
 
 برنامه استانی 
 بریتیش کلمبیا



 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  



کلمبیا غربی ترین استان کشور کانادا به حساب می بریتیش 
میلیون نفر است و در این  5.1جمعیت تقریبی این استان . آید

باره می توان گفت که سومین استان پر جمعیت کشور کانادا 
 .  بشمار می رود

بریتیش کلمبیا با آلبرتا از شرق هم مرز است و از شمال نیز 
مناطق . یوکان همسایه اصلی این استان به شمار می رود

این . شمالی نیز در شمال شرقی این استان واقع شده است
.  استان از جنوب نیز با واشنگتون در آمریکا مرز مشترک دارد

از مساحت کانادا رو پوشش داده است % 9.5بریتیش کلمبیا 
کیلومتر مربع، پنجمین سرزمین  944735و با مساحتی معادل 

جمعیت بریتیش کلمبیا در . پهناور کانادا شناخته می شود
نفر اعالم شده است که نسبت  5147712، 2020اواخر سال 

نفر افزایش  50000 ،  حدودا 2019نسب به زمان مشابه در سال 
 .داشته است

 نگاهی اجمالی به استان بریتیش کلمبیا



زمان مورد نیاز برای بررسی پرونده در برنامه استانی 
 کلمبیابریتیش 

روش مهاجرت از طریق مسیر نیروی کار متخصص زمانی که به در 
 3الی  2صورت تقریبی برای رسیدگی به پرونده مورد نیاز است حدودا 

توجه داشته باشید که در صورت نامزدی، شما هرگونه . ماه خواهد بود
تغییر در برخی از موارد را باید به اطالع مقامات برسانید که مهم ترین 

 .آن ها در زیر آورده شده است
 
در صورتی که وضعیت شغلی شما تغییر کرده باشد؛ برای مثال کارفرمای •

شما تغییر کرده است، ارتقا شغلی دریافت کرده اید، شغل خود را به هر 
دلیلی از دست داده اید، در مرخصی طوالنی مدت به سر می برید، کار شما 

 (تعطیل شده است یا تغییر مالکیت یافته
 روز آینده باطل می شود 180مجوز کار شما در •
شرایط خانوادگی شما تغییر کرده است؛ به این معنا که به تازگی ازدواج •

کرده یا طالق گرفته اید، از نظر قانونی جدا شده اید یا فرزند جدیدی به 
 .خانواده شما اضافه شده است و غیره

درخواست شما برای اقامت دائم با نقص همراه بوده و برگشت خورده است •
تنها در برخی از موارد است که بریتیش (. قانون مهاجرت 10تحت ماده )

 .کلمبیا به شما اجازه می دهد تا این امکان نامزدی را برای خود تمدید کنید



 هزینه های مربوط به برنامه استانی بریتیش کلمبیا
 

در صورتی که فردی بخواهد در سایت برنامه استانی بریتیش کلمبیا 

برای برنامه مهاجرت نیروی کار ماهر ثبت نام کند، نیازی به پرداخت 

هزینه نخواهد داشت اما برای رسیدگی به درخواست خود باید مبلغ 

دالر کانادای دیگر را به $ 500دالر کانادا را بپردازد و همچنین $ 1150

در . عنوان هزینه درخواست بررسی مجدد در صورت لزوم پرداخت کند

دالر کانادا است و $ 300برنامه کارآفرینان نیز هزینه ثبت نام معادل 

دالر کانادا $ 3500زمانی که درخواست به ثبت می رسد، فرد باید مبلغ 

در این روش نیز هزینه بررسی مجدد پرونده معادل . را پرداخت کند

 .دالر کانادا تعیین شده است$ 500
 

باید به این نکته توجه داشت که کلیه هزینه های پرداختی، غیر قابل 
 .بازگشت هستند

 
 



حداقل نمره برای قبولی در برنامه مهاجرت استانی 
 کلمبیابریتیش 

یکی از رایج ترین پرسش های متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق 

سیستم های امتیازبندی آن است که حداقل نمره مورد نیاز برای 

 !؟دریافت دعوتنامه چه نمره ای است
به صورت دوره ای، مقامات دولتی بریتیش کلمبیا از متقاضیان با 

سپس افرادی که موفق به گذر . باالترین نمره در هر رده دعوت می کنند
از این مرحله شده و واجد شرایط دریافت اقامت دائم شناخته شوند را 

متقاضیان همچنین باید پروفایل خود را به . معرفی می کنند IRCCبه 
صورت پیوسته مورد بررسی قرار دهند چراکه در بازه های زمانی 

برای درک بهتر از . مختلف دعوت نامه ها برای افراد ارسال می شود
اینکه برای مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر به این استان به چه نمره 

، حداقل نمره در 2021آگوست  17ای نیاز دارد باید گفت که در تاریخ 
بوده  91نمره  ،NOC 0621نظر گرفته شده برای افراد واجد شرایط در کد 

را به عنوان حداقل به دست  73است و افراد نیمه حرفه ای نیز نمره 
 .آورده اند

 



 مکان های دیدنی در بریتیش کلمبیا
کلمبیا استانی مملو از محیط های بکر طبیعی شامل ساحل بریتیش 

ها، رودخانه ها، کوه ها، پارک های ملی و غیره است اما از مهم ترین 

 .مراکز دیدنی این استان می توان به باغ های بوچارت اشاره کرد

 :دیگر مکان های دیدنی بریتیش کلمبیا از 

 اسکی کوه سیمورپیست •

 چشمه های آب گرم کی هول•

 پارک میرا کانیون•

 خانه پروانه های ویکتوریا•

 پارک ملی کوتنای•

 موزه دریای بریتیش کلمبیا•

 ساعت بخار گس تاون•

 محله چینی های ونکوور•

 پل معلق کاپیالنو در ونکوور•

 

 
 
 
 



 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
 


