
 مهاجرت پرستاران
 خانگی به کانادا



مجریاعتبارنامه   
 

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 



  امکان مهاجرت پرستاران به کانادا 
 NOCشغل پرستاری در کانادا تقاضای زیادی وجود دارد و در کد برای 

پرستاران برای اقامت دائم کامل در . است 3012برای پرستاری  کانادا 

 فدرالبرنامه مهاجرت نیروی متخصص 

Federal Skilled Worker))  بر اساس نامزدی فدرال و استانی واجد

 .شرایط هستند

NNAS  خدمات ملی ارزیابی پرستاران برای کانادا و ایاالت متحده

است و اولین مرحله برای گرفتن مجوز شما ثبت نام در این سرویس 

در صورت تمایل می توانید این روند را قبل از ورود به . آنالین است

یک فرم آنالین با ارائه تکمیل ثبت نام شامل . کانادا انجام دهید

اطالعات جمعیتی، تحصیالت، تجربه حرفه ای شما در پنج سال 

گذشته و اعالم هر ارگان پرستاری است که در حال حاضر یا قبالً در آن 

 .ایدثبت نام کرده 

 



 انواع نقش های پرستاری 
 

در خارج از کشور تحصیل کرده اید و به دنبال شغل اگر 
هستید ، باید در یکی از نقش ( غیر از کبک)پرستاری در کانادا 

مراجعه  NNASپرستاری  های زیر به خدمات ارزیابی ملی 
 :کنید

 

رسمی یا پرستار دارای پروانه کار •
(Registered Nurse -RN) 

رسمی یا پرستار دارای پروانه کار کمک •
(RPN- Registered Practical Nurse) 

 کار یا پرستار دارای مجوز کمک •
(LPN- Licensed Practical Nurse)     



 NCLEX درباره
.  استان ها و مناطق به مهارت های انگلیسی زبان قوی نیاز دارندبیشتر 

.  در کبک، دانش زبان فرانسه، اغلب موارد نیاز است گرچه نه همیشه
در خارج . تکمیل مراحل ثبت نام باید امتحان خود را تکمیل کنیدبرای 

شناخته می شود که  NCLEX-RNاز کبک، این آزمون به عنوان آزمون 
می ارائه ( NCSBN)توسط شورای ملی هیئت های پرستاری دولت 

 .شود
است که از شروع کار شخص به عنوان این   NCLEXآزمون از هدف 

وقتی صحبت از شغل پرستاری در کانادا به . یک پرستار مطمئن شوند
عنوان یک فرد خارجی می شود، باید بدانید که هر پرستار آموزش دیده 

اگر بار اول را قبول . در آمریکای شمالی باید این امتحان را قبول شود
در  هنگامی که. نشدید،این امکان وجود دارد که امتحان را تکرار کنید

قبول شدید در هر منطقه در آمریکای شمالی معتبر  NCLEXآزمون 
   .است

برای پرستاران دارای پروانه کار رسمی و یا کمک پرستاران دارای پروانه 
کار رسمی که می خواهد اقامت دائم کانادا را بدست آورد، می توانند از 

 .بهره مند شود  ((QSWکبک مزایای برنامه مهاجرت نیروی متخصص 
 



 گزینه کبک :اقامت دائم
 

کبک سیاست مهاجرتی را اتخاذ کرده است که نشان دهنده استان 
کبک با حقوق باال ، . تقاضای باالی آن برای شغل پرستاری است

مشاغل موجود و سیستم مراقبت های بهداشتی که به سرعت در حال 
بین المللی بهترین متخصصان گسترش است، تالش می کند تا 

محبوب ترین برنامه  ،QSWبرنامه . پرستاری را به شهرهای خود بیاورد
استان کبک برای اقامت دائم، به روشی تنظیم شده است که نفع زیادی 

 .برای پرستاران واجد شرایط دارد
 

قابل توجهی امتیاز به توانایی زبان تعداد   QSWانتخاب معیارهای 
با این حال، تحت این برنامه بسیاری از پرستاران . فرانسه اعطا می کند

قادر به کسب امتیاز کافی برای دستیابی به نمره قبولی بدون کسب 
این بدان دلیل است که . امتیاز برای توانایی زبان فرانسه هستند
و همچنین ” منطقه آموزش“پرستاران می توانند برای فاکتور انتخاب 

 .امتیازات عالی برای تحصیل خود، امتیازات بسیار باالیی کسب کنند



 گزینه اجازه کار :اقامت موقت
 

با تحصیالت بین المللی ممکن است برای کار موقت در کانادا پرستاران 
در صورت تأمین پیشنهاد شغلی معتبر و متعاقبًا اجازه کار، . اقدام کنند

ممکن است اقامت موقت برای پرستاران آموزش دیده خارجی حاصل 
 .شود

برای شروع این روند، متقاضی با مدرک پرستاری از خارج از کانادا باید 
از آنجا که مدارک تحصیلی را می . مدارک تحصیلی خود را ارزیابی کند

توان از داخل و خارج از کانادا ارزیابی کرد، به متقاضیان این امکان داده 
می شود که در طول مراحل ارزیابی در کشور محل اقامت خود باقی 

 .بمانند
پس از ارزیابی مدارک تحصیلی، متقاضیان باید به عنوان پرستار در 

وقتی این کار به پایان رسید، متقاضی می تواند . کانادا ثبت نام کنند
برای تسهیل . مراحل اخذ پیشنهاد کار و اجازه کار در کانادا را آغاز کند

فرآیند یافتن پیشنهاد شغلی، برخی از استان های خاص خدماتی را 
پرستاران با فرصت های شغلی اجرا   برای کمک به در ارتباط قرار دادن

 .اندکرده 
 



 نحوه ثبت نام به عنوان پرستار در کانادا
 

پرستاری که قصد کار در کانادا را دارد، باید واجد شرایط به هر 
و   Registered Nurse (RN)  عنوان یک پرستار ثبت شده 

 Licensed/Registered Practicalیا کمک پرستار مجاز 
Nurse (LPN/RPN) تلقی شود  . 

