
معرفی مهاجر پذیر ترین 
استان های کانادا



اعتبارنامه مجری

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 

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



مختصری بر معرفی استان های 

مهاجرپذیر کانادا 

از افرادی که قصد مهاجرت به کشور کانادا را دارند، بسیاری 

در رابطه با محل اقامت خود در استان های مختلف کانادا 

زندگی در استان های شرایط . ابهاماتی را مطرح می کنند

مختلف کانادا از نظر آب و هوایی، کیفیت زندگی، اقتصادی و 

غیره می تواند متفاوت باشد و هر فرد باید با توجه به شرایط 

.شخصی خود مناسب ترین استان را برگزیند

یکی از مهم ترین مسائلی که پیش از مهاجرت باید مورد توجه 

قرار گیرد، زبان رسمی آن استان است چرا که در کشور 

کانادا دو زبان فرانسوی و انگلیسی به عنوان زبان رسمی 

شناخته شده اند و شهروندان خارجی باید پیش از مهاجرت به 

.کانادا این نکته را نیز مد نظر قرار دهند

.



استان های کانادا برای مهاجرت

سه استان . استان تشکیل شده است ۱۳در مجموع از کانادا 

شمالی کانادا شامل یوکان، نوناووت و قلمروهای شمالی 

نفر جمعیت دارند و دلیل اصلی آن، شرایط  ۱۲۶۵۰۰حدود 

در منطقه شرقی کانادا نیز استان . اقلیمی این استان هاست

های نیوبرانزویک، نوااسکوشیا، نئوفانلند و پرنس ادوار واقع 

.میلیون نفر است ۲٫۵شده اند که جمعیت آن ها کمتر از 



معرفی استان بریتیش کلمبیا در کانادا

بریتیش کلمبیا غربی ترین استان در کشور کانادا است که 

ویکتوریا . نفر جمعیت را در خود جای داده است ۵۱۴۷۷۱۲

مرکز سیاسی این استان است و ونکوور نیز دومین شهر مهم 

.این استان و البته پرجمعیت ترین شهر آن بشمار می رود

آلبرتا در کانادامعرفی استان 

ادمنتون . یکی دیگر از استان های مهم در کانادا آلبرتا است

مرکز سیاسی استان آلبرتا است اما کلگری به عنوان بزرگ 

آب و هوای . ترین مرکز جمعیتی این استان شناخته می شود

آلبرتا بسیار متعادل تر از بریتیش کلمبیا است اما همچون این 

استان، مناطق شمالی زمستان های بسیار سردی را تجربه می 

.کنند



معرفی استان ساسکاچوان در کانادا

یکی از استان های مهم کشور کانادا است که ساسکاچوان 

مرکز سیاسی رجینا . البته جمعیتی کمی در آن زندگی می کنند

این استان است و می توان از دو شهر ساسکاتون و پرینس 

.آلبرت به عنوان شهرهای مهم دیگر این استان یاد کرد

معرفی استان مانیتوبا در کانادا

مانیتوبا نیز یکی دیگر از استان های کم جمعیت در کشور 

بزرگ ترین شهر این استان است که باال وینیپگ . کانادا است

این شهر به . ترین جمعیت را نیز در خود جای داده است

در این استان . عنوان مرکز استان مانیتوبا نیز شناخته می شود

دانشگاه وجود دارد که مهم ترین آن ها دانشگاه مانیتوبا  ۸

را به خود  ۶۵۰تا  ۶۰۱جایگاه  QSاست که در رده بندی 

.اختصاص داده است



معرفی استان اونتاریو در کانادا

پایتخت این . اونتاریو را می توان مهم ترین استان کانادا نامید

کشور، شهر اوتاوا، در این استان واقع شده است اما مرکز 

استان اونتاریو بدون تردید شلوغ . سیاسی آن شهر تورنتو است

این استان سه برابر استان جمعیت .ترین استان کانادا است 

.آلبرتا و دو برابر استان بریتیش کلمبیا است

معرفی استان کبک در کانادا

کبک استان فرانسوی زبان کشور کانادا است که در شرق 

از جمعیت آن به % ۷۰این کشور واقع شده است و حدود 

زبان فرانسوی صحبت می کنند اما زبان انگلیسی نیز در این 

شهر کبک به عنوان مرکز . استان رواج بسیار خوبی دارد

سیاسی این استان شناخته می شود و مونترئال بزرگ ترین 

.  شهر این استان است



چرا کاناداپاس؟

 تصمیمی چه اگر مهاجرت، به تصمیم که دانیم می ما•
 و نگرانند مان موکلین ولی است هیجان و امید از سرشار

.دارند آینده و مهاجرت مسیر از بسیاری سواالت

 می را مهاجر یک های نگرانی و ایم بوده شما جای هم ما•
.شناسیم

 شواهد تصاویر، اسناد، برگ برگ و مکاتبات کلمه به کلمه•
 افسر و کانادا مهاجرت اداره نظر تامین برای الزم قرائن و

.میشود تنظیم دقت با رسیدگی مسئول

 از خاطر اطمینان و چندباره مرور از پس تنها پرونده یک•
 به رسیدگی برای و خارج ما دفتر از که است مطلوبیت

.شد خواهد ارسال مزبور مهاجرت اداره

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




