پرســـش هـــــای متـــــداول

مهــاجــرت به کانــادا
هـــر آنچــــــه بایــد در مــــورد مهـــاجـــــــــرت به کــانـــــادا بــــدانیــــد

ارتباط با دفـاتر ایـران
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

( 30خط)

(تهـران و کـاشــان)

0 2 1 91 3 0 2 92 9

ارتبـاط با دفاتر کانـادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )604( 7733475

تمامـــی حقـــوق مادی و معنوی ایـــن کتاب متعلق به موسســـه مهاجرتی
تراســـت بـــوده و هـــر گونه کپـــی بـــرداری و اســـتفاده از آن جهـــت امور
تجاری پیگـــرد قانونی دارد.

بدیهی اســـت بـــا توجه به تغییـــرات احتمالـــی قوانین مهاجـــرت ،بعضا
ممکن اســـت پاســـخ های ارائه شـــده در این کتاب متناســـب با شـــرایط
متفاوت باشـــد ،لذا توصیه می شـــود قبل از هرگونه اقدام برای اطالع از
آپدیت قوانین و انتخاب بهترین مســـیر ،با مشـــاورین و وکالی تراســـت
وقت مشـــاوره رزرو نمایید.

ویرایش اول؛ برمبنای آپدیت آخرین قوانین اداره مهاجرت در ژانویه 2021

www.trustimm.com

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیم موسسه مهاجرتی تراست مجموعه ای از وکال و مشاورین خبره ایست که هدفش طراحی و اجرای بهترین مسیر مهاجرتی برای
شماست .مؤسسه مهاجرتی تراست ( )Trust Way Immigration Servicesشرکتی کانادایی است که در استان بریتیش کلمبیا به
شماره  BC1268598و در اداره مهاجرت کانادا به شماره  R506959به ثبت رسیده است.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگـی ای بـا کیفیـت کانادایـی را

در بهترین دانشـگاه ها و موسسات

کسب و کار موفق و زندگی کانادایی

بـرای خـود و خانـواده خـود در کانـادا

آموزشـی جهان تحصیل کنید.

در یک قاب.

بنـا کنیـد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

بـه مقصـد بیاندیشـید ،راه خـودش

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتی کانادا

را بـه شـما نشـان خواهـد داد.

و قوانین و مقررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراست توسط مشاورین قانونی مهاجرت

کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود
قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـت پرونـدههـا با توجـه به تجربه
قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

به روزترین اطالعات
وکالی م ــا ه ــر تغیی ــری در قوانی ــن اداره مهاج ــرت

کان ــادا را رص ــد م ــی کنن ــد.

حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

هم ــراه شم ـ ــا
مشاورین تراست در تمام مراحل

مهاجرت به کانادا همراه شما هستند!

تحصیــل
در کانـادا
انتخاب نامناسب دانشگاه ،مقطع و یا رشته تحصیلی

می تواند احتمال ریجکت شدن ویزای تحصیلی کانادا را

افزایش بدهد .وجود گپ تحصیلی یکی دیگر از عواملی است
که ممکن است باعث تردید آفیسر در ویزا دادن به شما شود.

مشاوران و وکالی خبره تراست ،به شما کمک خواهند کرد تا
بهترین تصمیم را برای ادامه تحصیل در کانادا اتخاذ نمایید.

مراحل استفــاده از خدمـات مهاجرت تحصیـلی تراست

01

دریافت وقت مشاوره اولیه رایگان

در ایـن مرحلـه کافـی اسـت تـا بـا یـک تمـاس تلفنی و

05

ارسـال خواهنـد شـد.

از کارشناسـان مـا دریافت کنید.

02

بعـد از تشـریح کامـل شـرایط و خواسـته هـای شـما،

06

پـس از اخـذ پذیـرش تحصیلـی ،شـهریه دانشـگاه
تواننـد بـا توجـه به سـوابق پژوهشـی و آموزشـی تان،

خواهـد شـد و بـا عقـد قـرارداد ،فرآینـد اخـذ پذیرش و

بیشـترین مقـدار ممکـن از بورسـیه هـای تحصیلـی را

ویـزای تحصیلـی کانـادا آغـاز مـی شـود.

بـرای شـما دریافـت کنند تا نیازی به پرداخت شـهریه

دریافت مدارک اولیه

در تـرم هـای بعـدی نداشـته باشـید.

پـس از تحویـل مـدارک بـه کارشناسـان تراسـت ،در

دریافت نامه پذیرش

حالـی کـه بـا خیالـی آسـوده بـه سـایر کارهـای خـود
می رسـید ،مطمئن هسـتید که کارشناسـان تراسـت

07

پیوسـته در حـال پیگیـری کارهـای شـما هسـتند.

04

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

پرداخت می شـود .کارشناسـان با تجربه تراسـت می

راهنمایـی هـای الزم از طـرف کارشـناس به شـما داده

03

در ایـن مرحلـه ،فـرم هـای مـورد نیـاز دانشـگاه مـورد
نظـر شـما تکمیـل و بـه همـراه مـدارک بـرای دانشـگاه

یا پر کردن فرم ارزیابی در سـایت ،یک وقت مشـاوره

تنظیم قرارداد

اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

معرفی فهرست دانشگاه ها

در ایـن مرحلـه بـا توجـه بـه شـرایط شـما فهرسـتی از

دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار

شـما قرار مـی گیرد.

در ایـن مرحلـه نامـه پذیـرش از دانشـگاه در دسـتان

شماسـت .بـه شـما تبریـک می گوییم! آمـاده تحصیل

در کانـادا شـوید.

08

دریافت ویزای تحصیلی

در نهایـت ،بـا توجـه بـه دریافـت نامـه پذیـرش از

دانشـگاه ،بـرای صدور ویـزای تحصیلی کانادا اقدامات

الزم بـرای شـما انجـام مـی شـود.

بزرگتـرین افتخـاری که در طـول سـالها خدمـت رســـانی کسـب کردهایـم،
لبخند رضایت مشـــتریان اســـت .مجموعه تراســـت به خود میبالد که مشـــتریانش خدماتی منحصر
به فـــرد را دریافت میکنند و این بزرگترین افتخار و دلگرمی تیم موسســـه مهاجرتی تراســـت اســـت.

