مهاجرت به کانادا
از طریق برنامه
استانی انتاریو

اعتبارنامه مجری
مهیار حالج پور وکیل حقوقی مهاجرت به کانادا  RCICدر 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 برنامه های استانی
برنامه های مهاجرت استانی کانادا ( ،)PNPیکی از روش های
سریع ( )Fast-Trackو مهم برای اخذ اقامت دائم کانادا هستند.

برنامه های استانی (PNPها) این امکان را برای استان ها و مناطق
کانادا فراهم می کنند تا افرادی که قصد مهاجرت به کانادا را دارند
و عالقمند به سکونت و زندگی در استان خاصی هستند را انتخاب

کنند .هر یک از استان ها (به جز کبک که سیستم انتخاب استانی
متفاوتی دارد) و نوناووت ،برنامه های انتخاب استانی منحصر به
فردی دارند .استان ها و مناطق شرکت کننده توافق نامه ای با

سازمان مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCامضا می
کنند که از طریق آن می توانند افرادی را که شرایط مدنظر آنها را

دارند ،انتخاب نمایند.

برنامه های استانی انتاریو
گروه سرمایه های انسانی
Human Capital Category

گروه پیشنهاد کار یا جاب آفر از کارفرما
Employer Job Offer Category

گروه کسب و کار یا بیزنس
Business Category

گروه سرمایه های انسانی شامل چه
کسانی می شود؟
برنامه اکسپرس انتری انتاریو
Ontario Express Entry Stream
اولویت های سرمایه
انسانی

اولویت های سرمایه
انسانی

اولویت های سرمایه
انسانی

برنامه های گروه دانشجویان بین المللی
International Student Category
فارغ التحصیالن
مقطع دکترا

فارغ التحصیالن
مقطع ارشد

گروه پیشنهاد کار یا جاب آفر از
کارفرما شامل چه کسانی می شود؟
افراد ماهر دارای جاب آفر یا پیشنهاد کار

افراد ماهر دارای جاب آفر در یکی از
مشاغل مورد تقاضا

دانشجویان بین المللی دارای پیشنهاد کار

برنامه آزمایشی منطقه ای انتاریو

گروه کسب و کار یا بیزنس شامل
چه کسانی می شود؟

افراد دارای طرح تجاری جدید

افراد با قصد خرید یکی از کسب و کارهای
موجود در انتاریو

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.

