
 یهمه چیز درباره 
 استان آلبرتا 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  



 آلبرتا در کانادااجمالی به استان نگاهی 
 

استان آلبرتا یکی از استان های غربی کشور کانادا است و بیریتش 

این استان از شرق با . کلمبیا تنها همسایه غربی این استان است

ساسکاچوان مرز مشترک دارد و استان نورث وست تریتوریز یا 

.  قلروهای شمال غربی نیز تنها همسایه شمالی این استان است

کیلومتر مربع می رسد که  668484 وسعت سرزمینی این استان به 

از مساحت کلی کشور کانادا بوده و به همین دلیل در % 6.6معادل 

% 3تنها . جایگاه ششم پهناورترین استان های کانادا قرار گرفته است

 .از مساحت این سرزمین پهناور را آب تشکیل داده است

ادمنتون با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر در مرکز جغرافیایی 

آلبرتا قرار گرفته است و به عنوان مرکز این استان نیز شناخته می 

 .شود



 آلبرتاهزینه های زندگی در 
 

زندگی در شهر ادمنتون برای یک فرد مجرد، بدون محاسبه هزینه 

نفره  8و برای برای یک خانواده $ 8890هزینه اجاره بهای مسکن، 

$ 8896این مبالغ در کلگری نیز به ترتیب . است( دالر کانادا)$ 8280

هزینه اجاره یک . در طول یک ماه است( دالر کانادا)$ 8250و 

تا  8000مسکن با یک اتاق در مرکز شهر در ادمنتون در حدود 

است از طرفی هزینه خانه ای مشابه خارج از ( دالر کانادا)$ 8500

هزینه در بر خواهد ( دالر کانادا)$ 8200تا  400مرکز شهر در حدود 

تا  8850خانه هایی با سه اتاق خواب در مرکز شهر ادمنتون . داشت

تا  8250و خانه مشابه در خارج از مرکز شهر ( دالر کانادا)$ 2500

 .هزینه در بر خواهد داشت( دالر کانادا)$ 2000
 
 



 استان آلبرتاشرایط تحصیل در 
 

 889به عنوان پنجمین دانشگاه برتر کانادا، جایگاه دانشگاه آلبرتا   
به خود اختصاص داده است و قدیمی ترین  2028جهان را در سال 

در شهر  8904و بزرگترین دانشگاه استان آلبرتاست که در سال 
دانشگاه کلگری نیز دومین دانشگاه بزرگ و . ادمنتون بنا نهاده شد

در شهر کلگری ساخته شد و در  8966مشهور آلبرتا است که در سال 
 286حال حاضر به عنوان دهمین دانشگاه برتر کانادا در جایگاه 

دانشگاه آتاباسکا که بر روی آموزش از راه . جهان قرار گرفته است
دور فعالیت می کند و دانشگاه لث بریج نیز از دانشگاه های دیگر 

 .این استان هستند که در شهرهایی با همین نام واقع شده اند
دانشجوی مشغول به تحصیل دارد که  33587دانشگاه آلبرتا  

.  دانشجویان بین المللی هستند QSنفر از آن ها به گزارش  9272
(  دالر کانادا)$ 23000هزینه تحصیل در این دانشگاه نیز حدود 

دانشجویان متقاضی می توانند با استفاده از ماشین حساب . است
طراحی شده در سایت این دانشگاه شهریه دقیق و هزینه های 

 .جانبی مرتبط با تحصیل در این دانشگاه را محاسبه کنند



 آلبرتاشرایط کار در 
 

این استان برای حمایت از نیروی کار در نظر گرفته شده است در ویژه ای قوانین 
 :که عبارتند از

 
 .کارفرما باید حداقل حقوق تعیین شده را به نیروی کار پرداخت کند•
 .حداقل حقوق شامل پاداش نمی شود•
برای نیروی کاری که به صورت ساعتی مشغول به کار شده است، •

اگر طول مدت فعالیت او کمتر از سه ساعت باشد، باید حقوق سه 
 .ساعت کار پرداخت شود

و برای هر روز اقامت $ 3.35کارفرما می تواند برای هر وعده غذایی •
 .از دستمزد نیروی کار کسر کند( دالر کانادا)$ 8.88

 .در ماه است( دالر کانادا)$ 2484حداقل حقوق نیروی کار در آلبرتا •
 .است( دالر کانادا)$ 85دستمزد کار ساعتی در آلبرتا معادل •
افرادی که به صورت موقت مشغول کار هستند، حداقل حقوق •

 .است( دالر کانادا)$ 594هفتگی آن ها 
برابر حقوق  8.5نیروی کار به ازای هر ساعت اضافه کار در آلبرتا باید •

 .حقوق دریافت کند( به ازای هر ساعت)عادی خود 



 آلبرتامکان های دیدنی در استان 
 

 
پارک ملی بانف یکی از مهم ترین و زیباترین مکان های دیدنی در •

این پارک در نزدیکی شهر کلگری و در میان کوه های . آلبرتا است
 .  راکی واقع شده است

دیگر از مناظر دیدنی آلبرتا پارک ملی دریاچه واترتون است که یکی •
با . در مرز مشترک آلبرتا با ایالت مونتانا در آمریکا واقع شده است

توجه به سرمای شدید این منطقه، بهترین زمان برای دیدن این 
 .  پارک زیبا از ماه جوالی تا آگوست است

فستیوال استمپید کلگری یکی از جذابیت های توریستی در شهر •
 .  کلگری است که مربوط به مسابقات گاوچرانی می شود

غرب ادمنتون یکی از زیباترین مراکز خرید در این ( مال)مرکز خرید •
تفریحاتی نیز  -شهر است که عالوه بر کارکرد تجاری، عملکرد ورزشی

سالن های تئاتر و سینما، رستوران های . در خود جای داده است
مجلل، آکواریوم های طبیعی، آب نماها، سالن های مینی گلف و 

 .بولینگ بخشی از خدمات شهری ارائه شده در این مال هستند



 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
 