در جریان باشید!
تراست را برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعات مهاجرتی در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

فهـرســـت مطــالـب
برای ورود به هر بخش کافیست از قسمت زیر روی آن کلیک نمایید.
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اطالعـات و حفـظ حریـم خصــوصی
+1 )604( 773 3475

اطالعـات و حفـظ حریـم خصــوصی
 -1طبق قانون دسترسی به اطالعات و حفظ حریم خصوصی ،چه اطالعاتی موجود است؟
بیشتر اطالعات دولتی موجود است؛ به استثنای یک سری اسناد کابینه که میتواند به اقتصاد کانادا آسیب
برساند ،روابط فدرال -ایالتی و یا اسناد مربوط به امور بینالملل .اطالعات مربوط به اشخاص هم فقط درصورت
رضایت آنها و یا مصلحت عمومی ،منتشر خواهد شد .اشخاص میتوانند زیر نظر قانون حفظ حریم خصوصی
( ،)Privacy Actبه این اطالعات دسترسی یابند.
 -2چه کسانی میتوانند ازطریق حق دسترسی به اطالعات ،درخواست دهند؟
شهروندان و مقیمان دائمی کانادا .اگر شهروند یا مقیم دائمی نیستید ،باید نمایندهای داشته باشید که شهروند
یا مقیم دائمی کانادا باشد و رضایتنامهی کتبی شما را هم داشته باشد.
 -3چه کسانی میتوانند تحت قانون حفظ حریم خصوصی ،درخواست دهند؟
شهروندان ،مقیمان دائم و یا هر شخص حاضر در کانادا.
 -4اگر نماینده درخواست ما را ارسال کند ،پاسخ سریعتری میگیریم؟
فرق خاصی نمیکند و تأثیری هم در سرعت دریافت پاسخ ندارد .دولت کانادا با همه یکسان برخورد میکند ،چه

www.trustimm.com

از خدمات نماینده استفاده کنند ،چه نکنند.
سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا ( )IRCCاظهار میکند که استفاده از نماینده برای تکمیل درخواست خود،
تصمیمی شخصی است .همچنین دولت کانادا هیچ شخصی را بهعنوان نماینده پیشنهاد نمیکند.
برای کسب اطالعات بیشتر کلیک نمایید.
 -5درخواست دسترسی به اطالعات چقدر هزینه دارد؟
هر درخواست پنج دالر هزینه دارد .این هزینه میتواند از طریق کارت اعتباری بهصورت آنالین و یا حواله و چک
از طریق ایمیل پرداخت شود .اگر کپی ،جستجوی بیشتر و یا زمان بیشتری نیاز داشته باشید ،هزینه هم افزایش
خواهد یافت( .پنج ساعت اول جستجو رایگان است).
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 -6هزینهی درخواست حفظ حریم خصوصی چقدر است؟
هزینهای ندارد.
 -7درخواست خود را چگونه و به کجا باید ارسال کنیم؟

اطالعـات و حفـظ حریـم خصــوصی
+1 )604( 773 3475

اگر درخواست شما الکترونیکی باشد ،باید از این لینک ارسال شود .به محض اینکه سؤاالت را تکمیل کنید،
درخواستتان به سازمان مهاجرت و پناهندگی ارسال میشود .اگر درخواستتان کتبی است ،باید یکی از فرمهای
زیر را پر کنید:
● فرم سازمان مهاجرت و شهروندی ()IMM5563
فرمهای خزانهداری کانادا ( TBC/CTC 350- 57و )TBC/CTC 350- 58
همچنین باید نامهای با جزئیات کامل بنویسید که نشان دهد درخواست برای چه اطالعاتی صادر شده است.
میتوانید فرم کاملشدهی خود را به مقاصد زیر ارسال کنید:
● بخش دسترسی به اطالعات و حفظ حریم خصوصی () Access to Information and privacy division
● سازمان مهاجرت و شهروندی ()IRCC
● اتاوا ،اونتاریو
● K1A 1L1
پرداخت اعتباری فقط ازطریق ابزار  ATIPامکانپذیر است .اگر میخواهید ازطریق چک یا حواله پرداخت کنید،
درخواستتان باید ایمیلی باشد.
 -8دریافت پاسخ چهمدت زمان میبرد؟

www.trustimm.com

درخواست دسترسی به اطالعات:
برای درخواستهایی که ازطریق سازمان مهاجرت و شهروندی صادر میشود ،سی روز زمان الزم است .هرچند که
با افزایش اسناد مورد بررسی ،زمان بیشتری نیاز است.
همچنین ممکن است بهدالیلی ،شورای مورد نظر به زمان بیشتری برای بررسی درخواست نیاز داشته باشد .اگر
زمان الزم بیش از سی روز شود ،رییس مؤسسه موظف است که به کمیسیون اطالعات ،موضوع را گزارش دهد.
همچنان شما حق دارید بهدلیل طوالنیشدن بررسی ،به سازمان اعتراض کنید.
درخواست حفظ حریم خصوصی:
معموال سی روز زمان میبرد ،اما بهدالیلی که در باال هم گفته شد ،ممکن است این زمان بیشتر
این درخواست هم
ً
شود .همچنین ممکن است برای ترجمه یا تغییر فرمت درخواست ،زمان بیشتری الزم باشد .برای طوالنیشدن
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این درخواست هم حق اعتراض دارید.
اگر درخواست شما در سی روز پاسخ داده نشد ،از یکی از راههای زیر وضعیت آن را پیگیری کنید:
● ایمیل به ATIP- AIPRP@cic.gc.ca
● ایمیل به یکی از مقاصد زیر:

