
 برای مهاجرت کانادا چرا 
 نظیر است؟بی 



 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 مواردی که مهاجرت به کانادا را جذاب تر می کند، بررسی 

به عنوان یکی از  Usnews. شرایط مهاجران در این کشور است

معتبرترین منابع جهت دسترسی به آمارهای مختلف، کانادا را بهترین 

بنا بر ارزش گذاری های این . کشور برای مهاجران معرفی کرده است

منبع، کانادا دومین کشور برتر جهان است و شاخص های مختلفی در 

 :این امر دخالت داده شده اند که مهم ترین آن ها، عوامل زیر هستند
 اقتصاد آزاد•
 قدرت کلی کشور•
 کیفیت زندگی•
 اخذ شهروندی•
 ماجراجویی•
 تاثیر فرهنگی•
 شرایط کارآفرینی کانادا•
 هامحرک •

کانادا یکی از بهترین کشورهای جهان در 
 دید مهاجران



 وضعیت تحصیلی کانادابررسی 
 

دانشگاه کانادا دیده می شود  10دانشگاه برتر جهان، نام  250در میان 

.  که خود نشانگر ارزش باالی تحصیل در این کشور از نظر علمی است

افرادی که به عنوان دانشجو به کانادا مهاجرت می کنند، می توانند از 

راه قانونی اجازه اقامت همسر و فرزندان خود در کانادا را بدست 

در این حالت، همسر فرد اجازه پیدا خواهد کرد تا مشغول به . آورند

کار شود از طرفی اجازه تحصیل به فرزندان دانشجوی نیز داده خواهد 

 .این اجازه اقامت وابسته به مدت اقامت شخص اصلی است. شد

دانشجویان خارجی در طول تحصیل خود در کشور کانادا این اجازه را 

خواهند داشت تا به صورت قانونی و به صورت نیمه وقت مشغول به 

.  این اجازه کار ممکن است خارج یا درون دانشگاه باشد. کار شوند

ساعت کار در هفته می  20اجازه کار در خارج از محیط دانشگاه شامل 

 .  شود



 2020بررسی اقتصاد کانادا در سال 
 

یکی دیگر از مسائلی که اثبات کننده بی نظیر بودن کانادا برای مهاجرت 

، شیوع 2019در پایان سال . است، شرایط اقتصادی این کشور است

ویروس کانادا اقتصاد جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داد و سبب شد 

چین و آمریکا قدرت . تا رشد اقتصادی بسیاری از کشورها متوقف شود

های اول اقتصادی جهان هستند و اختالف آن ها با سایر کشورهای 

بر اساس آمارهای منتشر شده در . جهان به وضوح قابل رویت است

، کانادا به عنوان دهمین کشور بزرگ جهان از نظر بزرگی 2020سال 

 .استاقتصاد شناخته شده 

در کنار نیوزلند به  7.42کانادا همچنین موفق شده است تا با شاخص 

 .عنوان دهمین کشور امن جهان به منظور سرمایه گذاری تبدیل شود



کشوری با فرهنگ های متفاوت است و یکی از باالترین نرخ کانادا 

کانادا  2018در سال . مهاجرت در جهان را به خود اختصاص داده است

مهاجر جدید را در خاک خود پذیرفته است و درصد  310000بیش از 

حال در . قابل توجهی از آن ها از طریق اسکیل ورکر وارد کانادا شده اند

حاضر افراد با فرهنگ های متفاوت با حفظ سنت های پیشین خود و 

البته مذاهب مختلف در کانادا در یک هارمونی قابل توجه در کنار هم 

نفر  100000خرده فرهنگ با جمعیت باالی  30بیش از . زندگی می کنند

خرده فرهنگ در کانادا  11در کانادا حضور دارد و نکته قابل توجه آنکه 

شهرهای تورنتو، . با جمعیت باالی یک میلیون نفر دیده می شود

مونترئال و ونکوور به صورت چشمگیری نماینگر این تفاوت های 

 .فرهنگی هستند

 کانادا کشوری با تنوع فرهنگی فراوان



 
کیفیت آموزش در کانادا در باالترین سطح ممکن قرار دارد و امتیازات 
فراوانی که در دریافت ویزای تحصیلی کانادا از جمله؛ شانس دریافت 

ویزای همراه، اجازه کار دانشجویی، شانس دریافت بورسیه و اجازه 
اقامت پس از تحصیل وجود دارد، بر جذابیت دریافت این ویزا به 

درصد کم بیکاری در استان های . صورت چشمگیری افزوده است
مختلف کانادا و کاهش نرخ بیکاری در ماه های اخیر نشان دهنده 

قدرت دولت های مستقر در کانادا در برابر کنترل بیماری کرونا و تاثیر 
از همین روست که کانادا به عنوان . آن بر اقتصاد این کشور بوده است

 .دهمین کشور امن جهان برای نیروی کار حرفه ای شناخته شده است
 

از طرف دیگر، کانادا به عنوان پنجمین کشور برتر جهان برای زندگی 
 2018زنان معرفی شده است و این در حالی است که این کشور در سال 

بدیهی است که . جهان را از این حیث در اختیار داشته است 16جایگاه 
این موضوع می تواند آسودگی خاطر بیشتری برای زنان جهت زندگی 

 .در این کشور فراهم آورد

 پاسخ نهایی به اهمیت مهاجرت به 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
 


