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 کانادا:

مهاجرت به کانادا در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته  واین بخاطر شرایط مناسب  وفرصت های 

بسیاری است که این کشور  برای مهاجران فراهم میکند . اقدام برای دریافت ویزای کانادا ، داشتن شرایط 

فرهنگ کانادایی  و غیره مالی ، روحی وجسمی  مناسب ،  داشتن پاسپورت ،  آشنایی با قوانین زندگی ،  و 

 میتواند  از جمله موضوعات باشد.

 انواع مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری ، دانشجویی، ازدواج ، تخصص و از طریق کار میباشد. 

برای مهاجرت و دریافت اقامت کانادا از طریق کار برنامه های متنوعی وجود دارد. یکی از این برنامه ها، 

 روش دیگر  اقدام برای مهاجرت به کانادا از طریق کار است. skilled worker نادا  از طریق  مهاجرت به کا

 استفاده از برنامه های استانی است. و

 مهاجرت از طریق تخصص:

برنامه ی مهاجرتی  تخصصی فدرال  یک سیستم انتخابی جدید برای مهاجرت به کانادا میباشد که  

متقاضیان را براساس  توانایی و مهارت هایشان  امتیاز بندی میکند. این روش کامال الکترونیکی ، مربوط به 

میتواند  با استفاده از آن   دولت فدرال ، دولت های استانی  و کار فرمایان  در کانادا میباشد که متقاضی

اقدام به  تکمیل  مدارک  و تشکیل پرونده  نماید و به صورت  نیروی متخصص در کانادا  مشغول به کار 

شود و کارت اقامت این کشور را دریافت نماید.  در سیستم مهاجرتی  کانادا  از طریق تخصص ، مهم ترین 

را تضمین  میکند  داشتن پیشنهاد کاری از کارفرمای فاکتوری  که تا حدودی  هم قبولی  متقاضیان 

امتیاز  0066امتیاز  از حداکثر   066کانادایی  یا جاب آفر  است  که وجود این فاکتور ، به تنهایی دارای 

است . میتوان گفت  متقاضی مهاجرت که  قصد دارد از روش تخصص اقدام نماید  در صورتیکه  پیشنهاد  

کار فرما  وشرکت کانادایی داشته باشد احتمال دریافت  اقامت  برای وی  تا حد زیادی کار معتبر  از یک  

 باال میرود.
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برای واجد شرایط بودن  مهاجرت به کانادا  از طریق تخصص  متقاضیان  باید دارای  همه ی 

 شرایط زیر باشند :

  یا تخصصی سال گذشته  در هر شغل مدیریتی  06یک سال سابقه ی کار تمام وقت  در 

  اسکیل ها در تمامی 0مدرک زبان آیلتس جنرال  با حداقل نمره 

  مدرک تحصیلی دیپلم  یا بیشتر  و قابل  تطبیق  با مدرک  تحصیلی کانادایی  به همراه  مدرک

 تطبیق  تحصیلی  ارزیابی شده  توسط موسسات کانادایی 

  ال  کاناداامتیاز در آزمون ارزیابی  مهاجرت تخصص فدر 06کسب حداقل 

 بودن پس انداز نقدی  ادار 

 :مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری 

این برنامه جهت توسعه وتولید  اشتغال  در کانادا با جذب سرمایه ی  متقاضیانی  که دارای تجربه ی 

 تجاری، بیزینسی ویا توان مدیریتی  هستند  به وجود آمده است.

 مزایای این روش: 

 ه ی زبان انگلیسی و فرانسه نداردقاضی الزامی به داشتن مهارت در زمیندر  این روش مت 

 متقاضی ملزم به داشتن مدرک تحصیلی نمیباشد 

 متقاضی تعهدی  درزمینه ی ایجاد حرفه و بیزینس نخواهد داشت 

 اخذ اقامت دائم  و بدون شرط  برای متقاضی ، همسر وفرزندان 

 دارای شرایط زیر یاشد:سرمایه گذار به صورت کلی حداقل باید  

  حداقل دارائی خالص: این دارایی میتواند  زمین ، منزل و اشیاء دیگر باشد. که لزومی به انتقال

