مهاجرت به کانادا
از طریق استارت آپ

اعتبارنامه مجری
مهیار حالج پور وکیل مهاجرتی کانادا در تورنتو بنیان گذار و
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه بیزنس i3capital

 Incمی باشند که تا امروز شرکت های بسیاری را برای توسعه و
دستیابی به اهدافشان هدایت و راهنمایی کرده اند .ایشان عضو
رسمی شورای قانون گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا و

صاحب امتیاز موسسه کاریابی بین المللی مهیار می باشند .عالوه بر
این ،شرکت حقوقی مهاجرتی کاناداپاس تحت مدیریت ایشان
اداره می شود .مجوعه حقوقی کاناداپاس در حال حاضر تمامی

امور حقوقی مهاجرتی مربوط به کانادا را به مراجعین از همه
کشورها ارائه می دهد.

مختصری بر ویزای استارت آپ
کانادا در پی جذب افراد کارآفرین است تا از ایده های موفق آنان
در حوزه ی کسب و کار حمایت کند ،به همین منظور برای این

افراد امتیازاتی درنظر گرفته است تا از راهی متفاوت تر وارد خاک
این کشور بشوند و حتی این مهاجرت می تواند به اقامت نیز بدل
گردد .ویزای استارت آپ کانادا همانطور که از اسمش پیداست

مجوز ورود به کشور کانادا از طریق کسب وکارهای نوپا و ایجاد
شرکت های استارت آپی است .البته دریافت ویزای استارت آپ
کانادا تنها منوط به داشتن یک ایده کسب و کاری نیست.

مراحل اقدام برای دریافت ویزا
ارزیابی ،مشاوره و تعیین استراتژی

آماده کردن پکیج برای سازمان ذیصالح ،ارایه پروژه
و رایزنی

امضای قرارداد با سازمان پشتیبان و دریافت نامه
حمایتی

آماده سازی و ثبت پرونده اقامت دائم

تقاضای پاسپورت و دریافت اقامت دائم

مدارک الزم
مدارک شناسایی و تشخیص هویت شما و تمامی
اعضای خانواده (همراه)
مدارک و سابقه های شغلی ،اثبات دانش علمی و
شغلی شما
مدارک تحصیلی (معموال آخرین مدرک)

مدارک مالی و ملکی جهت اثبات تمکن مالی

داشتن حداقل مدرک آیلتس  ۵جنرال

مزایای برنامهی ویزای استارت آپ
•

سریعترین راه برای گرفتن اقامت دائم کانادا برای سرمایه
گذاران و یا کارآفرینان واجد الشرایط

•

عدم نیاز به دانش زبانی باال

•

وابسته نبودن اقامت دائم شما و خانواده به موفقیت بیزنس
بعد از ورود به کانادا

•

آسان تر بودن در مقایسه با برنامه های استانی

•

ارزان ترین مسیر در برنامه های کارآفرینی

چرا کاناداپاس؟
• ما می دانیم که تصمیم به مهاجرت ،اگر چه تصمیمی سرشار از
امید و هیجان است ولی موکلین مان نگرانند و سواالت بسیاری
از مسیر مهاجرت و آینده دارند.

• ما هم جای شما بوده ایم و نگرانی های یک مهاجر را می
شناسیم.
• کلمه به کلمه مکاتبات و برگ برگ اسناد ،تصاویر ،شواهد و
قرائن الزم برای تامین نظر اداره مهاجرت کانادا و افسر مسئول
رسیدگی با دقت تنظیم میشود.

• یک پرونده تنها پس از مرور چندباره و اطمینان خاطر از
مطلوبیت است که از دفتر ما خارج و برای رسیدگی به اداره
مهاجرت مزبور ارسال خواهد شد.
• ما باور داریم تنها با موفقیت شماست که موفق هستیم و موفق
می مانیم.