اطالعـات و حفـظ حریـم خصــوصی
+1 )604( 773 3475
● بخش دسترسی به اطالعات و حفظ حریم خصوصی () Access to Information and privacy division
● سازمان مهاجرت و شهروندی ()IRCC
● اتاوا ،اونتاریو
 -9آیا میتوانیم به اطالعات شخص دیگری دسترسی یابیم؟
برای این کار ،باید رضایتنامهی کتبی آنها را داشته باشید که یا از طریق فرم  IMM 5744خواهد بود و یا توضیح
کتبی شامل موارد زیر:
● نام رضایتدهنده
● نام مخاطب
● امضای رضایتدهنده
● تاریخ امضا.
البته برای دسترسی به اطالعات افراد زیر  18سال ،نیاز به رضایتنامه ندارید.
 -10آیا میتوانیم به اطالعات شخص مرده دسترسی یابیم؟
بله ،میتوانید به اطالعات مرد یا زنی که حداقل بیست سال از مرگ او میگذرد ،دسترسی یابید .البته باید
مدارکی مثل آگهی مرگ ،عکس شخص و یا اطالعات سرشماری وی را داشته باشید.
اگر کمتر از بیست سال از مرگ شخص میگذرد ،فقط افراد زیر میتوانند به اطالعات وی دسترسی داشته باشند:
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● قیم یا ورثه
● درمورد فرد بدون وصیت ،وصی داراییهای وی.
البته این افراد هم دسترسی نامحدود به اطالعات مرده ندارند .بلکه فقط به اطالعاتی دسترسی دارند که در
مسئولیتهای قانونی آنها برای نهاییکردن ارثومیراث الزم است.
 -11چگونه میتوانیم به اطالعات شخصی که قبل از سال  1936به کانادا آمده است دسترسی بیابیم؟
اطالعات ورود و مهاجرت اشخاص تا قبل از سال ( 1936لیست مسافران  1935 - 1865و لیست ورودیهای مرزها
 ،)1935 - 1908در بایگانی و کتابخانهی کانادا نگهداری میشود که به صورت رایگان دردسترس خواهد بود.
درخواست خود را به یکی از مقاصد زیر ارسال کنید:
● بایگانی و کتابخانهی کانادا () Library and Archives Canada
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● بخش خدمات جستجو ()Research services division
● بخش شجرهشناسی ()Genealogy section
● شمارهی  395خیابان ولینگتن ،طبقهی سوم
● اتاوا ،اونتاریو
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+1 )604( 773 3475
● K1A 0N3
● فکس 6274 995- 613- :
برای اطالعات بیشتر درمورد مرکز شجرهشناسی کانادا روی این لینک کلیک نمایید.
 -12برای بهدست آوردن سوابق پذیرش تابعیت ،باید چه اطالعاتی ارائه دهیم؟
هرچه اطالعات بیشتر باشد ،دسترسی به سوابق هم بیشتر است .محدودیتی وجود ندارد .میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
● نام کامل
● تاریخ تولد
● شمارهی تلفن (درصورت دسترسی)
● تاریخ ورود
● بخش ورود
● نام همسر
● اگر شخص مرده باشد ،آگهی فوت
 -13آیا اشخاص غیرمقیم کانادا که تحقیقاتی دربارهی شجرهنامه انجام میدهند میتوانند به اطالعات
خانوادگیای که سازمان فدرال نگهداری میکند ،دسترسی یابند؟
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خیر ،فقط شهروندان و مقیمان دائمی کانادا این اجازه را دارند .میتوانید از یک شهروند یا مقیم دائم کانادا
بخواهید برای شما درخواست ثبت کند .البته پاسخ درخواست هم به همان شخص داده خواهد شد .همچنین
برای اشخاصی که کمتر از بیست سال است فوت کردهاند ،به رضایتنامهی دارای امضا و تاریخ و یا آگهی فوت
نیاز دارید.
 -14من ضامن یکی از اعضای خانواده شدهام که خارج از کانادا زندگی میکند و در یکی از دفاتر خارجی ویزا،
درخواست اقامت دائم کرده است؛ میتوانم به اطالعات آن درخواست دسترسی یابم؟
بله ،اگر میخواهید به اطالعات شخص دیگر ،مثل عضوی از خانواده ،دسترسی یابید ،باید:
● درخواست خود را طبق قانون دسترسی به اطالعات ارسال کنید.
● رضایتنامهی کتبی شخص موردنظر (برای باالی  18سال) را بگیرید.
● پنج دالر پرداخت کنید.
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البته اگر بخواهید به اطالعات مندرج در پروندهی ضمانت خود دسترسی یابید ،باید از طریق قانون دسترسی به
حریم خصوصی اقدام کنید و نیازی به پرداخت مبلغ نیست.

ا
س
ت
ا
ن
د
ا
ر
د
ه
ـ
ـ
ا
ی
پ
ر
س
ــ
ش
خ
ه
ـ
ــ
ـ
ا
ی
م
د
م
تـداول
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ا
ت

www.trustimm.com

استانداردهــای خدمــات
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استانداردهــای خدمــات
 -1چرا ادارهی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCاستانداردهای خدمات را معرفی کرده است؟
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی همیشه در تالش است:
● استانداردهای خدمات را بهبود ببخشد.
● دسترسی به تمام خدمات را سریعتر و راحتتر کند.
● یکپارچگی برنامه را حفظ کند.
استانداردهای خدمات ،از طریق روشی ثابت ،بازه های زمانی مورد انتظار برای خدمات را تعیین می کنند .آنها
عملکردهای ادارهی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCرا بهبود میبخشند و به آنها کمک میکنند تا
نتایج با کیفیت باال برای کانادایی ها ارائه دهند.
 -2چرا اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCاستانداردهایی را برای این خدمات و فعالیتهای
خاص معرفی کرده است؟
اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( ،)IRCCپس از بررسی عملکردش ،مجموعه ای از خدمات و
فعالیتهایی را انتخاب میکند که قابل ارزیابی ،مقرون به صرفه و باثبات باشند.
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خدمات یا فعالیت باثبات ،فعالیتی است که:
● میزان خدمات طی مدت چند سال مشابه باشد؛
● هیچ تغییر بزرگی در دستورالعمل ها و سازوکارها ایجاد نکند؛
● در آینده نزدیک با هیچ تغییر برنامه ریزی شده ای روبرو نشود که روی زمان پردازش فعلی تأثیر میگذارد.
 -3تفاوت بین زمان پردازش و استانداردهای خدمات چیست؟
استانداردهای خدمات ،اهدافی است که اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی سعی میکند هنگام کار روی برنامه
ها به آنها برسد.
استانداردهای خدمات محاسبه نمی شوند و فقط در صورت تغییر به روزرسانی میشوند .همه برنامه ها دارای
استانداردهای خدمات نیستند.
برای اکثر برنامه ها ،زمان پردازش به شما اطالعاتی درباره ی این میدهد که پردازش کاملترین برنامه ها در
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گذشته چقدر طول کشیده و این به صورت هفتگی به روزرسانی میشود .برای برخی از برنامه های اقامت دائم،
زمان پردازش ،تخمینی از مدت زمان انتظار برای پردازش برنامه های جدید را نشان می دهد.
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی به صورت ساالنه از عملکرد خود (زمان پردازش واقعی) بر اساس استاندارد

