
 نیوبرانزویک کانادااستان 



 اعتبارنامه مجری
 

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

یا  RCICمشاور رسمی مهاجرت کانادا  ،ICCRCمهاجرت کانادا 

زندگی من صرف این می شود که .اصطالحا وکیل مهاجرت

اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی حقوق 

مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی کاناداپاس ارائه می 

 i3شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه گذاری استارت آپ .دهیم

Capital  گام به گام با بهترین متخصصین و مشاورین در خدمت

اهداف کارآفرینانی است که برای پیشبرد اهدافشان به ما اعتماد 

و همچنین در کنار همکارانم در کاریابی مهیار با مجوز . کرده اند

بین رسمی از وزارت کار ایران برای تحقق برنامه های کاریابی 

 .کوشیمموکلین پارسی زبان می المللی 



 
 نیوبرانزویک کانادااستان معرفی 

 

یکی از کوچک ترین و کم جمعیت ترین استان نیوبرانزویک 

های کانادا است اما قرارگیری آن در جمع استان های منطقه 

آتالنتیک این استان را به یکی از مقصدهای جذاب برای 

جمعیت کم در . مهاجرت ایرانیان به کانادا تبدیل کرده است

این استان سبب شده است تا نیاز به نیروی کار حرفه ای در 

بسیاری از افراد، حتی پس از تحصیل در . آن به حداکثر برسد

این استان ترجیح می دهند تا برای ادامه زندگی به سایر 

استان های کانادا مهاجرت کنند تا بتوانند شرایط زندگی 

 .بهتری را برای خود رقم بزنند
 



 
 نیوبرانزویکنگاهی اجمالی به استان 

 
کیلومتر مربع به عنوان  72907نیوبرانزویک با مساحتی بالغ بر 

یازدهمین استان کانادا از نظر مساحت شناخته می شود و 

از مساحت کانادا، به عنوان دومین کشور پهناور % 0.7تنها 

از مساحت این استان را % 2تنها . جهان، را تشکیل می دهد

 .سرزمین های آبی تشکیل داده است

، جمعیت این 2016بر اساس محاسبات جمعیتی، در سال 

نفر اعالم شده است که با توجه به مساحت  747101استان 

کیلومتر مربع است و این  10.46این استان، تراکم جمعیتی آن 

کیلومتر مربع از این استان، تنها  10.46بدان معناست که در هر 

 .استیک نفر ساکن 

 



 شرایط تحصیل در نیوبرانزویک
 

دانشگاه های با جایگاه علمی مناسبی در شهرهای مختلف نیوبرانزویک 
وجود دارد که هریک از آن ها می تواند پل ورود مناسبی برای تحصیل 

دانشگاه این استان، ترین دانشگاه احداث شده در مهم . در کانادا باشد
نیوبرانزویک است که به عنوان قدیمی ترین دانشگاه انگلیسی زبان در 

 26این دانشگاه جایگاه  ،USNبر اساس گزارش . کانادا شناخته می شود
جهان قرار گرفته  902 را در بین دانشگاه های کانادایی دارد و در جایگاه 

 .است
 :بر دانشگاه نیوبرانزویک، سایر دانشگاه های این استان عبارتند ازعالوه 

 دانشگاه مونت الیسون•
 دانشگاه مونکتون•
 دانشگاه یورکویل•
 دانشگاه سنت توماس•
 دانشگاه کراندال•
 دانشگاه کینگزوود•
 دانشگاه سنت استفان•
 



 همه چیز درباره کار در نیوبرانزویک
 

حقوق دریافتی برای حداقل اساس قوانین موجودر در نیوبرانزویک، بر 
عالوه بر این حداقل . دالر کانادا تعیین شده است$ 11.70کار ساعتی، 

دالر کانادا $ 17.55حقوق ساعتی برای اضافه کار در این استان نیز 
بر اساس قوانین کار در نیوبرانزویک، در صورتی که . تعیین شده است

نیروی کار در محل کار خود حاضر شود و کارفرما در همان لحظه از او 
بخواهد تا به خانه برگردد، باید حداقل حقوق سه ساعت را به او 

این بدان معناست که حداقل ساعت کار پرداخت . پرداخت کند
 .دستمزد کار ساعتی در نیوبرانزویک، سه ساعت است

یکی دیگر از قوانین مهم در رابطه با کار در نیوبرانزویک، قوانین مربوط 
در صورتی که فردی قصد داشته باشد به اموری . به ترک محل کار است

که به روابط خانوادگی او بستگی دارد رسیدگی کند، می تواند به مدت 
در . سه روز در سال بدون دریافت حقوق در محل کار خود حاضر نشوند

صورتی که یکی از اعضای خانواده فرد درگیر بیماری سخت یا در خطر 
هفته مرخصی بدون حقوق درخواست  28مرگ باشد، فرد می تواند 

همچنین اگر کسی از نزدیکان نیروی کار فوت کند، کارفرما باید به . کند
 .روز مرخصی بدون حقوق اعطا کند 5او تا 

 



 مکان های دیدنی در استان نیوبرانزویک
 

از مکان های دیدنی در استان نیوبرانزویک، منطقه گریسون در یکی 
این  1869تا  1784در حدود یک قرن و از سال . شهر فردریکتون است

منطقه یک پادگان نظامی انگلیسی ها بوده است اما امروزه کاربردی 
متفاوت دارد و به میدانی برای برگزاری جشن ها و مسابقات پیاده 

 .  روی تبدیل شده است
 

کشاورزان در شهر فردریکتون یکی دیگر از جاذبه های این استان بازار 
کشاورز در کناره  250هر شنبه صبح، در شهر فردریکتون، در حدود . است

رود سنت جان حضور به هم می آورند و محصوالت خود را به فروش 
 .  می رسانند

 
بین المللی روزولت کامپوبلو، اقامتگاه تابستانی روزولت رئیس پارک 

در این منطقه خانه های ویالیی زیادی دیده . جمهور سابق آمریکا است
می شود و مهم ترین آن ها یک خانه بزرگ قرمز رنگ است که مبلمان 

نیز در آن جای دارد و همچنان  20های قدیمی مربوط به اوایل قرن 
 .بافت تاریخی خود را حفظ کرده است

 



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

امید و هیجان است ولی موکلین مان نگرانند و سواالت بسیاری 
 .دارنداز مسیر مهاجرت و آینده 

 
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 
 .میشودبا دقت تنظیم 

 
یک پرونده تنها پس از مرور چندباره و اطمینان خاطر از •

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

 
ما باور داریم تنها با موفقیت شماست که موفق هستیم و موفق •

 .می مانیم
 


