заяви на
отримання гостьової візи та відкритого дозволу на роботу
Після того як ви наведете вказані вище відомості, ви можете переглянути подані
відповіді та перевірити їх на предмет повноти і точності, перш ніж подавати свою
онлайн-заяву на отримання гостьової візи та відкритого дозволу на роботу.
Потрібно зберегти копію підсумку відомостей на своєму комп’ютері.
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29. Завантажте підтверджувальні документи до заяви на отримання гостьової
візи та відкритого дозволу на роботу

Вище вказано документи, які ви повинні долучити до своїх заяв на отримання
гостьової візи та відкритого дозволу на роботу. Якщо документи складені
мовою, що не є англійською чи французькою, потрібно надати їх переклад,
виконаний сертифікованим перекладачем в Україні. До переліку (що не є
вичерпним) входять такі документи:
a) копія посвідчення особи державного зразка;
б) копії сторінки паспорта для виїзду за кордон із фотографією та всіх сторінок, де є
записи;
в)

доказ наявності коштів (наприклад, копії банківських виписок і лист про
підтримку
від рідних/друзів у Канаді, якщо такий є);

г) лист-прохання про звільнення від необхідності виконання вимоги щодо надання
біометричних даних, оскільки візові центри в Україні на цей момент закриті через
війну між Росією та Україною (залежно від обставин);
ґ) копія вашої фотографії, що відповідає наведеним нижче характеристикам.
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30. Consent and Declaration (Згода і заява)
Потрібно ретельно ознайомитися з розділом про згоду і заяву, оскільки ви
заявляєте, що повністю і чесно відповіли на всі питання у заявах на отримання
гостьової візи та відкритого дозволу на роботу. Якщо ви не відповіли повністю і
чесно на всі питання у заявах на отримання гостьової візи та відкритого дозволу на
роботу, вам можуть заборонити в’їжджати в Канаду протягом п’яти років.

18

31. Збори
За подання заяв за програмою CUAET не стягується збір. Натисніть Save and
Continue (Зберегти і продовжити), щоб надіслати заповнені заяви на отримання
гостьової візи та відкритого дозволу на роботу.
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32. Підтвердження надсилання заяв
Після успішного надсилання заяв на отримання гостьової візи та відкритого
дозволу на роботу через веб-сайт заявник побачить наведене нижче повідомлення.

33. Перевірка статусу заяв на отримання гостьової візи та відкритого дозволу на
роботу
Уряд Канади надішле заявникові електронного листа в разі зміни статусу розгляду
заяв на отримання гостьової візи та відкритого дозволу на роботу. Уряд може
також надіслати електронного листа, якщо заявникові потрібно подати додаткову
інформацію. У такому разі заявник має увійти на портал Міністерства у справах
імміграції, біженців і громадянства Канади, щоб прочитати отримане там
повідомлення.
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Додаткові ресурси та інформація
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-ukraineauthorization-for-emergency-travel.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukrainemeasures/cuaet.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/additionalimmigration-support-for-those-affected-by-the-situation-in-ukraine.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-to-welcomethose-fleeing-the-war-in-ukraine.html
Візові центри працюють у Молдові, Румунії, Австрії та Польщі, а також у багатьох інших
країнах Європи.
Номер телефону уряду Канади
00 – 1 - (613) 321-4243 – Канада приймає дзвінки за рахунок абонента.
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Додаток А
Нижче наведено зразок листа-прохання про звільнення від необхідності
дотримуватися вимоги про надання біометричних даних, яким можна скористатися
______________________________________________________________________________
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Dear Immigration Officer,
Re:

Visitor Visa Application – Request for Exemption from Biometric Requirement

I am applying for a Visitor Visa and I am currently located in Ukraine. There is currently a war
between Russia and Ukraine. As such, the Visa Application Centres in Ukraine are all closed.
Below is a screenshot from the IRCC website dated March 2, 2022 that confirms the two Visa
Application Centres in Ukraine are closed. Further, the Visa Application Centre in Poland is not
open to the public. Accordingly, it is not possible to complete the biometric requirement for the
Visitor Visa application
Given this, I respectfully request for exemption from the biometric requirement and to complete
the biometric requirement upon my arrival in Canada.

Thank you for your consideration of the above request.
Best regards,
(У Міністерство у справах імміграції, біженців і громадянства Канади
Шановний(-а) співробітнику(-це) імміграційної служби!
Тема: Заява на отримання гостьової візи – прохання про звільнення від необхідності
дотримуватися вимоги про надання біометричних даних
Я подаю заяву на отримання гостьової візи і зараз перебуваю в Україні. Зараз між Росією і
Україною точиться війна. Тому всі візові центри в Україні закриті.
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Нижче наведено знімок екрана, зроблений на веб-сайті Міністерства у справах імміграції,
біженців і громадянства Канади 2 березня 2022 року, який підтверджує, що два візових
центри в Україні закриті. Крім того, візовий центр у Польщі закритий для громадськості. З
цієї причини виконати вимогу щодо подання біометричних даних для заяви на отримання
гостьової візи неможливо.
З урахуванням зазначеного я прошу звільнити мене від вимоги щодо подання
біометричних даних та надати можливість виконати цю вимогу після прибуття до Канади.
Дякую за розгляд цього прохання.
З повагою, )
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