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 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 درباره کلگری
 

یکی از شهرهای مهم کانادا است که در استان آلبرتا در غرب این کشور کلگری 
واقع شده است و به عنوان پرجمعیت ترین شهر این استان نیز شناخته می 

بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور کانادا، کلگری سومین . شود
 .شهر پرجمعیت کانادا پس از تورنتو و مونترال است

کیفیت زندگی در کلگری به گونه ای است که می توان گفت انتخاب این شهر 
به عنوان مقصد زندگی می تواند یکی از هوشمندانه ترین انتخاب های موجود 

 .  در مسیر مهاجرت به کانادا باشد

 استان آلبرتا

Calgary نام التین 

 زبان رسمی انگلیسی

 سال تاسیس 1875

 تاریخ تبدیل شدن به منطقه شهری 1894ژانویه  1

 مساحت کیلومتر مربع  85555 

 جمعیت منطقه شهری 1539550

 ارتفاع از سطح دریا متر 1045



 شرایط آب و هوایی در شهر کلگری
 

یکی از شهرهای کانادا است که تابستان های مالیمی دارد اما دوره کلگری 
زمستان در این شهر طوالنی و همراه با یخبندان های ناشی از بارش برف 

داده های . در اکثر روزهای سال آسمان این شهر ابری است. است
درجه سانتی  54تا  -11هواشناسی نشان می دهد که دمای هوا در کلگری از 

گراد در روز متغیر است و در بساری از مواقع معدود دمای هوا در این شهر 
 .درجه سانتی گراد باالی صفر می رسد 30یا  -55به کمتر از 

 14جون تا   ماه است که از  3طول دوره فصل گرما در کلگری در حدود 
در این بازه زمانی، متوسط دمای هوا همواره . سپتامبر به طول می انجامد

گرم ترین ماه سال در این شهر ماه جوالی . درجه سانتی گراد است 19باالی 
درجه سانتی گراد و در  53است که دمای هوا در گرم ترین روزهای سال به 

 .درجه سانتی گراد می رسد 11خنک ترین حالت به 
مارچ را  8نوامبر تا  17ماه به طول می انجامد و از  4فصل سرد سال اما 

دمای هوا به طور میانگین در این بازه زمانی همواره بیش . شامل می شود
در سردترین ماه سال در کلگری . درجه سانتی گراد باالی صفر است 3تر از 

با . درجه سانتی گراد در حال تغییر است -1تا  -11دمای هوا بین ( ژانویه)
توجه به آنچه که گفته شد، می توان گفت که اوایل جوالی تا میانه آگوست 

 .بهترین زمان ممکن برای سفر به کلگری است
 
 
 



 کانادااماکن گردشگری در کلگری بهترین 
 

کلگری یکی از شهرهای جذاب برای مهاجرت های توریستی است و هر ساله 
جمعیت قابل توجهی برای مهاجرت به این شهر اقدام می کنند و یکی از 

بنابراین در صورتی که به دنبال . عوامل موثر در اقتصاد پویای کلگری هستند
بهترین شهرهای کانادا برای سفر هستید، کلگری می تواند یکی از بهترین 

 .گزینه های شما برای سفر باشد
لوئیز یکی از جذاب ترین و بهترین مقاصدی است که در طول دوره دریاچه 

برای رسیدن به شهر بانف و . اقامت خود در کلگری می توانید مشاهده کنید
در صورتی که اتومبیل . مشاهده این دریاچه راه های زیادی وجود دارد

دقیقه ای به این  90 شخصی داشته باشید، می توانید در یک بازه زمانی 
امکان استفاده از قایق های پارویی در این دریاچه یکی از . منطقه برسید

 .جاذبه های مهم آن است
باغ وحش کلگری یکی از مهم ترین جاذبه های توریستی این شهر برای 

این باغ وحش قدمت طوالنی دارد و سال . عالقمندان به حیات وحش است
هکتاری به این  150یک مساحت بزرگ . باز می گردد 1917تاسیس آن به سال 

گونه جانوری در این  575حیوان از  1000بیش از . مجموعه تعلق گرفته است
باغ وحش نگهداری می شوند و همین تنوع بر جذابیت هرچه بیشتر این 

 .مجموعه تاکید دارد



 کلگریشرایط کار در 
 

یکی از مسائلی که می تواند فرصت مهاجرت به کانادا را برای 
.  متقاضیان امکان پذیر کند، شرایط مهاجرت کاری به این کشور است

افرادی که تخصص آن ها در دسته شغل های مورد نیاز در کلگری قرار 
داشته باشد، شانس باالتری برای دریافت پیشنهادات کاری و ورود به 

 .کانادا خواهند داشت
در صورتی که به دنبال کار در کانادا هستید و تخصص ویژه ای دارید، 

شناخته می شود و  NOCحتما بررسی کنید که حرفه شما با کدام کد 
در این صورت . همچنین در کدام شهرها با کمبود نیروی کار روبرو است

می توانید از طریق برنامه های استانی موجود در کانادا، روند مهاجرت 
 .خود به کانادا را تسهیل ببخشید

های انجام شده در کلگری نشان می دهد که نیروی کار در این بررسی 
دالر کانادا در ماه به $ 10500شهر به طور متوسط درآمدی در حدود 

.  دست خواهد آورد که باالتر از متوسط درآمد در کشور کانادا است
برخی از مشاغل در کلگری نیز به نسبت متوسط درآمد در این شهر، 

 .  درآمد بسیار بیشتری را دریافت می کنند
 



 شرایط تحصیل در ساسکاتون
دانشگاه کلگری به عنوان بهترین دانشگاه این شهر توانسته رتبه دوم آلبرتا و  

در همین رابطه می توان به دانشگاه مونت . همچنین نهم کانادا را به دست آورد
بهترین دانشگاه های  50رویال در کلگری نیز اشاره داشت که توانسته در رتبه 

 ،SAITعالوه بر این دو دانشگاه، می توان به پلی تکنیک . کانادا قرار گیرد
دانشگاه سنت مری کلگری و دانشگاه آمبروز نیز به عنوان سایر دانشگاه های 

 .کلگری اشاره کرد
فرصت را خواهند داشت که در مدارس این کشور به ادامه این آموزان دانش 

.  تحصیل مشغول شده و بتوانند شرایط مناسبی برای آینده خود ایجاد کنند
بسیاری از خانواده ها به دنبال مدارس شبانه روزی در کانادا هستند تا بتوانند از 

 .بابت محل اقامت فرزندان خود نیز اطمینان حاصل کنند
مدرسه بالت آلبرتا یکی از مدارس شبانه روزی در شهر کلگری است که دانش 

تحصیلی را می توانند در این مدرسه سپری  15تا  7آموزان دختر و پسر از مقطع 
این مدرسه کالس های روزانه را نیز برگزار می کند و دانش آموزان می . کنند

هزینه تحصیل در این مدرسه در حدود . توانند در این دوره ها نیز شرکت کنند
 .دالر کانادا در سال است$ 54415تا $ 400 1

آکادمی کلگری نیز یکی دیگر از مدارس شبانه روزی موجود در این شهر است که 
از مقطع دوم تا دوازدهم را ارائه می کند و کالس های آن به صورت مختلط برگزار 

تا $ 00 14هزینه تحصیل در این مدرسه برای دانش آموزان در حدود . می شود
 .دالر کانادا در سال است$ 18900



 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
 


