
 کانادابه مهاجرت 
 به عنوان

 راننده کامیون 



 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  



 درباره شغل راننده کامیون
روزانه هزاران کامیون از ساحل . کشوری بافواصل زیاد استکانادا 

اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام، از چمنزارهای جنوبی به مناطق دور 

 .افتاده شمالی کاال حمل می کنند

پیش بینی افزایش نیاز بازار کار به نیروی کار، با استفاده از برنامه با 

صحیح، شانس شما را برایی مهاجرت به کانادا از طریق نیروی کار 

 .دهدافزایش می 

سال است  و رانندگان  48میانگین سنی رانندگان کامیون در کانادا 

دارای یک دوره شغلی طوالنی مدت هستند زیرا تا سن  بیشتری می 

 .  توانند به کار خود ادامه دهند

رانندگان کامیون برای فواصل طوالنی مدت همیشه بسیار مورد تقاضا 

هستند و مقامات کانادایی به طور فعال در جستجوی چنین کارگرانی 

 .  در میان مهاجران هستند



مدارک مورد نیاز برای شغل رانندگی کامیون 
 کاناددر 

 
 گواهینامه آزمون زبان •

با )مدرک با داشتن نمره زبان از تست های معتبر مانند آیلتس این 

 .  امکان پذیر خواهد بود( یا باالتر 4 (CLB)نمره معیار زبان کانادایی 

 کاراثبات سابقه •

شامل نامه مرجعی از کارفرما است که ترجیحًا میانگین حقوق شما را 

 .نشان می دهد

 مدارک تحصیلی•

•CV  به انگلیسی که نشان می دهد شما شرایط شغلی این کار را

 .دارید

 گواهینامه رانندگی•

 سوابق راننده•

   



کار در کانادا به عنوان راننده مراحل شروع 
 کامیون

 
 .را داشته باشد ( (LMIA)کارفرما باید ارزیابی اثر بازار کار 1.
 .کارفرما پیشنهاد کاری به شما ارائه می دهد2.
یک اجازه کار صادر شده توسط اداره مهاجرت کانادا 3.

(IRCC) اجازه کار باید براساس . دریافت می کنیدLMIA 
 .مثبت باشد

 .به کانادا وارد می شوید4.
 .در مدرسه رانندگی شرکت می کنید5.
به طور . به عنوان راننده کامیون شروع به کار می کنید6.

 .هفته وجود دارد 6-4معمول یک دوره آزمایشی 
در پایان دوره آزمایشی، یک قرارداد بلند مدت امضا می 7.

 .کنید
 .می توانید خانواده خود را به کانادا بیاورید8.



هزار دالر  50هزار دالر به  45رانندگان کامیون بدون تجربه از حقوق 
هزار  60سال تجربه دارند حدود  5کانادا در سال می رسد، کسانی که 

هزار دالر کانادا در سال دریافت می کنند، کسانی که بیش از  70 دالر یا 
دالر کانادا 120.000تا  80.000سال تجربه دارند می توانند از 7تا  6

 .دریافت کنند
 

کامیون داران در کانادا به طور متوسط  ،Glassdoorطبق وب سایت 
دالر کانادا در سال کانادا دریافت می کنند و  70.000 -60.000

 .دالر کانادا است 20.5دستمزد هر ساعت رانندگان کامیون متوسط 
 

بازار دریافت می رانندگان کامیون نه تنها دستمزد باالتری از متوسط 
به عنوان مثال، . کنند، بلکه از شرایط کاری خوبی نیز بهره مند می شوند

 50اگر کامیون خراب شود و راننده نتواند مسیر را طی کند، باز هم 
 .  ساعت حقوق به وی پرداخت می شود

 حقوق رانندگان کامیون در کانادا



 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
 


