اسپانسرشیپ
کانادا

اعتبارنامه مجری
من مهیار حالج پور هستم،عضو رسمی شورای قانون گذاری
 ،مشاور رسمی مهاجرت کانادا ICCRCامور مهاجرت کانادا
یا اصطالحا وکیل مهاجرت.زندگی من صرف این می RCIC

شود که اطمینان حاصل کنم که ممتاز ترین خدمات تخصصی
حقوق مهاجرت کانادا را در مجموعه حقوقی مهاجرتی
کاناداپاس ارائه می دهیم.شرکت توسعه بیزینس ،سرمایه

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.

اسپانسرشیپ کانادا در زمینه ویزاهای
کالس فامیلی
افراد باالی  ۱۸سال مقیم یا شهروند کانادا می توانند اشخاص واجد
شرایط را تحت کالس خانوادگی برای رفتن به کانادا حمایت کنند و
پیرو آن ،آنها هم جهت اقامت دائم اقدام کنند.
•

تمامی افرادی که اسپانسر می شوند می توانند در کانادا زندگی،
تحصیل و کار کنند.

•

اسپانسر کننده نباید تاکنون زندانی شده باشد و یا مرتکب جرم
سنگینی شده باشد ،او همچنین نباید تاکنون ورشکسته شده باشد
و یا نامه اخراج از کانادا را دریافت کرده باشد.

•

فرد اسپانسر کننده با امضای قرارداد ( )undertakingمتعهد می
شود هزینههای خوراک ،پوشاک و مسکن فرد اسپانسر شونده را
در مدت زمان مشخص تامین نماید.

مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسر شیپ
همسر
افراد مقیم و یا شهروند کانادا میتوانند همسر یا شریک زندگی
خود را به کانادا بیاورند ،مشروط بر اینکه وی یک سال و یا
بیشتر با او زندگی کرده باشد.
•

کشور کانادا برای هم جنس گرایان نیز این قوانین را میپذیرد.

•

اگر در هنگام شروع پرونده اقامت ،همسر خود را اعالم نکنید،
هیچ وقت امکان اسپانسر کردن آن فرد را نخواهید داشت.

•

برای اقدام هیچ یک از زوجین نباید زیر  ۱۸سال سن داشته باشند.
اگر یکی یا هر دو زیر  ۱۸هستند باید صبر کنند تا  ۱۸ساله شوند.

•

در صورت طالق پس از اسپانسرشیپ ،فرد اسپانسرکننده به مدت
 ۳سال و فرد اسپانسر شونده به مدت  ۵سال اجازه اسپانسر کردن
فرد جدید را ندارند.

اسپانسر شیپ فرزندان
شخص اسپانسر کننده باید:
•

کمتر از  ۱۸سال سن نداشته باشد.

•

مقیم ساکن در کانادا و یا سیتیزن باشد.

•

در زمان اسپانسرشیپ در کانادا زندگی کند.

•

زندانی ،ورشکسته ،تبعید یا هر گونه سلب تابعیتی نداشته نباشد.

•

تعهدات خود را نسبت به خانواده مانند نفقه ،کمک هزینه کودک را
پرداخت کرده باشد.

•

برای فرزندان به مدت  ۱۰سال پس از اخذ اقامت دائم و یا تا زمانی

که به سن  ۲۵سال برسند ( هر کدام زودتر اتفاق بیفتد) میبایست
فرد اسپانسرکننده تعهد مالی الزم را به دولت کانادا بدهد.
شخص اسپانسر شونده باید:
•

فرزند (بیولوژیکی) یا فرزند خوانده باشد.

اگر کمتراز  ۱۹سال سن بوده:
•

مجرد باشد و قبل از سن  ۱۹سالگی دانشجوی تمام وقت و از نظر
مالی کامال وابسته به والدین بوده باشد.

اسپانسر شیپ پدر و مادر ،پدربزرگ و
شخص اسپانسر کننده باید:

•

مادربزرگ

فرزند یا نوه فرد اسپانسر شونده باشد و بیشتر از  ۱۸سال سن
داشته باشد.

•

متهعد به پشتیبانی مالی اسپانسر شونده به مدت  ۲۰سال شود
(در صورت نیاز داشتن آنها به کمک هزینه ،شما مسئول خواهید

بود).
•

حداقل درآمد را داشته باشد .حداقل درآمد باید به اندازه LICO
بعالوه  ۳۰درصد آن باشد .این درآمد در سه سال منتهی به
درخواست اسپانسرشیپ سنجیده میشود .درآمد زوج میتواند با

هم جمع زده شود.
شخص اسپانسر شونده باید:
•

پدر ،مادر ،پدربزرگ ،مادربزرگ فرد اسپانسر کننده باشد.

•

اجازه ورود به کانادا را به عنوان بازدید کننده داشته و تست پزشکی

اداره مهاجرت را بدهد.
•

مدارک مبنی بر خرید بیمه درمانی یک سال در کانادا را ارایه دهد.

چرا کاناداپاس؟
• ما می دانیم که تصمیم به مهاجرت ،اگر چه
تصمیمی سرشار از امید و هیجان است ولی
موکلین مان نگرانند و سواالت بسیاری از مسیر
مهاجرت و آینده دارند.
• 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 با دقت تنظیم
میشود.
• یک پرونده تنها پس از مرور چندباره و اطمینان
خاطر از مطلوبیت است که از دفتر ما خارج و برای
رسیدگی به اداره مهاجرت مزبور ارسال خواهد شد.
• ما باور داریم تنها با موفقیت شماست که موفق
هستیم و موفق می مانیم.