 
یا (  CAN)احراز شرایط، باید در انجمن پرستاران کانادا برای 

ثبت (  (CCPNRشورای تنظیم کننده های عملی پرستار کانادا 
 .نام کند

 
کانادا شرایط ثبت نام توسط استان ها و مناطق به صورت در 

 ،CCPNRیا  CNAبرای ثبت نام در . جداگانه تعیین می شود
پرستاران ابتدا باید به نهاد نظارتی پرستاری استان محل کار 

 .کنندخود مراجعه 
 



 مهاجرت پرستاران خانگی به کانادا
 

اقامت دائم کانادا درخواست ویزای کاری کانادا  از روش های اخذیکی 
این برنامه منظور مراقبت . است  care giverیا پرستار خانگی از طریق

 .از کودکان، سالمندان و یا معلولین در نظر گرفته شده است
افراد این امکان را می دهد تا تجربه به  مهاجرت از طریق پرستار خانگی

کاری الزم برای واجد شرایط بودن برای اقامت دائم را بدست آورند و در 
برای مراقبت از کودکان،  پرستار خانگی صورتی که تجربه کار به عنوان

اقامت  ها برای دریافتآن سالمندان و یا معلولین را داشته باشند، به 
 .کمک کند  دائم کانادا

متقاضیان می توانند برای اخذ اقامت دائم کانادا از این طریق اقدام 
شرایط و مدارک الزم و همچنین،  کنند، به این منظور افراد می بایست 

برای اخذ ویزای کار کانادا از یک کارفرمای کانادایی  یک پیشنهاد شغلی 
 .داشته باشند

که پرستار هستند یا مدارک نگهداری از فرزندان در مهد کودک و افرادی 
یا سابقه نگهداری از سالمندان و یا معلولین را را دارند می توانند از این 

 .برنامه اقامتی استفاده کنند



 خانگیشرایط اقامتی متقاضی برنامه پرستار 
 

سابقا، متقاضیان در هر کشوری، با هر شرایطی می توانستند از طریق 
پرستاران خانگی  به عنوان Live Care in Caregiver (LCP)برنامه 
به کانادا مهاجرت کنند ، ولی در حال حاضر این برنامه به صورت  کانادا

موقت برای متقاضیان جدید بسته شده است و برنامه جدید پرستاران 
 .خانگی جایگزین شده است

 
و   caregiverسال سابقه کار در زمینه  2که حداقل دارای متقاضیانی 

یا پرستار کودک باشند، می توانند از روش قدیمی پرستاران خانگی 
این به این معنیست که فقط . برای اخذ اقامت دائم کانادا اقدام کنند

واجد دریافت اقامت دائمند که در  پرستار خانگی افرادی از طریق
گذشته و یا حال، به صورت رسمی و با مجوزکار در کانادا مشغول 

آن   LCP و یا هستند یا این که اولین بار اجازه کار  بوده اند LCP  کار
به   LMIAبر اساس و تایید  2014نوامبر سال  30ها قبل از تاریخ 

در برنامه جدید . سازمان کار و توسعه اجتماعی کانادا ارسال شده باشد
نیست که این خود یک امتیاز خوب  LMIAپرستاران خانگی، نیازی به 

 .است



مزایای مهاجرت به کانادا از طریق پرستار 
  Caregiver یا  خانگی

 
 اخذ ویزای کار کانادابرای   LMIAدریافت عدم نیاز به •
 امکان همراهی تمامی اعضای خانواده•
همسر فرد توسط   open work permitدریافت امکان •

 متقاضی
 امکان تغییر کارفرما•
 امکان ستفاده از سابقه کار با حقوق یا بدون حقوق•
 امکان درخواست برای اقامت دائم کانادا•
 ((CLB5عدم نیاز به ارائه مدرک زبان باال •
فرزندان متقاضی از تحصیل رایگان در  امکان استفاده•

 مدارس دولتی کانادا
 امکان ادامه تحصیل متقاضی به صورت پاره وقت•



شرایط الزم برای دریافت ویزای کاری از طریق پرستار 
 خانگی

 
 :مانندبرنامه قدیمی پرستار خانگی عواملی در 

 سن•
 مدارک زبان•
 سابقه کاری•
 تحصیالت•

امتیاز می   7  در امتیازبندی تاثیر گذار بود و افراد با کسب حداقل
اقامت دائم  توانستند به وسیله این برنامه برای اخذ ویزای کار کانادا و

اقدام نمایند ولی در برنامه جدید پرستاران خانگی از سیستم  کانادا
 .امتیاز بندی خبری نیست

 
کانادا باید درسه سال فعالیت  برنامه جدید برای اخذ اقامت دائم در 

 24شخص در کانادا به عنوان پرستار خانگی تا زمان ورود به کانادا، باید 
ماه سابقه اشتغال به کار مجاز در این زمینه را به صورت تمام وقت 

ساعت دراین مدت، نیز ثبت  390داشت و میزان اضافه کاری حداکثر 
 .شده باشد



 ؟کاناداپاسچرا 
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
 


