بهترین شهر های کانادا
برای مهاجرت ایرانیان

اعتبارنامه مجری
من مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری
 ،مشاور رسمی مهاجرت کانادا ICCRCامور مهاجرت کانادا
یا اصطالحا وکیل مهاجرت.زندگی من صرف این می RCIC
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
گام به گام با بهترین i3 Capitalگذاری استارت آپ
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است
.و همچنین که برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
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.

معرفی ۱۰شهر کانادا برای مهاجرت
ایرانیان
• تورنتو
• برلینگون
• میسیگا

• ریچموندهیل
• ونکوور
• اوتاوا
• کلگری
• هلیفکس
• کبک

دالیل ایرانیان برای مهاجرت به کانادا ایرانیان
در کانادا شما با پدیده های زیر روبرو خواهید شد:
•

رشته کوه های جادویی و دشت های وسیع

•

ساحل های زیبا و متنوع چراکه طوالنی ترین خط ساحلی جهان

در کاناداست.
•

دریاچه های وسیع و امکان انجام ورزش های آبی

•

طبیعت بکر

•

دمای هوا در کانادا از  -3۰منفی در زمستان تا  3۰درجه در

تابستان متغیر است.
•

مشاهده شفق شمالی در برخی از شهرهای کانادا

•

هتل های یخی در فصل زمستان در کانادا رواج چشمگیری دارد

که در تابستان به طور کامل از بین می روند.
•

شهرهای کانادا بسیار پاکیزه هستند و ساکنین آن مهمان نوازند.

•

آلودگی هوا در کانادا معنا ندارد.

•

نرخ جنایت در کانادا بسیار کم است.

تورنتو مقصدی جذاب برای مهاجرت ایرانیان به
کانادا
بزرگترین شهر استان انتاریو در کانادا ،تورنتو است و جمعیت آن بیش
از  2.5میلیون نفر است .در تورنتو بناها و امکان مشهور زیادی از

جمله برج  ،CNباغ وحش تورنتو ،خانه لوما و جزیره تورنتو وجود
دارند که نمی توان این شهر را بدون آن ها تصور کرد.

برلینگتون از بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت
ایرانیان
در صورتی که به فکر یک زندگی آرام در کشور کانادا هستید ،این
شهر قطعا یکی از بهترین شهرها برای شما خواهد بود .برلینگتون
اگرچه  ۱85۰۰۰نفر جمعیت دارد ،جز  2۰شهر برتر کانادا بشمار
می رود .این شهر یکی از شهرهای مهم استان اونتاریو است و بیش از
 %55از جمعیت این شهر در منطقه ای به نام هورسشو ساکن هستند.

معرفی شهر میسیساگا در کانادا
یکی دیگر از شهرهای مهم استان اونتاریو در کشور کانادا ،شهر
میسیساگا ( )Mississaugaاست .این شهر با جمعیتی در حدود یک
میلیون نفر در سال  2۰۱9یکی از امن ترین شهرهای کشور کانادا

شناخته شد .میسیساگا یکی از شهرهای مهم کانادا از نظر اقتصادی
است و برخی از بزرگترین بانک ها و مراکز مهم مالی این کشور ،در
این شهر واقع شده اند.

ریچموند هیل بزرگترین میزبان ایرانیان در کانادا
ریچموند هیل یکی از کوچکترین شهرهای اونتاریو است و در فاصله
ای  36کیلومتری با تورنتو واقع شده است .این شهر با جمعیتی در

حدود  2۰۰هزار نفر ،در  25مارچ  2۰۱9به عنوان شهر ( )City
شناخته شد و تا پیش از آن یکی از شهرهای کوچک کانادا به شمار
می رفت.

ونکوور از برترین شهرهای کانادا جهت زندگی
ایرانیان
ونکوور بزرگترین شهر در استان بریتیش کلمبیا است و با توجه به

جمعیتی بیش از  2.5میلیون نفر ،سومین کالن شهر کانادا به شمار
می رود .این شهر بندری اما متراکم ترین شهر کانادا و چهارمین
شهر متراکم در آمریکای شمالی بشمار می رود.

مونترال از بهترین شهرهای کانادا برای زندگی
مونترال یا به عبارت بهتر مونترآل بزرگ ترین شهر استان کبک از
شهرهای فرانسوی زبان در کانادا است .این شهر با  ۱.7جمعیت

ارزان ترین شهر مشهور در کانادا برای زندگی است .هزینه زندگی
یک فرد مجرد در این شهر در حدود ( $2۱۰۰دالر کانادا) است و
برای یک خانواداه چهار نفره به ( $59۰۰دالر کانادا) در ماه می
رسد.

اوتاوا از بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت
ایرانیان
اوتاوا پایتخت کاناداست و جمعیت آن در حال حاضر کمتر از یک
میلیون نفر است اما به عنوان چهارمین شهر بزرگ کانادا شناخته می
شود.

شهر اوتاوا باالترین نرخ سواد در کانادا را به خود اختصاص داده
است به طوری که بیش از  %45از مردم این کشور حداقل مدرک
کارشناسی خود را از دانشگاه دریافت کرده اند.

کلگری از بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت
ایرانیان
کلگری به عنوان پایخت فرهنگی کانادا شناخته می شود .در گزارش
های مربوط به شهرهای زندگی پذیر از نظر هزینه های زندگی،
کلگری جایگاه چهارم را در سطح جهان به خود اختصاص داد.
جمعیت کلگری  ۱.3میلیون نفر است و به عنوان بزرگترین شهر
استان آلبرتا شناخته می شود.

شرایط زندگی در هلیفکس در کانادا
یکی دیگر از شهرهای مناسب جهت زندگی در کانادا برای ایرانیان،

شهر هلیفکس است .این شهر با جمعیتی در حدود  5۰۰۰۰۰نفر از
نظر تراکم جمعیتی در وضعیتی فراتر از استانداردهای جهانی قرار
دارد %۱.3 .از جمعیت این کشور را ایرانیان تشکیل داده اند و می
توان گفت در این زمینه یکی از شهرهای پرجمعیت از نظر حضور
ایرانیان است.

شهر کبک از بهترین شهرهای کانادا برای مهاجرت
ایرانیان
شهر کبک یکی از شهرهای استان کبک است و زبان فرانسوی در
این شهر رواج دارد .شهر کبک ( )Quebec Cityجمعیتی در حدود
یک میلیون نفر دارد و در جنوب استان کبک واقع شده است .این
شهر یکی از شهرهای ساحلی کانادا به شمار می آید و در کناره رود
سنت لورنس واقع شده است.

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.

