
 شرایط
 مهاجرت به 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 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  



 چرا مهاجرت به کانادا؟
کانادا از جمله بهترین کشورهای جهان برای مهاجرت طبق آمار جهانی 

افراد زیادی این کشور را به عنوان مقصد هر ساله به شمار می رود و 

کشور کانادا در آمریکای شمالی و در . مهاجرت خود انتخاب می نمایند

کانادا کشوری سردسیر است و اکثر . همجواری آمریکا واقع شده است

مردم آن در بخش جنوبی و خوش آب و هوای این کشور در نزدیکی 

.  قلمرو است 3استان و  10کانادا دارای . خاک آمریکا زندگی می کنند

پایتخت این کشور اتاوا است و مهمترین شهرهای آن تورنتو، مونترال 

زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسوی و واحد پولی . و ونکوور هستند

شاخص میزان دهمین کشور با باالترین کانادا . آن دالر کانادا است

جامعه مهاجر پذیر کانادا، دانشگاه . رضایت از زندگی در جهان است

ها و مدارس تراز اول، امنیت اجتماعی، موقعیت های شغلی فراوان و 

رفاه اجتماعی در این کشور، سبب محبوبیت آن در بین مهاجرین شده 

 .است

   



 مهاجرت به کانادا و کمک به اشتغال زایی
اما  مانند . اقتصاد جهان و کانادا در شرایط سختی به سر می برد

گذشته، مهاجرت نقشی مهم  در حمایت از بازسازی اقتصاد کانادا بازی 

مهاجرین در کانادا به اشتغال زایی در این کشور کمک . خواهد کرد

مهاجران کانادا تمایل  ، Statistics Canadaبه نقل از . خواهند کرد

آن . زیادی به راه اندازی کسب و کار و بیزنس از خود نشان می دهند

گونه که  این موسسه اعالم کرده است در تحقیقات اخیر خود دریافته 

درصد مشاغل جدید 25است؛ در دهه گذشته، در بخش خصوصی  

این در حالیست که این . توسط کارآفرینان مهاجر ایجاد شده اند

.  درصد شرکت های مورد تحقیق را در بر می گرفتند 17مشاغل تنها 

این یعنی مهاجران در زمینه اشتغال زایی بسیار موفق عمل کرده اند و 

کارآفرینان مهاجر در کانادا بعد از اتمام کرونا برای خود کانادایی ها هم 

 .اشتغال زایی خواهند کرد

 

   



 روش های مهاجرت به کانادا

 

 ویزای استارتاپ کانادا •

 ثبت شرت و راه اندازی بیزینس در کانادا•

 ویزای تحصیلی کانادا•

 ویزای توریستی کانادا•

 سرمایه گذاری در کانادا•

 سرمایه گذاری کبک•

 ویزای خود اشتغالی•

 ویزای کارآفرینی کانادا•

 برنامه های استانی کانادا•

 سیستم اکسپرس انتری•

 ویزای کار در کانادا•

 اسپانسرشیپ•



است و نباید آن را باور دورغ بزرگ تضمین صدور ویزا یک 

وجود ندارد زیرا در صدور ویزا % 100ویزای تضمینی کانادا . کرد 

همواره مراکز بررسی و صدور ویزا کانادا هستند که تصمیم می 

تا لحظه آخر هیچ . گیرند که برای افراد ویزا صادر نمایند یا خیر

این افسرهای اداره . اطمینانی از صدور ویزا وجود ندارد

مهاجرت به کانادا هستند که تصمیم گیرنده نهایی هستند و 

برای آن ها هیچ گونه تفاوتی بین پرونده شما و سایر پرونده 

سفارت کانادا آماری در خصوص . ها وجود نخواهد داشت

 .تعداد قبول یا رد درخواست ها برای ویزا اعالم نمی کند

 ؟!آیا ویزای تضمینی کانادا وجود دارد



 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

 


