کانادا
مهاجرت به
راه اندازی بیزینس در کانادا
از طریق کارآفرینی

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
کارآفرینی کانادا
برنامه کارآفرینی کانادا  Entrepreneur Programو کاریابی

کانادا  Work Permitدو برنامه و جریان مهاجرتی کامال مجزا و
متفاوت برای افراد متقاضی مهاجرت به کانادا میباشند که هر کدام

شرایط و بایست های متفاوتی دارند و برای متقاضان با شرایط
کامال متفاوت طراحی شده اند .استان های مختلف کانادا برنامه
های کارآفرینی مختص به خود دارند .در حقیقت برنامه کار آفرینی

کانادا برای صاحبان کسب و کار و یا مدیرانی است که قصد دارند
در کانادا صاحب کسب و کاری باشند و به صورت فعاالنه آن را
مدیریت کنند .برنامه کارآفرینی کانادا جایگزین بسیار مناسبی برای

مهاجرت از طریق برنامه سرمایه گذاری در کانادا ( Investment
) Immigrationمیباشد.

اصلی ترین سوال هایی که در مصاحبه
کارآفرینی پرسیده می شود:

انگیزه اصلی شما برای کارآفرینی کانادا

جزئیات دقیق کارآفرینی
(دقیقا در چه حوزه ای میخواهید وارد کار شوید )

میزان سرمایه گذاری در کانادا

مهم ترین مزیت
مهاجرت از طریق کارآفرینی

اقامت دائم و اخذ تابعیت و پاسپورت
برای خود شخص متقاضی برنامه
کارآفرینی کانادا و خانواده او که شامل
همسر و فرزندان زیر  18سال هستند

این برنامه چه شرطی دارد؟

فرد متقاضی کارآفرینی در کانادا باید
بتواند بیزنسش را مدیریت کند و یا
یک بیزینس جدید راه اندازی کند و یا
توانایی خرید یک بیزینس فعال را

داشته باشد وبتواند برای شهروندان
کانادایی اشتغال آفرینی کند.

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.

