
شرایط اخذ تابعیت و 
 شهروندی 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  



 

یکی از دالیلی که افراد برای دریافت تابعیت کانادا اقدام می کنند، 

تمایل باال به زندگی همیشگی در کشور کانادا به عنوان یکی از بهترین 

اما می توان گفت که یکی دالیلی که می . کشور های جهان است

تواند شما را به سمت تابعیت کشور کانادا بکشاند، اعتبار باالی 

 .پاسپورت کشور کانادا است

از دیگر مزایای دریافت تابعیت کشور کانادا می توان به موارد زیر 

 :اشاره کرد

 امکان شرکت در انتخابات و اعالم نامزدی•

 امکان دریافت شهروندی دوگانه•

 امنیت شغلی باال•

 آنهاشرایط مناسب زندگی برای کودکان و اخذ تابعیت آسان برای •

 شرایط مناسب مالیاتی•

 دالیل اهمیت یافتن تابعیت کانادا



 شرایط دریافت تابعیت کشور کانادا
 

برای اینکه بتوانید تابعیت کشور کانادا را بدست آورید، باید 
شرایطی خاص داشته باشید تا دولت کانادا بتواند شما را به 

 . عنوان یک شهروند رسمی بشناسد
 

این که بتوانید به شهروندی کانادا برسید، باید شرایط زیر برای 
 :را داشته باشید

 اقامت دائم کانادا را داشته باشید•
سال را در کانادا زندگی کرده  3سال گذشته،  5در طول •

 باشید
در صورتی که نیاز به پرداخت مالیات داشته باشید، باید •

 آن را پرداخت کرده باشید
 آزمون شهروندی کانادا را پشت سر گذاشته باشید•
 توانایی زبان خود را اثبات کنید•



 مهارت زبان برای دریافت تابعیت کانادا
 

اگر شما در روز . است فرانسویو  انگلیسیکانادا دارای دو زبان رسمی 
ساله هستید، شما باید ثابت کنید که  54تا  18درخواست تابعیت 

قدرت صحبت کردن و فهمیدن یکی از دو زبان ذکر شده در حد متوسط 
 .  هستید
که تسلط شما به زبان  انگلیسی یا فرانسوی سنجیده می شود روشی 

 :عبارتند از
 
 بررسی مدارکی که شما به همراه درخواست خود ارسال کرده اید•
توجه به چگونگی ارتباط شما با مامورین و کارمندان اداره تابعیت •

 در طول پروسه درخواست
ارزیابی تسلط شما به درک صحبت های کارمندان در صورت لزوم از •

 طریق مصاحبه
 

اساس قوانین، برای این که فردی بخواهد تابعیت کشور کانادا را بر 
 .  یا بیش تر را بدست آورد CLB 4بدست آورد، باید بتواند 



 
بر اساس اعالم دولت کانادا افرادی که شرایط زیر را داشته 

 :نخواهند بودباشند، واجد شرایط دریافت تابعیت کانادا 
 
 دارا بودن سوء سابقه قضایی•
در خارج از کانادا یا در درون این کشور با اتهامات کیفری •

 .باشدروبرو 
 به او دستور داده شده باشد تا کشور کانادا را ترک کند•
درخواست تابعیت آن ها به دلیل ارائه اطالعات نادرست رد •

 ..باشدشده 
 .باشدتابعیت کانادایی بنا بر دالیلی از وی سلب شده •
شرایط و الزامات تعیین شده برای تبدیل اقامت دائم فرد •

 .باشدبه تابعیت کانادا فراهم نشده 

 موانع دریافت تابعیت کشور کانادا



 
شهروند دائمی کانادا کسی است که اقامت دائمی این کشور را در 

شهروندان با اقامت . اختیار دارد اما تابعیت کانادا را در اختیار ندارد
افرادی مانند . دائم در کانادا، شهروندان رسمی سایر کشورها هستند

.  دانشجویان که اقامت موقت دارند، شهروند دائمی نیستند
پناهجویان در کانادا، در لحظه درخواست، نیز به اقامت دائم دست 

 .پیدا نمی کنند و باید پرونده آن ها مورد بررسی قرار گیرد
 

 :ترین مزایای در اختیار داشتن اقامت دائم در کانادا عبارتند ازمهم 
 
بدست آوردن اکثر امتیازات شهروندی افرادی که تابعیت کانادا را •

 در اختیار دارند از جمله بیمه
 امکان کار، تحصیل و زندگی در هر نقطه از کانادا•
 امکان درخواست تابعیت کانادا•
 حمایت شدن از طرف قانون آزادی کانادا•
شما باید مالیات خود را پرداخت کنید و به همه قوانین دولتی و •

 .استانی احترام بگذارید

 شرایط اقامت دائم 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
 