 دارایی  به کانادا نیست 

 مقصد متقاضی میتواند غیر ازکبک  هرجای دیگر کانادا باشد 

  سال گذشته 5سال  ظرف  0تجربه مدیریت  به مدت حداقل 
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  میتواند صاحب موسسه ی تولیدی یا خدماتی باشد و بتواند  دفاتر سود و زیان و سرمایه گذار

مالیاتی و مدارک  افراد مستخدم  خود را عرضه نماید یا اینکه مدیر شرکت،  یا سازمانی و یا 

 قسمتی  از یک شرکت  یا موسسه ای را با حداقل  دو نفر کارمند  تمام وقت  بعهده داشته باشد.

 ریت این برنامه  بدین معنی است که  متقاضی به طور تمام وقت  مسئولیت ها و تجربه ی مدی

وظایف مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کنترل  مواد اولیه، منابع مالی  و انسانی  آن بیزینس را 

بعهده داشته است. شرایط متقاضی نظیر سن، تحصیالت، تجربه ، زبان و قابلیت سازگاری در تصمیم 

رد توجه قرار خواهد گرفت ، اما متقاضیان  برای دریافت اقامت دائم  از این راه  الزامی به گیری مو

 دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه ندارند.

 مهاجرت از طریق کار:

و دریافت اقامت کانادا از طریق کار  برنامه های متنوعی وجود دارد. یکی از این برنامه ها  جهت مهاجرت

است. روش دیگر اقدام جهت مهاجرت  Skilled worker یا به کانادا  از طریق تخصصبرنامه ی مهاجرت 

به کانادا  از طریق کار ، استفاده از برنامه های استانی است. هر ساله  هر استان کانادا  به همراه دولت فدرال  

هارت  خود درخواست لیستی از مشاغل مورد نیاز خود را منتشر میکنند تا متقاضیان  با توجه به تخصص و م

اقامت دهند. روش دیگر جهت مهاجرت کاری  از طریق خود اشتغالی است . در این روش شخص متقاضی  

اقامت،  باید در یکی از مشاغل  معرفی شده  حرفه ای باشد  تا موفق  به دریافت اجازه ی کار در کانادا  

از یک کارفرمای کانادایی   Job offerکار ونهایتا اقامت گردد. در سیستم های جدید ، داشتن پیشنهاد 

امتیاز بسیار باالیی به متقاضی میدهد  و شانس گرفتن ویزا  تا حد زیادی افزایش میابد . شما باید باتوجه به 

 شرایط کاری ورزومه ی خود   با انتخاب یکی از برنامه های  مهاجرتی اقدام نمایید.
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 مهاجرت از طریق ازدواج :

اقامت  کانادا از  طریق ازدواج ،  شخصی که میخواهد  همسرش را برای مهاجرت به کانادا معرفی در اخذ  

در این روش  شخص متقاضی مهاجرت  به کانادا  میبایست یک   نماید  باید شامل یک سری شرایط باشد.

حاظ مالی  ساپورت خویشاوند درجه ی  اول در  کانادا داشته باشد که این خویشاوند  فرد متقاضی را  از ل

نماید. این خویشاوند یا همسر  باید دارای شهروندی  کانادا  ویا اقامت دائم باشد.متقاضیان مهاجرت به کانادا 

از طریق ازدواج  میتوانند  از این روش استفاده نمایند . طبق قوانین جدید  اسپانسر شدن  همسر ، 

 0ارند  میبایست  به همراه همسر خود  به مدت حداقل متقاضیانی که قصد اسپانسر نمودن  همسر خود را د

سال  از روزی که همسر  اقامت دائم  کانادایی  خود را دریافت نموده است  در یک رابطه ی قانونی 

ومشترک  زندگی نمایند ، در غیر اینصورت اقامت  فرد اسپانسر شده  لغو خواهد گردید. اسپانسر عالوه بر 

کانادایی  یا دارای اقامت دائم باشد شرایط دیگر از جمله  توانایی مالی  جهت تامین  اینکه  باید یک شهروند

 زندگی  همسر و خود  را داشته باشد.