استانداردهــای خدمــات
+1 )604( 773 3475

خدمات گزارش ارائه میدهد.
 -4آیا اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCگزارش میکند که آیا از استانداردهای خدمات
برخوردار است یا نه؟
بله ،اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی در مورد اهداف عملکردی و نتایج  18نوع کسب و کار گزارش میدهد.
 -5چه اتفاقی می اُ فتد اگر اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCاستانداردهای مشخص شده
خود را رعایت نکند؟
ما در طول سال ،پیشرفت آن را در دستیابی به استانداردهای خدمات کنترل می کنیم .در پایان هر سال ،گزارش
پیشرفت خود را در بخش گزارش عملکرد دپارتمان ارائه میدهد .اگر استانداردی را رعایت نکردهایم ،این گزارش
علت آن را توضیح میدهد .سپس ،سازمان در صورت لزوم نحوه انجام کارها و بررسی استانداردهای خدمات را
تغییر میدهد.
 -6آیا استانداردهای خدمات برای برنامه هایی استفاده میشود که قبل از اجرای استانداردها دریافت شدند؟
بله ،استانداردهای خدمات برای همه برنامه های موجود و جدید ِاعمال میشود.
 -7چرا اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCبرای اعالم استانداردهای خدمات خود ،روزهای
تعطیل را جایگزین روزهای کاری کرده است؟
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اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی روزهای تعطیل را جایگزین روزهای کاری کرده تا استانداردهای خدمات،
واضح و قابل درک باشند .روزهای تعطیل مهمتر هستند .در حال حاضر ،هنگام مشاهده استانداردهای خدمات،
نیازی به حساب تعطیالت رسمی یا تعطیالت آخر هفته نیست .همچنین ،استفاده از روزهای تعطیل باعث
میشود که اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی بتواند پروسه ها را به صورت منصفانه و شفاف برنامه ریزی و
پیگیری کند.

ســواالت
متــداول ورود
به کانــادا

م
ج
و
ز
ا
ل
ک
ت
ر
و
ن
ی
کی
س
ف
ـ
ـ
پ
ر
ر
س
ــ
(
ش
ه
ــ
ا
)eTAی بمهتـکاداول
ن
ـ
ـ
ا
د
ا

www.trustimm.com

مجوز الکترونیکی سفــر ( )eTAبه کانــادا
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مجوز الکترونیکی سفــر ( )eTAبه کانــادا
 -1چرا کانادا مجوز الکترونیکی سفر را معرفی کرد؟
این مجوز به دولت کانادا این امکان را می دهد تا شرایط گزینش را بر اساس مخاطرات هر یک از مسافران تنظیم
کرده و امکان ورود آسان تر و سریع تر مسافران کم خطرتر به کانادا را فراهم کند .پیش از این ،اتباع خارجی
که از ویزا معاف بودند و قصد ورود به کانادا را داشتند ،تا زمانی که به درگاههای ورودی کانادا نرسیده بودند،
شرایطشان به طور سیتماتیک برای ورود به کانادا بررسی نمی شد.
هر سال ،تعداد اتباع خارجی معاف از ویزا که به طور موقت به کانادا سفر می کنند به طور قابل توجهی بیشتر
از تعداد مسافرانی است که به ویزا نیاز دارند .مثال ،اتباع خارجی معاف از ویزا ،به استثنای شهروندان ایاالت
متحده ،تقریباً  74درصد از اتباع خارجی که از طریق خطوط هوایی وارد کانادا می شوند را شامل می شوند.
 -2چه کسانی اتباع خارجی معاف از ویزا هستند؟
اتباع خارجی معاف از ویزا به اشخاصی گفته می شود که شهروند کانادا نیستند یا اقامت دائم ندارند و معموال
برای ورود به کانادا به ویزا نیازی ندارند.
 -3از چه زمانی سیستم  eTAشروع به کار کرد؟
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از  1اگوست 2015
 -4آیا برای بازدید و سفر به کانادا به  eTAنیاز دارم؟
از تاریخ  16مارس  ،2016اتباع خارجی معاف از ویزا که قصد سفر به کانادا از طریق خطوط هوایی را دارند ،نیاز
به داشتن  eTAدارند .شهروندان کشورهایی که معاف از ویزا هستند به طور کلی می توانند با گذرنامه معتبر و
بدون اخذ ویزا ،برای مدت زمان حداکثر شش ماه در کانادا اقامت داشته باشند یا از کانادا عبور کنند.
 -5آیا استثنایی هم وجود دارد؟
تعدادی از شرایطی که مانع  eTAمی شود در پایین قید شده است:
● داشتن تابعیت ایالت متحده
قبال ویزای اقامت موقت کانادا را داشتهاند
● افرادی که
ً
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● دیپلمات های برخی کشورها
● خدمه خطوط هوایی
● شهروندان کشور فرانسه که ساکن خیابان  Pierreو  Miquelonباشند

