
 همه چیز درباره 
 ساسکاچواناستان 

 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  



کیلومتر مربع هفتمین استان  651900ساسکاچوان با مساحتی بالغ بر 
از مساحت این کشور را پوشش داده % 6.5وسیع کشور کانادا است و

کیلومتر مربع از سطح این استان را زمین های آبی  59366. است
شهر . از مساحت این استان است% 9.1تشکیل داده است که حدود 

رجینا مرکز سیاسی استان ساسکاچوان است اما ساسکاتون به عنوان 
از نظر اقتصادی نیز . بزرگ ترین شهر این استان شناخته می شود

ساسکاچوان پنجمین استان مهم کانادا از نظر تولید ناخالص داخلی 
وجود ندارد که یکی از مهم ترین موضوعاتی که درباره تردیدی . است

هر زیستگاه باید به آن توجه داشت، جمعیت و تحوالت روند 
آخرین سرشماری صورت گرفته در کانادا در سال . جمعیتی در آن است

انجام پذیرفته است و سرشماری رسمی بعدی نیز مربوط به سال  2016
بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته در سال . خواهد بود 2021
نفر اعالم شده است اما  1098352، جمعیت استان ساسکاچوان 2016

نشان می دهد که جمعیت این  2020احتماالت جمعیتی در پاییز 
 .نفر افزایش پیدا کرده است 1177884استان به 

 نگاهی اجمالی به استان ساسکاچوان



 بررسی هزینه های زندگی در ساسکاچوان
 

یکی از مواردی که حتما در رابطه با زندگی در ساسکاچوان باید به آن 
 .  توجه داشت، هزینه های زندگی در این استان است

مطابق با قوانین کار در ساسکاچوان، حداقل درآمد کار در این کشور به 
گونه ای محاسبه شده است که شهروندان این استان به راحتی 

بتوانند حداقل های زندگی خود را تامین کنند اما مسئله مهم هزینه 
.  هایی است که دانشجویان با آن در این شهر ها روبرو خواهند شد

ساعت در  20دانشجویان خارجی در کانادا اجازه خواهند داشت تا 
هفته ضمن تحصیل خود کار قانونی انجام دهند و از این طریق هزینه 

غیر از هزینه های ذکر شده، یکی از به . کنندهای زندگی خود را تامین 
مهم ترین هزینه هایی که هر فرد یا خانواده با آن در هر نقطه ای از 

اجاره . جهان روبرو می شود، هزینه های مربوط به اجاره مسکن است
تا  900 یک مسکن با یک اتاق خواب در مرکز شهر ساسکاتون می تواند 

دالر کانادا هزینه در بر داشته باشد و هزینه خانه ای مشابه $ 1450
دالر کانادا ارزیابی می $ 1205تا  750خارج از مراکز شهری در حدود 

 .  شود
 



 شرایط تحصیل در ساسکاچوان
ساسکاچوان نیز جایگاه مناسبی برای تحصیل در کانادا به شمار می 

درصد قابل توجهی از دانشگاه های استان ساسکاچوان در شهر . رود
رجینا واقع شده اند اما مهم ترین دانشگاه این استان در شهر 

 .ساسکاتون واقع شده است
دانشگاه ساسکاچوان به عنوان بهترین دانشگاه این استان در جایگاه 

.  جهانی قرار دارد و یکی از بهترین دانشگاه های کشور کانادا است 465
دانشگاه . دانشگاه رجینا نیز دومین دانشگاه مطرح این استان است

 .ملی کانادا در رجینا نیز سومین دانشگاه موجود در این استان است
عالوه بر دانشگاه های یاد شده، سه کالج نیز در این استان فعالیت 

کالج های لوتر و کمپیون که در دانشگاه رجینا قرار دارند در شهر . دارند
رجینا ساخته شده اند و کالج سنت توماس مور نیز در شهر ساسکاتون 

 .از دیگر مراکز علمی معتبر در استان ساسکاچوان است
 

دانش آموزان نیز در ساسکاچوان این اجازه را پیدا می کنند که در 
مدارس این کشور به تحصیل بپردازند و مانعی از این نظر برای 

 .شهروندان خارجی وجود ندارد
 



مملو از موزه های دیدنی است و البته مناظر طبیعی بسیار ساسکاچوان 
یکی از مناظر دیدنی شهر . زیادی نیز در این استان وجود دارد

این منطقه با شهر . ساسکاتون، منطقه حفاظت شده بیِور کریک است
کیلومتر فاصله دارد اما مکانی بسیار جذاب بخصوص  13ساسکاتون 

.  برای افرادی است که به پیاده روی های طوالنی مدت عالقمند هستند
مجموعه ای از حیوانات کوچک در این منطقه حفاظت شده زندگی می 

کنند و تابستان ها نیز حضور پرندگان مهاجر صدایی دلنشین را در 
 .محیط طنین انداز می کند

کیلومتر  20به اندازه که طولی مسیر پیاده روی رودخانه ساسکاچوان 
در فصل . دارد، بزرگترین شبکه پیوسته پیاده روی در جهان است

 Meewasin)تابستان امکان قایق سواری در مسیر دره میواسین 
Valley Trail) نیز وجود خواهد داشت. 

بازار کشاورزان ساسکاتون نیز یکی از بازارهای سنتی این استان است 
در این بازار . که سه روز در هفته به صورت محدود فعالیت می کند

محلی، تمامی افرادی که محصوالتی محلی تولید کرده اند، محصوالت 
 .  خود را عرضه می کنند

 مکان های دیدنی در استان ساسکاچوان



 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
 


