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 :اتریش

دارد و هرکدام از این چهار روش ،  بطور کلی چهار روش  برای مهاجرت به اتریش  وجود

موضوعات دیگری  را در برمیگیرند. متقاضیان مهاجرت به اتریش  و اخذ اقامت  اتریش  

میتوانند  با توجه با الزامات  هر روش مهاجرتی  و شرایط خود،  یکی از انها را انتخاب نموده  و 

مهاجرت  ور اتریش یکی از کشور هایکشاز آن  طریق  برای مهاجرت به اتریش اقدام  نمایند . 

 خیز بوده  روش های مهاجرت  به اتریش بصورت زیر هستند: 

 اقامت اتریش مخصوص  شهروندان  کشورهای  عضو اتحادیه ی اروپا:

تنها سه گروه میتوانند  از این نوع روش اقامتی اتریش استفاده نمایند . شهروندان کشورهای 

خانواده ی  شهروندان منطقه ی اقتصادی اروپا یا سوییس وخانواده منطقه ی اقتصادی اروپا، 

 ی کشورهای ثالث .

تنها مورد این روش اقامتی  که ایرانیان میتوانند از ان استفاده نمایند، مورد سوم است. اعضای  

خانواده ی  ایرانیان  مقیم اتریش  می توانند  از این طریق به ان عضو خانواده ی خود که به 

اد سال های مشخصی  اقامت اتریش را داشته ، ملحق شوند. یکی از پرطرفدارترین تعد

زیرمجموعه های ان ، مهاجرت به اتریش  از طریق ازدواج است که آن هم شرایط خاص  خود 

 را دارد.
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  اقامت دائم اتریش: 

که قصد اخذ شهروندی  متقاضیان مهاجرت به اتریش است از ن دستهآاین بخش مربوط به   

ریش ودریافت کارت قرمز سفید قرمز اتریش را دارند. طبق مقررات  این طرح مهاجرتی نسبتا ات

جدید متقاضیان اقامت اتریش و یا کار در اتریش اگر با شرایط مورد نیاز  همخوانی داشته 

باشند میتوانند برای دریافت  کارت قرمز سفید قرمز اتریش اقدام نمایند که این شرایط مورد 

 از دهی ترجمه شده است.یته یک سیستم امنیاز  ب

بخش امتیازات اقامت دائم اتریش در صفحات کارمندان با تخصص بسیار باال، کارمندان 

یدی میتواند شما را برای ارزیابی از خودتان و ل دارای کمبود و کارکنان کلمتخصص در مشاغ

دریافت کارت قرمز سفید  قرمز اتریش را خواهند داشت. یاری دهد. مهاجرت  اینکه  آیا امکان

  به اتریش از طریق کار  نیز در این بخش قرار میگیرد. هم چنین دانشجویان متقاضی  تحصیل

 .در اتریش میتوانند پس از تحصیل اقامت دائم اتریش را دریافت نمایند

 


