
 کانادامهاجرت به 
 با زبان فرانسه 



 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  



 زبان رسمی در کانادا
 

بر . دو زبان انگلیسی و فرانسوی دو زبان رسمی کشور کانادا هستند
از مردم %  6.0 اساس آخرین سرشماری های انجام شده در کانادا، 

از مردم این کشور فرانسوی زبان % 2104کانادا انگلیسی زبان و 
از جمعیت ساکن کانادا زبان % .220بر اساس این آمار، . هستند

بر اساس گزارش های منتشر . مادری غیر از انگلیسی و فرانسوی دارند
از شهروندان کانادا با زبان انگلیسی مشغول به % 6.02 شده در کانادا، 

 .کار هستند
 

 تحصیل در کانادا به زبان فرانسوی
بیش از . مهم ترین استان برای آموزش به زبان فرانسوی، کبک است

یک میلیون دانش آموز و دانشجو در این استان مشغول تحصیل به 
استان نئوفانلند، که کمترین تعداد فرانسوی در .هستندزبان فرانسوی 

ها در آن قرار دارند، نیز مدارس فرانسوی وجود دارد و در حال حاضر 
دانش آموز از مقطع کودکستان تا سال دوازدهم در   36در حدود 

 .مدرسه، مشغول تحصیل در این استان به زبان فرانسوی هستند
 



استان کبک اصلی ترین محل اقامت فرانسوی زبان ها 
 در کانادا

به جرات می توان کبک را بزرگ ترین جامعه فرانسوی زبان در کانادا 
از جمعیت این % 66چنانچه پیش تر نیز گفته شد، بیش از . خواند

استان به زبان فرانسوی تسلط کامل داشته و زبان انگلیسی در این 
البته شرایط قانونی در این استان به گونه ای . استان کم تر رایج است

طراحی شده است که افراد می توانند کلیه امور اداری و قانونی خود را 
دو شهر مونترئال و شهر کبک . به زبان انگلیسی نیز به انجام برسانند
 .بزرگترین شهرهای استان کبک هستند

 

نیوبرانزویک یکی از مهم ترین استان های فرانسوی زبان 
 کانادا

نیوبرانزویک را می توان دومین استان مهم فرانسوی زبان در فرانسه 
این استان که یکی از کوچکترین استان های کانادا است در . خواند

نفر      76شرق استان کبک واقع شده است و جمعیت آن در حدود 
دانشگاه دولتی وجود  4دانشگاه خصوصی و  4در این استان . است

 .دارد که تحصیل به زبان فرانسوی را نیز ممکن ساخته اند
 
 
 



برنامه نیروی کار ماهر فرانسوی زبان یا اکسپرس اینتری اونتاریو یکی 

این . است (OINP)از مسیرهای برنامه استانی مهاجرت به اونتاریو 

برنامه مخصوص فرانسوی زبان هایی است که به زبان انگلیسی نیز 

تسلط دارند و به آن ها این فرصت را می دهد که با ثبت درخواست 

بتوانند اجازه کار دائمی در این استان را بدست آورده و در اونتاریو 

 .مشغول به کار شوند

 

فرد برای ورود به این سیستم در ابتدا باید در قسمت سیستم 

اکسپرس اینتری اداره مهاجرت کانادا نام نویسی کند و برای خود یک 

در این صورت است که استان اونتاریو می تواند . پروفایل تشکیل دهد

 .یک دعوت نامه اولیه برای فرد ارسال کند

برنامه اکسپرس اینتری فرانسوی زبان ها 
 در اونتاریو کانادا



مدارک الزم برای سیستم اکسپرس اینتری 
 اونتاریوفرانسوی زبان ها در 

که فرد قصد ثبت درخواست برای سیستم اکسپرس اینتری زمانی 
نیروی کار ماهر فرانسوی زبان در اونتاریو را دارد، باید کلیه مدارک زیر را 

که هر یک دارای شرایط خاصی است را به صورت اسکن شده، در 
 .هنگام ثبت درخواست آپلود کند

 
 دعوتنامه دریافتی از اونتاریو•
 (عکس و پاسپورت)مدارک شناسایی •
 گواهی های وضعیت زندگی در کانادا •
 تحصیلیمدارک •
برای فرانسوی زبان ها در دو آزمون  CLB 7)گواهی تسلط به زبان •

TEF  وTCF. CLB 6 برای انگلیسی زبان ها در آزمون آیلتس) 
 گواهی مربوط به سابقه کاری فرد•
 گواهی تمکن مالی برای اقامت در اونتاریو•
 رزومه•
 (درصورت وجود)سایر مدارک درخواستی •



 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
 


