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 نیوز لند:

 اصلی، جزیره دو از و دارد قرار جنوب قطب و استرالیا نزدیکیکره جنوبی در  این کشور در نیم

 اینکه رغم علی. است شده تشکیل تر کوچک جزیره ۰۶۶ حدود و جنوبی، جزیره و شمالی جزیره

 در نهم ی رتبه جهان، اقتصادهای ترین قوی از یکی عنوان به نیوزیلند است، افتاده دور کشوری

آزادی اقتصادی دارد و مقصدی عالی برای  شاخص در سوم و انسانی توسعه شاخص

ترین اقتصادهای دنیا را  نیوزیلند یکی از جهانی .خارج از اروپا است مهاجرت مندان به عالقه

، استرالیا به کشورهایدارد. این کشور به شدت به تجارت محصوالت کشاورزی 

وابسته است. همچنین، به دلیل اینکه  کانادا و چین ،ژاپن ،جنوبی کره ،آمریکا،پاارو ی اتحادیه

شود، نسبت به تغییرات اقتصادی و  زیادی قائل می المللی خود اهمیت بسیاری برای روابط بین

کنید،  پذیر است؛ بنابراین اگر به نیوزیلند مهاجرت می دی جهانی نیز بسیار آسیبرکود اقتصا

باید انتظار داشته باشید که شرایط اقتصادی سراسر جهان بر روی شرایط زندگی شما تأثیرگذار 

قاعدتا برای مهاجرت و کار در نیوزیلند به ویزای این کشور نیاز دارید. اما برای  .باشد

، در بیشتر مواقع، ابتدا نیاز به یک پیشنهاد کاری دارید. داشتن پیشنهاد کار همیشه ویزا گرفتن

ها  یک پیش شرط نیست، اما انواع مختلفی از ویزا وجود دارد که پیشنهاد کاری برای آن

کاری مطمئنا به پیشرفت کار دریافت ویزا کمک  ضروری نیست. اما، به هر حال، پیشنهاد

 .کند می
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 :اند از انواع ویزاهای کاری نیوزیلند عبارت

 های شغلی دراز مدت نیوزیلند ویزای نیازمندی

در لیست ومهارت دارند که  هایی  این نوع از ویزا برای افرادی مناسب است که در یکی از حرفه

ها در  ر دارد. این لیست شامل بسیاری از حرفههای شغلی دراز مدت کشور قرا نیازمندی

 .های ساخت و ساز، سالمت و ... است بخش

برای اینکه واجد شرایط دریافت این ویزا به حساب بیایید حتما باید دارای یک پیشنهاد کاری، 

ماه قبل از دریافت اقامت دائم باید در  ۰۶تجربه کار و مدرک تحصیلی باشید. همچنین، 

 .غول به کار شویدنیوزیلند مش

 های ضروری ویزای مهارت

های موجود در لیست کمبود  این ویزا برای افراد متخصصی است که در یکی از مهارت

های تخصصی در بخش کشاورزی و  های ضروری تخصص دارند. این فهرست شامل حرفه مهارت

های ساخت و ساز و  ها در بخش مرغداران، برخی از حرفه ،داران جنگلداری مانند مزرعه

 ..مهندسی از جمله نقشه برداران و مهندسان و در بخش گردشگری است

برای اینکه واجد شرایط دریافت این ویزا باشید باید پیشنهاد کار داشته باشید، اما برای اینکه 

دام شما اطمینان حاصل کنند یک پیشنهاد کاری معتبر باشد، کارفرمایان باید پیش از استخ

 ..که هیچ شهروند نیوزیلندی برای انجام این کار در دسترس نباشد
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 ویزای اقامت دائم مهاجرین متخصص

اند. تنها در  این نوع از ویزا برای افراد متخصصی است که قادر به ارائه پیشنهاد کاری نبوده

های مورد نیاز  هرست مهارتصورتی واجد شرایط این نوع ویزا هستید که حرفه شما در ف

 .نیوزیلند قرار گرفته باشد و تجربه و مدرک تحصیلی شما به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند

جهت اخذ این ویزا  ابتدا باید از طریق  وب سایت مهاجرت  نیوزلند درخواست خود را ارائه 

 .دهید.

 

  ویزای کاری سیلور فرن

ساله است. برای اینکه واجد شرایط این ویزا باشید  ۰۳تا  ۰۶این ویزا برای جوانان متخصص 

مند به  باید شرایط یا تجربه کاری مناسب داشته باشید و بتوانید ثابت کنید که واقعا عالقه

مورد از این ویزا صادر  ۰۶۶کمک به ارتقا شرایط اقتصادی کشور باشید. در هر سال تنها 

 .شود شود و با پر شدن ظرفیت بسته می شروع می شود. روند ارائه این ویزا در نوامبر هر سال می

 

 


