مهاجرت به کانادا
از طریق تحصیل

اعتبارنامه مجری
مهیار حالج پور وکیل حقوقی مهاجرت به کانادا  RCICدر تورنتو ،مدیر
شرکت حقوقی مهاجرتی کاناداپاس است .ایشان با توجه به تفاهمات

صورت گرفته امکان دریافت پذیرش تحصیلی با بیش از هزار مرکز و
موسسه آموزشی از دبستان تا بهترین دانشگاه های کانادا را برای شما

(موکالن امروز،دوستان آینده) فراهم می کند .الزم به ذکر است که وی
عضو رسمی شورای قانون گذاری و نظارت بر مشاوران مهاجرت کانادا و
صاحب امتیاز موسسه کاریابی بین المللی مهیار می باشند .عالوه بر این ،به
عنوان بنیان گذار و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه بیزنس
 i3capital Incتا امروز شرکت های بسیاری را برای توسعه و دستیابی به

اهدافشان هدایت و راهنمایی کرده اند .مجوعه حقوقی کاناداپاس در حال
حاضر تمامی امور حقوقی مهاجرتی مربوط به کانادا را به مراجعین از همه

کشورها ارائه می دهد.

چرا تحصیل در کانادا؟
بر اساس رتبه بندی دانشگاه های جهان  QSکه سالیانه منتشر
می شود 18 ،دانشگاه کانادا در میان  500دانشگاه برتر جهان

می باشند .باالترین رتبه بندی متعلق به دانشگاه تورنتو می باشد
که جایگاه خود را در رتبه هجدهم جهان تثبیت کرده است و سه
دانشگاه این کشور در بین  50دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند

از جمله دانشگاه مک گیل و دانشگاه بریتیش کلمبیا  .و این
نشان دهنده آن است که کانادا در کنار آموزش عالی یک تجربه
فرهنگی فوق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد .ساالنه

بیش از  350،000دانشجو بین المللی تصمیم می گیرند که در
کانادا تحصیل کنند و ویزای تحصیلی کانادا را بگیرند که این خود

به تنوع موسسات آموزش عالی اضافه می کند.

مختصری بر ویزای تحصیلی
شما می توانید با دریافت ویزای تحصیلی کانادا در مقاطع مختلف
تحصیلی در کانادا تحصیل کنید مانند دوره کالج  ،دوره مقدماتی

لیسانس ،فوق دیپلم ،دوره لیسانس ،دوره پری مستر ،دوره فوق
لیسانس و دوره دکتری ،دوره دیپلمای عالی ،دوره post
 ،graduateدوره سرتیفیکیت ،دوره دیپلما ،دوره ترکیبی در

کانادا ،دوره کو آپ و دوره کارورزی .مدت دوره تحصیل شما به
دانشگاه و موسسه مورد نظر شما بستگی دارد .شخصی که تمایل
به درخواست ویزای تحصیلی کانادا دارد ،باید بتواند نشان دهد که

قصد نهایی وی از اخذ ویزای تحصیلی کانادا ،کسب دانش و علم
است و بعد از پایان تحصیل به کشور خود باز می گردد.

شرایط ویزای تحصیلی کانادا
داشتن پذیرش از یک موسسه آموزشی قابل تائید و
تعیین شده در کانادا

دارای پشتیبانی مالی کافی برای پرداخت هزینه
تحصیل و زندگی

نداشتن هیچ گونه سوء پیشینه و سابقه کیفری

نداشتن خطر امنیتی برای کانادا

قابل قبول بودن اوضاع سالمتی و مایل به تکمیل
معاینه پزشکی

ویزای تحصیلی کانادا چه امتیازاتی دارد؟
امکان تسهیل دریافت اقامت دائم کانادا با هزینه
کمتر در مقایسه با روش های دیگر
صدور اجازه کار در کنار اقامت موقت تحصیلی

بدست آوردن تجربه کانادایی و افزایش شانس
موفقیت کاری در آینده
اجازه کار تمام وقت برای همراه دانشجو
ویزای کار موقت کانادا
امکان بهره مندی از بورس های تحصیلی مختلف
دولتی و دانشگاهی در کانادا
ویزای کانادا برای والدین فرزند وابسته و همراه فرد
مستقل

مراحل اقدام برای دریافت ویزا
دریافت نامه پذیرش یا  LOAاز یک موسسه عالی
معتبر

پاسخ به سواالت سایت  CICو دریافت چک لیست
شخصی بنا به شرایط

ساخت حساب  MyCICو ارسال کد شخصی

ثبت مدارک در پورتال

پرداخت هزینه های مورد نظر برای ویزای تحصیلی

کار بعد از تحصیل در کانادا
برای گرفتن ویزای کار در کانادا ،بعد از این که دانشجو ،تحصیالت
خود را به اتمام رساند و قبل از اتمام اعتبار ویزای تحصیلی کانادا ،

باید برای ویزای  Post-Graduation Work Permitاقدام کند .این
برنامه به دانشجویان فارغ التحصیل از کانادا این امکان را می دهد
تا در کانادا کار کنند و سابقه کار کانادایی بدست آورند و به واسطه

همین سابقه کار ،برای اقامت دائم از طریق Canadian
 Experience Classیا تجربه کانادایی ( )CECاقدام کنند.

شرایط الزم برای کار پس از تحصیل
سن باالی  18سال تمام یا بیشتر از آن
گذراندن دوره تحصیلی بیشتر از  8ماه ( 900ساعت)
گذراندن دوره تحصیلی به صورت تمام وقت در کانادا
فارغ التحصیل شدن از یک موسسه خصوصی
آموزش های بعد از متوسطه

اقدام برای ورک پرمیت 90 ،روز بعد از نامه کتبی و
رسمی از دانشگاه مبنی بر فارغ التحصیلی دانشجو
اتمام دوره و یا دریافت نامه واجد شرایط بودن برای
دریافت مدرک پایان دوره
اتمام دوره و یا دریافت نامه واجد شرایط بودن برای
دریافت مدرک پایان دوره

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.