مجوز الکترونیکی سفــر ( )eTAبه کانــادا
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● افرادی که ویزای ورود به ایاالت متحده داشته و قصد پرواز به مقصد ایالت متحده دارند و در این پرواز فقط
به قصد سوخت گیری مجدد در کانادا توقف کنند.
● افرادی که از طریق کانادا به عنوان مسافر پرواز می کنند و دارای هر گونه ویزای مورد نیاز برای ورود به کشور
مقصد هستند
● افرادی که به عنوان عضوی از نیروهای مسلح یک کشور برای اهداف قانونی موظف به بازدید از کشوری
مشخص هستند.
● کسانی که مجوز کار و یا تحصیل دارند و فقط به ایالت متحده یا خیابان  Pierreو  Miquelonرفتهاند و قصد
برگشت به کانادا را دارند.
● هر یک از اعضای خانواده سلطنتی
 -6آیا من هم به مجوز الکترونیکی سفر و هم به ویزای سفر نیاز دارم؟
نه .مجوز الکترونیکی سفر فقط برای مسافران معاف از ویزا الزم است .شهروندان کشورهایی که در حال حاضر
جز کشورهای معاف از ویزا نیستند و می خواهند موقتا وارد کانادا شوند ،مثل گردشگرها ،کارگران خارجی موقت
(کسانی که مجوز کار دارند) و دانشجوهای بین المللی ،باید درخواست بدهند تا به آن ها ویزای اقامت موقت
داده شود ،TRV). TVR( :سند و مدرکی است که توسط دفتر ویزای مهاجرت کانادا در خارج از کانادا صادر می شود
و نشان می دهد که فردی که درخواست این ویزا را داشته ،شرایط پذیرش در کانادا به عنوان بازدید کننده را
داراست .ویزای اقامت موقت ممکن است برای یک بار ورود باشد یا برای چند بار ورود معتبر باشد.
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 -7من شهروند ایالت متحده هستم ،آیا باید برای سفر هوایی به منظور بازدید از کانادا  eTAداشته باشم؟
شهروندان ایالت متحده نیاز به داشتن  eTAیا ویزا ندارند .هرچند باید مدرک شناسایی معتبر و مناسب ارائه
بدهند.
 -8من اقامت دائم آمریکا ( )green cardدارم .آیا برای بازدید از کانادا به ویزا یا  eTAنیاز دارم یا اینکه می
توانم از گرین کارت استفاده کنم؟
با داشتن گرین کارت ایاالت متحده ،برای سفر به کانادا نیازی به ویزای بازدید کننده ( )TRVندارید .اما اگر قصد
پرواز به کانادا را دارید .نیاز به داشتن  eTAخواهید داشت.
هنگام پرواز به کانادا نیاز به ارائه مدارک زیر است:
● وضعیت اقامتتان در ایالت متحده (مثل داشتن گرین کارت)

صفحه 15

قبال برای درخواست  eTAاستفاده کردید.
● گذرنامه معتبر شما که
ً
ماموران مرزی کانادا هنگام ورود به کانادا eTA ،شما را بررسی کرده و تأیید می کنند.
وقتی که قصد سفر از ایالت متحده به کانادا از طریق راههای دریایی یا زمینی را دارید ،فقط باید مدرکی از
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وضعیت اقامتتان در ایاالت متحده را ارائه دهید( .مثل گرین کارت)
 -9چه زمانی باید اقدام به دریافت  eTAکنم؟
بیشتر مراحل دریافت  eTAظرف چند دقیقه پس از درخواست ،تأیید می شوند پس این فرایند دریافت  eTAرا
میتوانید نزدیک زمان سفرتان انجام دهید .هرچند ،به مسافراني كه نياز به داشتن  eTAدارند توصيه مي شود
كه مدتی قبل از تاريخ سفرشان ،درخواست خود را ارائه دهند ،زيرا برخي درخواست ها براي تایید و پذیرش به
زمان بيشتري نياز دارند .اگر این اتفاق برایتان پیش آمد ،تا  72ساعت بعد IRCC ،با یک ایمیل شما را راهنمایی
خواهد کرد.
 -10آیا فرد دیگری می تواند به نمایندگی از من درخواست  eTAرا تکمیل کند؟
بله ،یکی از دوستان یا اعضای خانواد ه میتوانند به جای فردی که قصد سفر به کانادا را دارد ،فرم درخواست eTA
را به صورت آنالین پر کند .گزینه ای برای نشان دادن این مورد در فرم آنالین  eTAوجود دارد.
 -11آیا می توانم با گرفتن یک  ،eTAچند بار به کانادا بروم؟
بله
 -12آیا ارسال درخواست فقط به صورت آنالین است؟
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اگر متقاضی به دلیل ناتوانی جسمی یا ذهنی نتواند از طریق سیستم الکترونیکی درخواستش را ارائه کند،
میتواند آن را از روش های دیگری مثل ارائه فرم درخواست کاغذی ارائه دهد.
 -13چقدر طول میکشد تا فرم درخواست تکمیل بشود؟
معموال فقط چند دقیقه طول می کشد.
تکمیل و ارسال این درخواست
ً
 -14هنگام درخواست  eTAچه مشخصات و اطالعاتی را باید ارائه دهم؟
 eTAشامل نام ،تاریخ و محل تولد متقاضی ،جنسیت ،آدرس ،ملیت و گذرنامه و یا مدارک مرتبط با سفر است.
در فرم درخواست همچنین از متقاضیان در مورد بودجه ای که برای سفر به کانادا در اختیار دارند و همچنین
اطرافیانشان اطالعاتی خواسته می شود.

صفحه 16

 -15چطور می توانیم وضعیت درخواست خود را بررسی کنیم؟
بستگی به نوع درخواستتان دارد .اگر تا به حال پاسخی دریافت نکرده اید ،اینجا را بخوانید.
اگر آنالین درخواست داده باشید ( به جز :) eTA
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با اقدامات زیر می توانید وضعیت خود را به صورت آنالین در اکانت چک کنید:
● وارد اکانت خود شوید.
● زیر  View my submitted applications or profilesروی  check status and messagesکلیک کنید.
اگر از طریق  eTAدرخواست داده اید:
اگر برای  eTAدرخواست داده اید ،می توانید وضعیت خود را به صورت آنالین چک کنید.
اگر نتوانستید از ابزار بررسی آنالین  eTAاستفاده کنید :در بعضی موارد مثل وقتی که ایمیل تایید خود را گم
کرده اید ،نمی توانید از ابزار بررسی وضعیت آنالین  eTAاستفاده کنید .به جای آن ،از وبسایت استفاده کرده و
قدم های زیر را دنبال کنید:
● زیر  ،Type of Applicationگزینه ی  Electronic Travel Authorizationرا انتخاب کنید.
● سپس  Case Specific Enquiriesرا انتخاب کنید.
● تا حد امکان جزئیات کافی را فراهم کنید.
ارسال پاسخ ممکن است چند روزی طول بکشد.
اگر به صورت کاغذی درخواست داده اید:
برای بررسی آنالین درخواست کاغذی خود ،دو راه دارید .وضعیت شما تنها زمانی نمایش داده می شود که
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پردازش درخواست شروع شده باشد .بین زمان دریافت و پردازش درخواست ،تاخیراتی وجود دارد .چطور می
توانیم از دریافت درخواست خود مطمئن شویم؟
 .1استفاده از ابزار آنالین :می توانید از ابزار آنالین استفاده کنید که روزانه آپدیت می شود.
 .2ساخت یک اکانت آنالین و پیوست درخواست کاغذی :برای این کار دو قدم وجود دارد :ساخت اکانت آنالین
– پیوست درخواست کاغذی به اکانت آنالین
همه ی درخواست ها هم نمی توانند لینک شوند .کدام درخواست ها قابلیت پیوست دارند؟
با این کار ،شما:
● جزئیات درخواست فعلی خود را می بینید.
● به جای ایمیل ،اطالعات درخواست را با پیام های آنالین مشاهده می کنید.

