
 ساسکاتون شهر 
(Saskatoon) 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  



 اطالعات کلی در رابطه با ساسکاتون
 

یکی از مهم ترین شهرهای استان ساسکاچوان ساسکاتون 
است و به همین دلیل توجه بسیار زیادی به این شهر به 

 .عنوان مقصد مهاجرتی می شود

 استان ساسکاچوان

 سال تاسیس 1883

جمعیت منطقه شهری  246376
(2016سرشماری )  

2020جمعیت غیر رسمی در  336614  

کیلومتر مربع 228.13   مساحت شهر 

کیلومتر مربع 1080یک نفر در   تراکم جمعیت 

 ارتفاع از سطح آب های آزاد 481.5

6:00-UTC فاصله زمانی 



 بررسی شرایط آب و هوایی در ساسکاتون
 

فصل گرم در ساسکاتون نسبتا طوالنی است اما دمای هوا بسیار خوب 
است اما در زمستان ها دمای هوا بسیار پایین می رود و زمستان های 

 26تا  -19در طول سال دمای هوا در ساسکاتون بین . سخت در انتظار است
درجه  31در فصل سرد یا  -33درجه سانتی گراد متغیر است و به ندرت به 

بر اساس داده های هواشناسی در . سانتی گراد در فصل گرما می رسد
ساسکاتون می توان به این نتیجه رسید که بهترین زمان برای سفر به این 

 .شهر، اوایل ماه جوالی تا میانه ماه آگست است
 18می تا  15ماه به طول می انجامد و  4فصل گرما در کانادا در حدود 

متوسط دمای هوا در این بازه زمانی معموال . سپتامبر را شامل می شود
گرم ترین ماه سال در ساسکاتون، جوالی . درجه سانتی گراد است 18باالتر از 

درجه در  12درجه در گرم ترین روزها تا  25است که دمای هوا در آن بین 
 .خنک ترین شرایط در حال تغییر است

 6نوامبر تا  23ماه به طول می انجامد و از  5فصل سرما در ساسکاتون نیز 
متوسط دمای هوا در این بازه زمانی از . مارچ در این شهر حکم فرما است

سردترین ماه سال در این شهر نیز به مانند . درجه سانتی گراد کمتر است -3
بسیاری دیگر از شهرهای کانادا، ماه ژانویه است که دمای هوا در گرم ترین 

  -19و در سردترین شرایط به طور میانگین به  -10حالت به طور میانگین به 
 .درجه سانتی گراد می رسد

 
 



 ساسکاتونمعرفی مکان های دیدنی شهر 
 

یکی از پارک های قدیمی کشور کانادا است که آثار پارک میراث وانوسکوین 
.  سال پیش نیز در حفاری های آن به دست آمده است 6000قدیمی مرتبط با 

کنندگان از این پارک می توانند برای خواب شبانه نیز در این پارک بازدید 
 .بمانند و این یک تجربه بسیار خوب برای آن ها خواهد بود

یکی از بزرگترین فستیوال های برگزار شده در این جاز در ساسکاتون فستیوال 
بازدیدکننده را به این شهر می  80000شهر است تا جایی که ساالنه بیش از 

این فستیوال در اواخر ماه جون در این شهر برگزار می شود و معموال . کشاند
روز نیز به طول می انجامد و تمامی مراسم ها نیز در فضای باز صورت می  10

نکته جالب در خصوص این فستیوال آن است که عالقمندان به سبک . پذیرد
های مختلف موسیقی با عالقه بسیار زیادی در این فستیوال شرکت می کنند 
چرا که فعاالن عرصه موسیقی از کشورهای مختلف جهان برای شرکت در این 

 .فستیوال اعالم آمادگی می کنند
در . استبازارهای محلی کشاورزان دیگر از مراکز جذاب در ساسکاتون، یکی 

محله ریورسداله در ساسکاتون، بازارهای محلی جذابی وجود دارد که می 
خرید میوه ها و سبزیجات تازه و همچنین . تواند سرزندگی را به شما القا کند

خوراکی ها و غذاهای محلی در این بازار امکان پذیر است و به عنوان یک 
 .توریست، می توانید از این فضا خاطره ای خوش داشته باشید



 شرایط کار در ساسکاتون
 

از جمله  NOC 6232ایجنت های فروش امالک و فروشندگان با 
یکی . افرادی هستند که می توانند در این شهر به کار دست پیدا کنند

دیگر از حرفه هایی که در بسیاری از شهرهای بزرگ کانادا مورد نیاز 
اپراتورهای تجهیزات . هستند NOC 7511است، رانندگان کامیون با 

نیز از جمله مشاغلی هستند که در ساسکاتون  NOC 7521سنگین با 
نکته جالب در رابطه با این شغل آن که میزان . به آن ها نیاز وجود دارد

به نسبت سال % 11، 2020استخدام های مربوط به این حرفه در سال 
 .افزایش پیدا کرد 2019

 
در  NOC 2171مشاورین و آنالیزورهای سیستم های اطالعاتی با 

ساسکاتون می توانند با سرعت مناسبی شغل مورد نظر خود را پیدا 
که مخصوص پرستاران  NOC 3012به مانند اکثر شهرهای کانادا، . کنند

عالوه بر این . است، یکی از کدهای پرمتقاضی شغلی به حساب می آید
مشاغل، بسیارند مشاغلی که کانادا و به ویژه شهر ساسکاتون در آن ها 

 .استبا کمبود نیروی کار روبرو شده 



 شرایط تحصیل در ساسکاتون
 

را می توان به عنوان یک شهر مناسب برای تحصیل در کانادا نیز ساسکاتون 
مرکز آموزشی دانشگاهی در این شهر دیگر سنت توماس مور کالج . معرفی کرد

کانادا را به خود اختصاص دهد که رتبه چندان مناسبی  93است که توانسته رتبه 
 :داردساسکاتون دو دانشگاه مهم وجود در . رسددر این زمینه به نظر نمی 

 
 رجینادانشگاه 

دانشگاه رجینا یک دانشگاه دولتی است که شهرت آن در کانادا به تمرکز ان بر 
 .یادگیری تجربی برمی گردد

 ساسکاچواندانشگاه 
این دانشگاه سرچ پیشرفته جزء یکی از اهداف اصلی محسوب شده و در حال در 

حاضر نیز دانشگاه ساسکاچوان در گروه دانشگاه های سرچ محور در کانادا قرار 
 .استگرفته 

دانشگاه مذکور از لحاظ دوره های آموزشی که دانشجویان باید سپری کنند دو 
 .شباهت زیادی به یک دیگر دارند

دبیرستان وجود دارد که محل  14مدرسه ابتدایی و  88 شهر ساسکاتون، در 
چنین امکانات آموزشی . دانش آموز است 38000مناسبی برای تحصیل در حدود 

در شهر ساسکاتون می تواند به عالقمندان به زندگی در این شهر کمک کند تا در 
 .رابطه با شرایط تحصیل فرزندان خود در این شهر آسوده خاطر باشند



 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
 


