
 همه چیز درباره 
 نوا اسکوشیا استان 

 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  



 

نوا اسکوشیا به دوازدهمین استان کشور کانادا از نظر وسعت 

است و تنها جزیره پرنس ادوارد است که مساحت کمتری از 

  5584 نوا اسکوشیا مساحتی بالغ بر . این استان دارد

از این استان را نیز سطح آبی % 8. کیلومتر مربع دارد و 

از مساحت % 0.6این استان همچنین . تشکیل داده است

کانادا را تشکیل داده است و یکی دیگر از استان های کوچک 

مساحت این استان تقریبا . کانادا در شرق این کشور است

شهر هلیفکس . نصف مساحت استان اصفهان در ایران است

را می توان به عنوان بزرگ ترین شهر و همچنین مرکز سیاسی 

 .استان نوا اسکوشیا خواند

 

 نگاهی اجمالی به استان نوا اسکوشیا



 های زندگی در استان نوا اسکوشیاهزینه 
 

یکی از موضوعات مهمی که می توان آن را در رابطه با نوا اسکوشیا 
.  مورد بررسی قرار داد، هزینه های زندگی در این استان است

متقاضیان تحصیل در این استان باید توجه بیش تری به این موضوع 
داشته باشند چرا که در طول دوره تحصیل خود تنها می توانند به 
صورت نیمه وقت در این استان کار کنند پس ممکن است نتوانند 

البته افرادی که به . هزینه های زندگی خود را به خوبی پوشش دهند
صورت توریستی نیز وارد نوا اسکوشیا می شوند اجازه کار نخواهند 

داشت پس آن ها نیز باید با جزئیات بیش تری به این موضوع توجه 
 .کنند

شهرهای هلیفکس و سیدنی، پرجمعیت ترین شهر های نوا اسکوشیا 
هستند  پس می توان به نوعی اشاره داشت که بررسی هزینه های 
زندگی در این دو شهر می تواند دید بهتری از هزینه های زندگی در 
این استان را در اختیار متقاضیان سفر و زندگی در نوا اسکوشیا قرار 

توجه داشته باشید که نیروی کار در این استان، درآمد کافی برای . دهد
 .تامین مخارج زندگی خود را در اختیار خواهد داشت



 اسکوشیاشرایط  کار در استان نوا 
 

کار در استان های مختلف کانادا متفاوت است و در این بخش قوانین 
از . برخی از قوانین کار در این استان را مورد بررسی قرار خواهیم داد

دالر کانادا $ 18.55، حداقل دستمزد کار ساعتی 8080تاریخ اول آپریل 
در صورتی که نیروی کار تنها برای یک بازه زمانی . تعیین شده است

کمتر از سه ساعت به محل کار خود فراخوانده شود، کارفرما موظف 
بنابراین . است تا حداقل دستمزد سه ساعت را به او پرداخت کند

 .دالر کانادا خواهد بود$ 37.65دستمزد یک فرد حداقل 
 

ساعت   8بر اساس قوانین کار در نوا اسکوشیا، هر نیروی کار باید 
البته حد مجاز کار برای . روزه استراحت کند 7پیوسته در یک بازه زمانی 

ساعت در نظر گرفته شده است و در صورتی  4 یک نفر در این استان 
که بیش از این زمان در محیط کار خود حاضر شود، کارفرما موظف 

. برابر دستمزد کار ساعتی را به وی پرداخت کند 1.5است تا دستمزدی 
ساعت کار در طول دو  110البته برخی از مشاغل هستند که پس از 

 .هفته مشمول اضافه کار خواهند شد



 
یکی از جاذبه های گردشگری استان نوا اسکوشیا مجموعه باغ های 

این باغ که . متر مربعی دارد 000 3آناپولیس است که مساحتی 
مجموعه ای از سال های تجربه باغبانی در نوا اسکوشیا است، با گل 
های رز زیبا مزین شده است و یک خانه تاریخی قدیمی نیز در آن 

 .وجود دارد که گردشگران فراوانی را به خود جلب می کند
 

 :از دیگر مناظر دیدنی نوا اسکوشیا می توان به موارد زیر اشاره کرد
 پارک پوینت پیلزنت•
 بازار سنتی ویل فارمر•
 پارک آپر کلمنتس•
 مسیر کابوت تریل•
 مرکز تاریخ الکساندر گراهام بل•
 دهکده هایلند•
 موزه دریایی آتالنتیک•

 مکان های دیدنی در استان نوا اسکوشیا



 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
 