صفحه 17

 -16پردازش درخواست ما چقدر زمان می برد؟
نمی توان به طور دقیق زمانی را برای پردازش درخواست تعیین کرد .هر درخواستی متفاوت بوده و زمان مختص
خودش را دارد.
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با توجه به نوع درخواست ،می توان تخمین هایی زد .زمان های پردازش را بررسی کنید تا درباره ی زمان پردازش
بیشتر درخواست ها مطلع شوید.
 -17پس از ارسال درخواست ما چه اتفاقی می افتد؟
در بیشتر موارد ،درخواست شما از طریق قدم های زیر پیش خواهد رفت:
اگر متقاضی مجوز سفر الکترونیکی (  ) eTAهستید:
اطالع رسانی با ایمیل :در بیشتر موارد ،چند دقیقه پس از ارسال درخواست  ،eTAیک ایمیل تایید دریافت می
کنید .اگر چه پردازش بعضی درخواست ها چند روزی طول می کشد .اگر این مورد رخ داد ،حداکثر تا  72ساعت
ایمیلی را دریافت می کنید که اقدام بعدی شما را توضیح می دهد .هنگام درخواست ،یک آدرس ایمیل فعال
بدهید.
تغییر آدرس ایمیل :اگر پس از درخواست  ،eTAآدرس ایمیل خود را تغییر دهید ،باید به صورت آنالین آن را
آپدیت کنید .می توانید با استفاده از وبسایت انجامش دهید.
پس از دریافت  eTA: eTAشما تا پنج سال و یا تا تاریخ انقضای پاسپورت ،اعتبار دارد .هر کدام که زودتر باشد.
 eTAشما به پاسپورتی که هنگام درخواست استفاده می کنید ،پیوست می شود .هر بار که پرواز دارید ،باید
پاسپورت را به مامور خط هوایی نشان دهید.
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اگر متقاضی ویزای ویزیتور ،تحصیل یا کار هستید:
● تکمیل بودن درخواست شما بررسی می شود.
● به محض پرداخت هزینه های اثر انگشت ،نامه ای حاوی توضیح نحوه ی ارسال عکس و اثر انگشت دریافت
می کنید.
● اثر انگشت و عکس شما پس از ارسال به محل جمع آوری ،دریافت و بررسی می شود.
● درباره ی صالحیت شما برای ورود و ماندن در کانادا تصمیم گیری می شود ( بررسی پیش زمینه )
● تعیین صالحیت شما درباره ی کار ،تحصیل یا بازدید از کانادا
● توضیح نحوه ی انجام آزمایش پزشکی ( در صورت نیاز )
● تعیین می شود به مصاحبه نیاز دارید یا نه.
● نتیجه ی نهایی درخواست به شما گفته می شود.

صفحه 18

اگر آنالین درخواست داده باشید ،از طریق اکانت با شما تماس گرفته می شود .اگر کاغذی درخواست داده باشید،
با اطالعات ورودی خودتان تماس می گیرند.
اگر متقاضی اقامت دائم یا اسپانسری یک عضو خانواده هستید:
● تکمیل بودن درخواست شما بررسی می شود.
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● به محض پرداخت هزینه های اثر انگشت ،نامه ای حاوی توضیح نحوه ی ارسال عکس و اثر انگشت دریافت
می کنید.
● اثر انگشت و عکس شما یا اعضای خانواده تان پس از ارسال به محل جمع آوری ،دریافت و بررسی می شود.
● درباره ی صالحیت اسپانسری شما تصمیم گیری می شود.
● درباره ی صالحیت شما برای اقامت دائم تصمیم گیری می شود.
● زمان شروع پردازش به شما گفته می شود.
● اگر قبل از ارسال درخواست آزمایش پزشکی نداده باشید ،نحوه انجام آن توضیح داده می شود.
● یک غربالگری امنیتی انجام می شود تا اطمینان حاصل شود هیچکدام از متقاضیان خطر امنیتی برای کانادا
ندارند.
● تعیین می شود به مصاحبه نیاز دارید یا نه.
● نتیجه ی نهایی درخواست به شما گفته می شود.
اگر متقاضی شهروندی هستید:
برای پروسه ی درخواست برای اعطای تابعیت کانادایی:
● تکمیل بودن درخواست شما بررسی می شود.
● هزینه را پرداخت کرده تا نامه ی رسید دریافت را بگیرید.
● درخواستتان بررسی می شود تا تعیین شود صالحیت شهروندی را دارید یا خیر.
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● اگر بین  14تا  64سال باشید ،آزمون شهروندی شما تنظیم می شود.
● مصاحبه ای برایتان تعیین می شود ( همه ی متقاضیان مصاحبه ای با یکی از مقامات  IRCCخواهند داشت.
بعضی متقاضیان الزم است با افسر شهروندی یا قاضی تابعیت هم جلسه ای داشته باشند) .
● نتیجه ی نهایی درخواست به شما گفته می شود.
● اگر درخواست تایید شود ،تاریخی برای سوگند حضوری شهروندی در یک مراسم تنظیم می شود.
برای بررسی وضعیت درخواست ،چند راه وجود دارد.
● کانادا برای اتباع خارجی که از ویزا معاف هستند و از طریق خطوط هوایی قصد سفر به کانادا را دارند ،یک
شرط ورود جدید ،معروف به مجوز الکترونیکی سفر ( ،)eTAدر نظر گرفته است .با این حال شرایط ورود از سایر
روش ها (زمینی ،دریایی) تغییری نکرده و همانند روال سابق است

