
 معرفی شهر ویکتوریا 
 کانادادر 



 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  



 ویکتوریاکلی در رابطه با اطالعات 
 

به عنوان مرکز استان بریتیش کلمبیا یکی از بهترین شهرهای کانادا ویکتوریا 
با وجود جایگاه سیاسی که این شهر در استان بریتیش . برای زندگی است

ویکتوریا . کلمبیا دارد، جمعیت نه چندان زیادی در این شهر زندگی می کنند
کیلومتر با  100یکی از شهرهای غربی کشور کانادا است که مسافتی در حدود 

 .ونکوور فاصله دارد

 استان بریتیش کلمبیا

 سال تاسیس 1862آگوست  2

 وجه تسمیه ملکه ویکتوریا

 (2016سرشماری )جمعیت منطقه شهری  85792

 مساحت شهر کیلومتر مربع 19.47

 ارتفاع از سطح آب های آزاد متر 23

8:00-UTC فاصله زمانی 

 استان بریتیش کلمبیا



 ویکتوریابررسی شرایط آب و هوایی در 
 

های ویکتوریا خنک، خشک و البته ابری است و در زمستان ها تابستان 
در طول سال دمای هوا بین . هوا خیلی سرد، مرطوب و همواره ابری است

درجه سانتی گراد در حال تغییر است و دمای هوا در این شهر به  19تا  3
 .درجه سانتی گراد می شود 22یا باالی  -2ندرت کمتر از 

داده های هواشناسی به خوبی نشان می دهد که از میانه جوالی تا 
آگوست بهترین زمان برای مسافرت های تابستانی به کانادا در شهر 

ویکتوریا است اما با توجه به شرایط آب و هوایی موجود در این شهر، می 
توان گفت که ویکتوریا در طول سال شرایط بسیار مناسبی از نظر آب و 

 .هوایی دارد
 17جوالی تا  13ماه است که از  3طول فصل گرم در ویکتوریا حدودا 

سپتامبر به طول می انجامد و متوسط دمای هوا در این شهر معموال بیشتر 
گرم ترین ماه سال در شهر ویکتوریا، آگوست . درجه سانتی گراد است 17از 

.  درجه سانتی گراد در حال تغییر است 12تا  19است که دمای هوای آن بین 
مارچ به  3نوامبر تا  17ماه است که از  3.6طول فصل سرما در این شهر نیز 

درجه سانتی گراد و کمتر  9میانگین دما در آن در حدود . طول می انجامد
سردترین ماه در این شهر نیز ماه دسامبر است که دمای هوا در آن . است
 .  درجه سانتی گراد در حال تغییر است 7تا  3بین 

 
 
 



 ویکتوریاهای دیدنی شهر مکان 
 
در این باغ بزرگ و زیبا انواع درختان و گل های : گاردنزبوچارت •

هوای مطبوع و طراوت باغ . رنگارنگ را می توان مشاهده کرد
باغ بوچارت گاردنر در منطقه . هر گردشگری را جذب می کند

 .سانیچ پنینسوا قرار دارد
 

پارلمان ویکتوریا یعنی مکانی که در آن : ساختمان های پارلمانی•
در مورد شهر تصمیم گیری و قانون گذاری صورت می گیرد یکی از 

نوع معماری و نمای . مکان های دیدنی در ویکتوریا است
این باغ در خیابان . ساختمان از جذابیت زیادی برخوردار است

 .بیلیویلی واقع شده است ۵01
 

در یک منطقه   1۸۸0این اثر تاریخی در سال : قصر کرایادارچ•
امکان بازدید . ثروتمند نشین  توسط رابرت دانسمر ساخته شد

جان 10۵0قصر کرایادارچ در خیابان . عموم از این کاخ وجود دارد
 .  کریسنت واقع شده است



 ویکتوریاشرایط کار در 
 

با توجه به اهمیت ویکتوریا از لحاظ صنعتی، کشاورزی و توریستی، بازار کار در 
این شهر بسیار پر رونق است به همین دلیل شهر مناسبی برای زندگی مهاجرین 

در حال حاضر بهترین روش جهت یافتن شغل در ویکتوریا . محسوب می شود
بدین معنا که مهاجرین برای یافتن شغل . مراجعه به سایت های مرتبط است

متناسب با تحصیالت خود بهتر است از طریق سایت هایی که کارفرماهای 
بعد از یافتن آگهی مربوط به . کانادایی به انتشار آگهی می پردازنداقدام نمایند

شغل مورد عالقه تان باید یک رزومه تنظیم کرده و به آدرس ایمیل کارفرما یا هر 
در . شخصی که در سایت برای دریافت رزومه ها معرفی شده است ارسال نمایید

رزومه باید به سطح تحصیالت، دانشگاه فارغ التحصیلی و سابقه کاری خود اشاره 
 .نمایید

اگر قصد دارید با پیدا کردن یک شغل خوب در ویکتوریا زندگی همراه با آسایش 
برای خود و خانوادتان فراهم کنید باید تخصص داشته باشید و بتوانید 

البته همه مشاغل . توانایی های خود برای انجام وظایف را به کارفرما اثبات کنید
مثال دانشجویان یا سایر اشخاصی که قصد کار در . نیاز به تخصص خاص ندارند

.  فضایی مانند رستوران ها را دارند باید فقط به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند
برخی از اشخاص هم با وارد کردن سرمایه به ویکتوریا اقدام به تاسیس شرکت 

بخش های خدماتی و تولیدی نیز هر ساله در ویکتوریا تعداد زیادی . می کنند
 .نیروی کار استخدام می کنند



 ویکتوریاشرایط تحصیل در 
 

دانشگاه ویکتوریا بهترین دانشگاه این شهر است که توانسته رتبه سوم در بین 
در بین بهترین  16بهترین دانشگاه های استان بریتیش کلمبیا و همچنین رتبه 

پس از این دانشگاه نیز می توان . دانشگاه های کانادا را به خود اختصاص دهد
کانادا را به خود اختصاص داده  6۵نام دانشگاه رویال رودز را مشاهد کرد که رتبه 

 .دانشجو نیز در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند 4۵00است و در حدود 
ویکتوریا برای دانش آموزان نیز یک مقصد بسیار دلنشین به حساب می آید 

چراکه مدارس غیر انتفاعی و شبانه روزی بسیاری در آن وجود دارد که به دانش 
آموزان اجازه می دهد تا بتوانند دوره تحصیلی خود در مقطع دبستان تا 

 .دبیرستان را در ویکتوریا پشت سر بگذارند
مدرسه سنت مارگارت یکی از همین مدرسه ها است که تنها اقدام به ثبت نام 

این مدرسه هم به صورت روزانه و هم به صورت . دانش آموزان دختر می کند
شبانه روزی اقدام به پذیرش دانش آموزان می کند و شهریه ساالنه آن در حدود 

 .دالر کانادا است$ 69100 تا $ 17200
مدرسه دانشگاه سنت میشل یک مدرسه روزانه و شبانه روزی در شهر ویکتوریا 

 12است که به صورت مختلط اقدام به پذیرش دانش آموز می کند و تا سال 
شهریه تحصیل در این مدرسه به . تحصیلی نیز می توان در آن نام نویسی کرد

 .دالر کانادا است$ 7۵360تا $ 2109۵طور ساالنه در حدود 



 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
 


