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مجریاعتبارنامه   
 

مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری من 
ICCRCامور مهاجرت کانادا  مشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،

RCIC زندگی من صرف این می .یا اصطالحا وکیل مهاجرت
شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی 

حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی 
شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه .کاناداپاس ارائه می دهیم

گام به گام با بهترین  i3 Capitalگذاری استارت آپ 
متخصصین و مشاورین در خدمت اهداف کارآفرینانی است که 

و همچنین در . برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد کرده اند
کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز رسمی از وزارت کار ایران 
برای تحقق برنامه های کاریابی بین المللی موکلین پارسی زبان 

.می کوشیم  



 اجمالی به استان نیوفاندلند و البرادورنگاهی 
 

و البرادور شرقی ترین استان کشور کانادا است و با نیوفاندلند 
کیلومتر مربع دهمین استان کانادا از  405720مساحتی بالغ بر 
از مساحت کلی % 4.1این استان تنها . نظر وسعت است

از مساحت این استان را % 7.7کانادا را تشکیل داده است و 
 .سطح آبی تشکیل داده است

از نظر آب و هوایی نیز نیوفانلند و البرادور یکی از بهترین 
آب و هوای این منطقه . استاستان های کانادا برای زندگی 

بسیار معتدل است و به همین دلیل شهروندان به ندرت دچار 
آب و هوای این استان در تابستان در . مشکل می شوند

درجه سانتی گراد است و در زمستان نیز میانگین  16حدود 
در برخی از مواقع در . درجه سانتی گراد می رسد 0هوا به 

 .درجه می رسد 25تابستان ها درجه حرارت به 



 هزینه های زندگی در نیوفاندلند و البرادور
 

کسی پوشیده نیست که هزینه های زندگی در هر شرایطی بر 
بسیار حائز اهمیت است و اهمیت این موضوع برای افرادی که 

قصد تحصیل را دارند به مراتب بیش تر خواهد بود چراکه آن ها 
به طور کلی دسترسی به منابع مالی ثابت ماهیانه نخواهند داشت 
و باید با استفاده از پس اندازهای قبلی خود هزینه های زندگی را 

دلیل این صحبت آن است که حداقل دستمزد در . کنندتامین 
کانادا به طور کلی به گونه ای تنظیم شده است که همه شهروندان 

 .توان پرداخت هزینه های زندگی خود از طریق کار را داشته باشند
 

در سنت جونز برای یک خانه با یک اتاق خواب در مرکز شهر، می 
.  دالر کانادا را داشت$ 1200تا  800توان انتظار هزینه ای حدود 

دالر $ 950تا  650هزینه خانه ای مشابه در سایر نقاط شهر حدود 
برای اجاره خانه ای با سه اتاق خواب در شهر سنت . کانادا است

دالر کانادا را $ 2000تا  1100جونز نیز باید انتظار هزینه ای در حدود 
 .داشت



 شرایط تحصیل در نیوفاندلند و البرادور
 

در استان نیوفاندلند و البرادور در مدرسه نیز برای تحصیل 
برای اخذ پذیرش از مدرسه، ابتدا . شهروندان خارجی ممکن است

باید مشخص کنید که در کدام مدرسه قصد تحصیل دارید و 
مستقیما با همان مدرسه در ارتباط باشید و پذیرش خود را دریافت 

ماه قصد تحصیل دارید، باید حتما  6اگر برای مدت بیش از . کنید
 .اجازه تحصیل را نیز دریافت کنید

سال  12دوره تحصیل در مدارس استان نیوفاندلند و البرادور طول 
در رابطه با هزینه های تحصیل در این استان باید گفت که . است

والدین باید هزینه های خرید مایحتاج اولیه تحصیل مانند وسایل 
هزینه های . نوشتن، کاغذ، کتاب های تمرین و غیره را خرید کنند

اردوی آموزشی، اجاره تجهیزات موسیقی، لباس مدرسه و امثال آن 
 .نیز به عهده دانش آموز است

دانشگاه مموریال نیوفاندلند را می توان تنها دانشگاه این استان 
را در  750تا  701 جایگاه  QS، به گزارش 2021معرفی که در سال 

 .  میان دانشگاه های برتر جهان بدست آورده است



 شرایط کار در نیوفاندلند و البرادور
 

آن جا که نیوفاندلند و البرادور یکی از استان های منطقه آتالنتیک از 
است، بسیاری با استفاده از برنامه منطقه آتالنتیک تالش می کنند تا 

اساس قوانین کار در این استان، همه بر . خود را به این استان برسانند
ساله، جز افرادی هستند که می توانند در این استان کار  64تا  15افراد 
نفر از جمعیت این  222100اساس اعالم رسمی این استان، بر . کنند

.  است% 12.5استان آماده به کار هستند اما نرخ بیکاری در این استان 
تجارت فعال در این استان وجود دارد که می توانند جایگاه  15861

 .  مناسبی برای شروع کار باشند
اساس قوانین جدید کار در نیوفاندلند و البرادور، میزان دستمزد کار بر 

$  12.15سنت افزایش پیدا کرده است و به  50ساعتی در این استان 
دستمزد هر ساعت اضافه کاری در این استان . دالر کانادا رسیده است

با این وجود زمانی که به . برابر هر ساعت کار عادی است 1.5نیز 
متوسط درآمد هفتگی در این استان توجه شود، به طور متوسط هر 

دالر کانادا در هفته درآمد دارد که باالتر از حداقل دستمزد $ 1103فرد 
 .تعیین شده است



مکان های دیدنی در استان نیوفاندلند و 
 البرادور

 

از یکی ( (Gros Morne National Parkملی گروس مورن پارک •
 .  مهم ترین جاذبه های گردشگری در نیوفاندلند و البرادور است

 Red Bay National Historicتاریخی و ملی خلیج سرخ منطقه •
Site)) سواری کایاک . یکی از آثار ثبت شده در میراث جهانی است

و پیاده روی های طوالنی در طبیعیت نیز در این منطقه بسیار رایج 
 .است

را  Twilingatاگر به ماهیگیری عالقه مند هستید، تویلینگیت •
در این منطقه شما می توانید با استفاده از قایق . فراموش نکنید

های کرایه ای در دل آب های آزاد ماهیگیری کنید و وعده غذایی 
 .خود را تهیه کنید

یک مجسمه  Silent Witness Memorialساکتشاهد یادبود •
مسافر حادثه  256دل پارکی در نزدیکی شهر گندر است که به یاد 

این مجسمه دو . ساخته شده است 1985سقوط هواپیما در سال 
کودک و یک فرد بالغ را در کنار هم نشان می دهد که دست در 

 .دست هم به محل یافتن الشه هواپیما نگاه می کنند



 چرا کاناداپاس؟
 
 چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•

 ولی است هیجان و امید از سرشار تصمیمی
 مسیر از بسیاری سواالت و نگرانند مان موکلین

 .دارند آینده و مهاجرت
 
 یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•

 .شناسیم می را مهاجر
 
 تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•

 مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و شواهد
 تنظیم دقت با رسیدگی مسئول افسر و کانادا

 .میشود
 
 اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•

 برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت از خاطر
 .شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره به رسیدگی

 
 موفق که شماست موفقیت با تنها داریم باور ما•

 .مانیم می موفق و هستیم
 


