مهاجرت به کانادا
از طریق ثبت شرکت
و راه اندازی بیزینس

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 روش مهاجرتی خرید
بیزنس یا راه اندازی بیزنس
))owner operator
مهاجرت از طریق ثبت شرکت در کانادا و راه اندازی بیزنس در
کانادا یکی از راه های ورود به این کشور است .بسیاری از داوطلبین

مهاجرت به کانادا که دارای سوابق مدیریتی خوبی دارند با تاسیس
و یا مالکیت بیش از  50درصد یک بیزنس در کانادا ،می توانند
با دریافت ویزای کار و کارآفرینی کانادا  ،داشتن شرایطی که به

شرح آن ها خواهیم پرداخت ،در نهایت اقدام به اخذ اقامت دائم
کنند .برنامه owner operatorبرای صاحبین مشاغلی ست که
در کشور خود کسب و کاری دارند و آن را را مدیریت می کنند و یا

از مدیران ارشد یک بیزینس بوده اند ،این اشخاص می توانند با
ترتیبی ویزای کار کانادا را دریافت کنند.

شرح پروسه برنامه owner operator
خرید یا ایجاد بیزنس و انجام مراحل ثبت و دریافت
مجوزهای الزم بیزنس بصورت غیر حضوری ویا
متناسب به شرایط متقاضی با ویزای ویزیتور و ورود
به کانادا برای LMIA

اقدام برای ویزای کار
(می تواند تا سقف  2سال باشد)

شروع کار بیزنس در کانادا

اقدام جهت اقامت دائم کانادا از طریق سیستم
Express Entry

چه شرکتهایی در کانادا می توانند
به ثبت برسند؟

شرکت سهامی Corporation -

شرکت با مالکیت انحصاری Sole proprietorships -

مشارکتی Partnership -

مزایای دریافت اقامت از این روش
•

در این برنامه امکان انتخاب شهر برای متقاضیان وجود دارد و
محدود به انتخاب استانی خاصی نیست.

•

در این برنامه اگر رشته تحصیلی و سوابق کاری ناهماهنگ
باشند مشکلی نخواهد بود.

•

در این برنامه همسر می تواند ویزای کار باز (open work
)permitداشته باشد ونیز فرزندان زیر  18سال می توانند از
تحصیالت رایگان استفاده کنند.

•

در این برنامه بعد از راه اندازی بیزینس ملزم به اقامت محل یا
شهر خاصی نیستید و انتخاب با خود شماست.

•

در این برنامه شخص مالک صد درصد کسب و کار خود
خواهد بود.

مزایای دریافت اقامت از این روش
•

این برنامه باعث تسهیل راه برای دریافت اقامت دائم کانادا می
شود.

•

امکان تمدید مجوز کار وجود دارد

•

این برنامه به نسبت برنامه های مهاجرتی حاضر کانادا توجیه
اقتصادی باالتری دارد.

•

اقدام برای این برنامه بدون نیاز به ارائه مدرک زبان نیز امکان
پذیر است.

• در این برنامه سرمایه گذاری و داشتن حداقل دارایی از اهمیت
کمتری نسبت به برنامه های مشابه کارآفرینی استانی برخوردار
است و با سرمایه به مراتب کمتری امکان اقدام وجود دارد.

•

در این برنامه تحصیالت دانشگاهی الزامی نیست.

مزایای دریافت اقامت از این روش
•

در این برنامه امکان انتقال سرمایه به صورت قانونی به کانادا
وجود دارد.

•

در این برنامه امکان تغییر بیزینس یا خرید بیزینس دیگر بعد
از ورود به کانادا وجود دارد.

•

در این برنامه داشتن ویزای توریستی کانادا برای شروع پروسه
آن الزامی نیست.

•

در این برنامه داشتن تروال هیستوری به کشورهای حوزه
شینگن اهمیتی ندارد.

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.