صفحه 19

 -18پس از تکمیل و ارسال درخواست ،چقدر طول میکشد تا مجوز  eTAبه دستمان برسد؟
بیشتر مراحل دریافت  ،eTAبه جز برخی درخواست ها که مدت بیشتر برای تایید نیاز دارد ،ظرف چند دقیقه پس
از درخواست تأیید و انجام می شوند .اگر مشکلی در این زمینه برای شما پیش آمد ،تا  72ساعت بعد IRCC ،با
ارسال ایمیل شما را راهنمایی خواهد کرد.
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 -19متقاضیان برای پذیرش درخواست به چه مدارکی نیاز دارند؟
متقاضیان برای تکمیل فرم آنالین به گذرنامه ،کارت شناسایی ،و آدرس ایمیل نیاز دارند.
 -20آیا برای ثبت این درخواست ،هزینهای باید پرداخت شود؟ اگر بله ،این هزینه چقدر است؟
برای ثبت و ارائه این درخواست هزینه ای معادل  7.00دالر کانادا نیاز است.
 eTA -21تا چه مدت اعتبار دارد؟
مجوز الکترونیکی سفر یا به مدت پنج سال از روزی که برای متقاضی صادر می شود ،معتبر است و یا تا روزی که
قبل از پایان آن دوره چنین اتفاقاتی رخ دهد معتبر خواهد بود:
● اگر گذرنامه یا یکی دیگر از مدارک سفر متقاضی ،منقضی شود.
● اگر مجوز الکترونیکی سفر متقاضی لغو شود.
● اگر مجوز الکترونیکی سفر جدید برای متقاضی صادر شود.
 -22من چند روز دیگر به کانادا می روم اما نمی توانم اسناد مورد نیاز برای درخواست  eTAرا در مهلت
درخواست شده ارسال کنم .آیا هنوز میتوانم به کانادا سفر کنم؟
اگر شما منتظر فرد یا ارگانی هستید ( برای مثال اداره پلیس یا دکتر) یا شخص دیگری قرار است مدارک را ارسال
کند یا در زمان بارگذاری مدارک مشکلی پیش آمد و نتوانستید که مدارک را در زمان تعیین شده بفرستید ،باید
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درخواست “تحقیق برای موارد خاص” به منظور تمدید مهلت ارسال مدارک ،بدهید.
 -23آیا افرادی که مجوز تحصیل یا اجازه کار می گیرند نیز نیاز به داشتن  eTAدارند؟
از تاریخ  1اگوست  ،2015برای افرادی که اقدام به گرفتن اجازه تحصیل یا کار می کنند به طور خودکار و همراه با
مجوز آنها eTA ،نیز صادر می شود .اما در صورت تمدید مجوز کار یا مجوز تحصیل eTA ،به طور خودکار تمدید
نمی شود .اگر از طریق خطوط هوایی می خواهید از کانادا خارج شوید و دوباره به کانادا برگردید ،باید مطمئن
شوید که  eTAهنوز اعتبار دارد.
 -24آیا به تمام مجوز های تحصیل و کار که پس از  1آکوست  2015توسط پست های ویزا و درگاه های ورود
صادر شده eTA ،ضمیمه می شود؟ اگر اینطور است ،چگونه می توان از شماره  ،eTAاطالع حاصل کرد؟
از تاریخ  1آگوست  2015به بعد ،مجوزهای تحصیل و مجوزهای کاری که برای اتباع خارجی معاف از ویزا صادر
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شده است ،همراه با  eTAبوده است .فقط مجوزهای کار و مجوزهای تحصیل که در روز  1آگوست به قبل صادر
شدهاند و همراه آن ها  eTAصادر نشده ،برای تمدید مجوزشان باید به مرکز رسیدگی به پروندههای وگرویل واقع
در استان آلبرتا بروند .برای راحتی این فرایند ،شماره  eTAرا می توان در معرفی نامه ای که به دارندگان مجوز
تحصیل و مجوز کار داده شده است ،پیدا کرد.
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 -25اگر  eTAبا مجوز کار یا تحصیل صادر شده باشد ،تا زمانی که این مجوز ها اعتبار داشته باشند eTA ،هم
اعتبار دارد یا فقط اعتبار آن پنج سال است؟ (یا اینکه اگر گذرنامه قبل از  5سال منقضی شود ،هنوز  eTAاعتبار
دارد)؟
اعتبار  eTAکه برای یک تبعه خارجی معاف از ویزا صادر شده ،مستقل از مجوز کار یا تحصیل او است .بنابراین،
در صورتی  eTAدیگر اعتباری ندارد که  5سال از صدورش گذشته باشد یا اعتبار گذرنامه متقاضی تمام شود .از
تاریخ  15مارس  ،2016از یک  eTAمی توان برای چندین بار ورود به کانادا استفاده کرد .به عالوه eTA ،به طور
الکترونیکی به گذرنامه وصل و مرتبط است .بنابراین ،برای سفر به کانادا باید با گذرنامه مرتبط با  eTAاقدام کنید.
 -26اگر فردی مجوز کار یا اجازه تحصیلش را در درگاه های ورودی کانادا دریافت کند اما نامه تأییدی پس از
آن دریافت نکند ،چگونه می تواند بررسی کند که آیا برای او  eTAصادر شده و اگر صادر شده ،شماره  eTAاو
چیست؟
در این حالت ،برای بدست آوردن شماره  ،eTAافراد باید یک فرم استعالم مربوط به پرونده و موضوع را به اداره
مهاجرت ،پناهندگی و تابعیت کانادا ( )IRCCارسال کنند و وضعیت را توضیح دهد .ایمیلی که از طرف  IRCCبه
فرد ارسال میشود حاوی شماره  eTAفرد خواهد بود.
 -27اگر فردی شماره  eTAخود را نمی داند (مثال ،اگر هنگام دریافت مجوز کار در درگاههای ورودی به او گفته
نشود که شماره  eTAاو چیست) ،آیا او می تواند دوباره برای  eTAدرخواست دهد؟ آیا سیستم مانع از دریافت
دو  eTAتوسط یک فرد می شود؟
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افرادی که در چنین شرایطی قرار می گیرند یا کسانی که به هر دلیل تصمیم به دریافت  eTAدیگری داشته
باشند ،قادرند در هر زمان بدین منظور اقدام نمایند .هنگامی که  eTAجدیدتر تأیید و صادر شد ،جایگزین eTA
قبلی میشود .اگر فرد با گذرنامه دیگری قصد دریافت  eTAدیگر کند eTA ،جدید پس از تایید ،جایگزین قبلی
نمیشود .این  eTAدوم به گذرنامه دوم متصل میشود و فرد می تواند هنگام سفر هوایی به کانادا از آن استفاده
کند در هر صورت ،سیستم مانع از ادامه این روند نخواهد شد.
 -28چه دالیلی ممکن است باعث اخالل در این فرایند شود؟
یکی از دالیل اخالل در فرآیند،جرم قبلی و یا دالیل پزشکی است.
از نظر عدم پذیرش کیفری ،چیزی به ظاهر ساده و جزئی مانند جرائم رانندگی که حتی شاید به چندین سال قبل
مربوط شود ،می تواند منجر به رد درخواست شود .حتی اگر جرم ماهیتی جزئی داشته و حتی اگر سوابق کیفری
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فرد از آن زمان پاک بوده باشد ،همچنان امکان رد درخواست متقاضی وجود دارد.
برخی از نمونه محکومیت هایی که می تواند مانع ورود متقاضی به کانادا شود :سرقت ،حمل مواد مخدر ،ممانعت
از برقراری عدالت و...
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دالیل جدی تری که می تواند باعث ممانعت از ورود متقاضی به کانادا شود :عضویت در سازمان های تروریستی،
جاسوسی ،مشارکت در جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت ،نقض حقوق بین المللی ،عضویت در گروه های
جرایم سازمان یافته ،جنایت ،یا مواردی که سالمت عمومی را به خطر می اندازد.
در سال های  2012و  ،2013تعداد کل اتباع خارجی معاف از ویزا که وارد کانادا شده اند ولی ورود آنها از طریق
خطوط هوایی غیر قانونی بود 7055 ،نفر بوده است .این امر منجر به هزینه ،تأخیر و ناراحتی قابل توجه این اتباع
خارجی ،سایر مسافران ،شرکت های هواپیمایی و دولت کانادا شد .به همین دلیل ،سیستم  eTAبوجود آمد و
مورد استفاده قرار گرفت.
 -29در صورت قبول نشدن درخواست  ،eTAراهی وجود دارد که بتوانم به کانادا سفر کنم؟
برای اتباع کشورهایی که نیاز به داشتن  eTAدارند ولی درخواست آن ها رد شده است ،بسته به ماهیت ،دلیل
و شرایط رد شدن درخواست آن ها و دلیل سفرشان به کانادا ،ممکن است اجازه اقامت موقت صادر شود.
ممکن است دفتر ویزا در کشور فرد متقاضی فرم درخواست برای اجازه اقامت موقت مختص به خودش را داشته
باشد.
متقاضیان باید دفتر ویزا در کشور خودشان را بررسی کنند تا از روش های خاصی که آنها برای ارائه فرم
درخواست دارند ،مطلع شوند.
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 -30آیا سیستم  ،eTAمشابه سیستم الکترونیکی مجوز سفر ( )ESTAکه توسط ایاالت متحده آمریكا استفاده
می شود ،است؟
سیستم  eTAبرگرفته شده از سیستم الکترونیکی مجوز سفر ( )ESTAایاالت متحده است و از جهات مختلف
بسیاری شبیه به آن است .دولت های کانادا و ایاالت متحده اظهار داشتند که سیستم های  eTAو  ESTAبرای
غربالگری مسافرانی که خارج از آمریکای شمالی هستند ،رویکرد و هدف مشترکی دارد.
 -31آیا برای درخواست و دریافت  eTAمعافیت سنی وجود دارد؟
نه .تمام مسافرانی که از کشورهایی که نیاز به داشتن  eTAدارند ،صرف نظر از سن آنها ،هنگام پرواز به کانادا
به  eTAاحتیاج دارند.
 -32آیا کسانی که قبال به کانادا سفر کردهاند ،نیاز به آزمون و بررسی مجدد دارند؟
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خیر ،مگر اینکه سابقه سفر قبلی باعث ایجاد مدارک و اطالعات نامناسب و نامطلوبی برای ارائه در فرم درخواست
 eTAشود.
 -33آیا افرادی که مدرک تأیید اقامت دائم ( )COPRبرای آنها صادر شده ،برای سفر به کانادا از طریق خطوط
هوایی به  eTAاحتیاج دارند؟
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برای اتباع خارجی معاف از ویزا که برای آنها مدرک تأیید اقامت دائم ( )COPRصادر شده است به طور خودکار
مجوز الکترونیکی سفر به کانادا نیز صادر می شود و بنابراین نیازی به داشتن  eTAندارند .با این حال ،آنها باید

