
 همه چیز 
 درباره جزیره 

 ادوارد کاناداپرنس 



 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  



 نگاهی اجمالی به جزیره پرنس ادوارد
 

.  جزیره پرنس ادوارد کوچک ترین استان در کشور کانادا است

  666 مساحت این استان که در شرق کشور کانادا واقع شده است، 

کیلومتر مربع است و برای ادراک بهتر باید گفت که این استان 

این استان . مساحتی کمتر از استان تازه تاسیس البزر در ایران دارد

از مساحت کانادا را تشکیل داده است و از همین رو کوچک % 1تنها 

با توجه به قرارگیری این . ترین استان در این کشور به شمار می رود

از مساحت آن را خشکی تشکیل %   1استان در مرزهای آبی کانادا، 

دو استان نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک همایسگان اصلی . داده است

شهر شارلوت تون بزرگ ترین شهر و مرکز سیاسی . این استان هستند

 .این استان است



 شرایط آب و هوایی جزیره پرنس ادوارد
 

در این جزیره معموال دمای هوا تنها در چهار ماه از سال به کمتر از 

 .درجه سانتی گراد می رسد  

از طرف دیگر، تابستان ها در این استان نیز هوا بسیار معتدل 

در گرم ترین روزهای سال در ماه جوالی، میانگین دمای هوا . است

درجه سانتی گراد در طول روز می رسد و شب ها نیز دمای  21به 

بارش های پیوسته باران . درجه سانتی گراد است 16هوا در حدود 

ساکنین این جزیره در ماه . در پرنس ادوارد یک امر طبیعی است

روز بارانی را تجربه می کنند و کمترین  16دسامبر به طور متوسط 

 7میزان بارش ها نیز در ماه سپتامبر اتفاق می افتد که در حدود 

 ..روز در هفته است
 
 



بررسی هزینه های زندگی در جزیره پرنس 
 ادوارد

 

در شهر شارلوت تاون به عنوان مرکز این استان، اجاره بهای   
ماهانه یک خانه با یک اتاق خواب در مرکز شهر در حدود 

دالر کانادا است و اجاره خانه ای مشابه خارج $   12تا    0 
دالر کانادا ارزیابی می $   0 تا    7 از مرکز شهر در حدود 

خانه ای با سه اتاق خواب در مرکز شهر شارلوت تون . شود
دالر کانادا ارزیابی می شود و هزینه $   18تا    16در حدود 

$    16تا     1خانه ای مشابه خارج از مراکز شهری حدود 
به طور متوسط، هزینه های مربوط . دالر کانادا در ماه است
$  163.26متری در این شهر حدود  86به انرژی در یک خانه 

 .دالر کانادا برآورد می شود



 ادواردشرایط تحصیل در جزیره پرنس 
 

اگر به فکر تحصیل دانشگاهی در پرنس ادوارد هستید باید به این 
نکته اشاره کرد که این استان تنها یک دانشگاه را در خود جای داده 

به عنوان تنها دانشگاه این  1060دانشگاه پرنس ادوارد در سال . است
را در میان دانشگاه های برتر  41استان شناخته می شود و جایگاه 
 .کانادا به خود اختصاص داده است

 
و کالج ُدلیل   [Holland College]عالوه بر این دانشگاه، دو کالج هلند 

[Collège de l’Île]  نیز در این استان احداث شده اند و دانشجویان
دانش . خارجی نیز اجازه تحصیل در این دو کالج را پیدا کرده اند

آموزانی که قصد تحصیل در این استان را دارند نیز آزادی عمل نسبتا 
مناسبی در انتخاب مدرسه خود خواهند داشت و می توانند از این 

مدارس انگلیسی زبان و فرانسوی . فرصت مناسب نیز استفاده کنند
زبان فراوانی در این استان وجود دارد که پذیرای دانش آموزان در 

 .مقاطع مختلف تحصیلی هستند



 همه چیز درباره کار در جزیره پرنس ادوارد
 

در اولین روز ماه آپریل در هر سال میالدی، قوانین پرداخت 
بر . حداقل حقوق ماهیانه در پرنس ادوارد مشخص می شود

، دستمزد کار ساعتی در این  2 2اساس آخرین اعالم در سال 
دالر کانادا رسیده است که نسبت به سال $ 12.86استان به 
 .سنت افزایش داشته است  6گذشته 

بر اساس قوانین جزیره پرنس ادوارد، حد مجاز کار در این 
ساعت در هفته است و در صورتی که نیروی کار  48استان 

بیش از این مدت در محل کار خود حاضر شود، کارفرما موظف 
ساعت را به  1.6ساعت کار اضافه، دستمزد  1است تا به ازای هر 

 .وی پرداخت کند
استان طرح پایلوت آتالنتیک  4جزیره پرنس ادوارد یکی از 

است و به همین دلیل می تواند جذابیت بسیار باالیی برای 
 .شهروندان خارجی و متقاضیان مهاجرت به کانادا داشته باشد



 مکان های دیدنی در جزیره پرنس ادوارد
 

یکی از زیباترین مناظر طبیعی این استان را بتوان در ساحل 
ساحلی که مکان . کاوندیش در شمال این استان تماشا کرد

بسیار مناسبی برای انجام انواع ورزش های آبی و ماهیگیری 
 .باشد

 
پارک ملی جزیره پرنس ادوارد نیز مکانی بسیار مناسب برای 

مسیر های جذاب پیاده روی در مسیر تپه . گشت و گذار است
های گرینویچ می تواند خاطره ای بی نظیر از سفر به این 

در این استان خانه . استان را در ذهن شما به یادگار بگذارد
های تاریخی بسیار زیادی نیز وجود دارد که هر ساله توجه 

 .بسیاری از گردشگران را به خود جلب می کنند



 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
 


