سیستم اکسپرس انتری
کانادا

اعتبارنامه مجری
من مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری امور

مهاجرت کانادا  ،ICCRCمشاور رسمی مهاجرت کانادا RCICیا
اصطالحا وکیل مهاجرت.زندگی من صرف این می شود که اطمینان

حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی حقوق مهاجرت کانادا
را در مجموعه حقوقی مهاجرتی کاناداپاس ارائه می دهیم.شرکت
توسعه بیزینس ،سرمایه گذاری استارت آپ  i3 Capitalگام به

گام با بهترین متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف
کارآفرینانی است که برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده
اند.و همچنین در کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از

وزارت کار ایران برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین
پارسی زبان می کوشیم.

اکسپرس انتری چیست؟
برنامهورودسریع Express Entryباامکانجذبنیرویکارموردنیازبهتفکیک
هراستان،ازسریعترینبرنامههایمهاجرتبهکانادامیباشد.
برنامهورودسریع )(Express Entryبهروشهایزیرانجاممیگیرد:
•

برنامه تجربه کاری کانادایی ( The Canadian Experience Class
)Program

اینبرنامهافرادغیرکاناداییکهدرکاناداشاغلیافارغالتحصیلآنجاهستندرا
پوششمیدهد.
•

برنامه نیروی متخصص فدرال ( The Federal Skilled Worker
)Program

اینبرنامهبهعنوانیکیازسریعترین،ارزانترینوسادهترینمسیرهابرایاقامت
درکاناداشناختهشدهاست.
•

برنامه نیروی فنی و حرفه ای کانادا ( The Federal Skilled Trades
)Program

دربرنامهنیرویفنیفدرال,هدفجذبوپذیرشافرادفنیوحرفهایازشاخه
هایگوناگونوازسراسردنیابهکاناداست.

الزامات برنامه تجربه کاری کانادایی ( The
)Canadian Experience Class Program
برایکاردرکانادا،دراغلبمواردیکفراینددومرحلهایوجوددارد.
مرحلهنخست:کهبهطورکلیعهدهکارفرمایکانادایستکه( LMIAارزیابی

تاثیراتبازارکار)کهبهاصطالحاجازهادارهکارکانادابهکارفرمابرای استخدام
نیرویخارجیاست.درمواردمعدودیLMIA ،موردنیازنخواهدبودو

ممکناستمعافیتهایخاصیایجادشود،امااینبهطورکلیقانون
نیست.
پسازاینکه  LMIAمثبتبهدستآمدوکارفرمایموردتاییدقرارمیگیرد،
کارگربایدبرایاجازهکاردرخواستدادهشودکهپسازآنبهآنهااجازه می
دهدکهبهکارقانونیبهکانادابپردازند.اینمرحلهپسازآنمرحلهنهاییدر

فرآینداستواینمرحلهبسیارسادهاست،امابرایبرخیازملیتهاویا
دستههایشغلیمیتواندسریعترازدیگرانپردازششود.

الزامات برنامه نیروی متخصص فدرال ( The Federal

)Skilled Worker Program
مهماستکهتمامشرایطموردنیازبرنامهراداشتهباشیدوازآنجائیکه این
شرایطمرتبادرحالتغییراست،اقدامازاینطریقنیازمندآگاهیداشتن بهروزاز
آخرینتحووالتبرنامهنیرویماهرفدرالوالبتهسیستمبررسیسریع(اکسپرس
انتری)است.درحالحاضربرایواجدشرایطبودن,شمامیبایستکهتجربهکار
الزمراداشتهباشید:

•

حداقلیکسال( ۱،۵۶۰ساعتدرکلسال ۳۰/ساعتدرهفته)،کهمیتواند
بهصورتتماموقتویاپارهوقتولیمعادلزمانمذکورباشد.

•

بهازایکارپولدریافتکردهباشید(کارداوطلبانهویاکارآموزیکهدرآمدی
نداشتهایدقابلقبولنیست).

•

سابقهشغلیشمامربوطبهمهارتکنونیکهباآناقداممیکنیدباشد.

•

سابقهکارشمادر ۱۰سالگذشتهمالکاست(،سابقهپیشازآنامتیازی

ندارد).
•

شغلشماازنوعمهارت،۰یاسطحمهارت Aیا Bازطبقهبندیملیشغلی

سالNOC) ( ۲۰۱۱باشد.

الزامات برنامه نیروی فنی و حرفه ای کانادا
The Federal Skilled Trades Program
• برنامهریزیبرایزندگیدرخارجازاستانکبک.
• زبانانگلیسییافرانسوی.

• حداقلدو()۲سالتجربهکاریتماموقتدریکتجارتماهردر
طیپنج()۵سالقبلازدرخواستداشتهباشید.
• مطابقباتمامشرایطکاریکهطبقطبقهبندیملیشغلی تعیین
شدهاست.
• پیشنهادیکشغلتماموقتبراییکدورهکاملحداقلیکسال

داشتهباشیدیایکگواهیثبتنامدرآنتجارتماهرکهتوسطیک
سازماناستانییاارضیصادرشدهباشد.

عالوهبرمواردفوق،فردوهمهافرادتحتحمایتبایدبتوانندتمام چک
هایپزشکیوامنیتیقابلقبولرابرایواجدشرایطبودنبرنامهبرای
انتقالاینبرنامهدرزماناثباتاینکهصندوقهایاولیهوجهیخودرا
برایحمایتازخودوهرفردیکهمایلهستند.

مدارک الزم برای ویزای اکسپرس انتری کانادا
برنامههایمهاجرتیمختلفاکسپرسانتریمدارکمختصبهخودرادارند.اما

برخیمدارکنیزدرآنهایکساناستوبرایاخذویزایاکسپرساینتریباید
آنهاراداشتهباشید:

•

پاسپورتمعتبر

•

نتیجهآزمونزبانانگلیسییافرانسوی()CELPIP, IELTS, TEF

•

مدارکشخصی(شناسنامه،عکس،کارتپایانخدمت،کارتملی،سند
ازدواجو)...

•

مدارکمعتبرسوابقکاریوسابقهبیمه

اینمدارکاکسپرساینتریهمباتوجهبهروشاقدامیشماممکناستازشما

درخواستشود:
•

مدارکتحصیلیمعتبر

•

مدرکپیشنهادشغلیازطرفکارفرمایکانادایی(درصورتوجود)

•

دعوتنامهبرنامههایاستانی(درصورتوجود)

•

مدرکیانامهتمکنمالی

•

مدرکیاگواهینامهدورههایگذراندهومهارتها

•

مدرکداشتنحامییاخانوادهدرجهیکدرکانادا

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.