صفحه 23
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با گذرنامه معتبر و تأیید سند اقامت دائم به کانادا سفر کنند.
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انگشـــت نگـــاری و عکــس (بیومتـــریک)
 -1اگر اثر انگشت و عکس ( )biometricsاز ما خواسته شود ،یعنی درخواستمان پذیرفته شده است؟
خیر ،ارسال این مشخصات یکی از قدمهای قبل از آغاز روند درخواست است .به محض ارسال ،برای بررسی
درخواست مورد استفاده قرار میگیرند.
 -2چرا هنگام درخواست باید عکس و اثر انگشت خود را تحویل دهیم؟
بیشتر افراد هنگام درخواست برای ویزای توریستی ،تحصیلی و کاری یا اقامت دائم ،باید اثر انگشت و عکس
خود را تحویل دهند .دفاتر ویزای کانادا از این مشخصات برای تأیید هویت شما استفاده میکنند .همچنین در
موارد زیر کاربرد دارد:
● جعل یا سرقت هویت را برای اشخاص دیگر دشوار میکند.
● مشکالتی مانند تشابه اسم ،تاریخ و محل تولد با اشخاص دیگر را حل میکند.
● هویت شما را برای درخواستهای بعدی هم تأیید میکند؛ پس برای ورود مجدد به کانادا ،کار راحتتری
خواهید داشت.
 -3برای ارائهی عکس و اثر انگشت ،چندوقت یکبار مراجعهی حضوری الزم است؟
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اگر درخواست ویزای تحصیلی ،کاری یا توریستی دارید ،باید هر ده سال یکبار عکس و اثر انگشت خود را تحویل
دهید .این مشخصات در یک پرونده برای درخواستهای بعدی شما ،تا ده سال ذخیره میشود.
اگر درخواست اقامت دائم دارید ،برای هر بار درخواست ،باید عکس و اثر انگشت ارائه دهید.
 -4اگر هیچ دفتر ویزا یا درخواستی ( )VACدر منطقهی مبدأ ما وجود نداشته باشد ،چطور اثر انگشت و عکس
را تحویل دهیم؟
اگر هیچ دفتر خدماتی در محل درخواست شما وجود نداشته باشد ،باید نزدیکترین محل را پیدا کنید .بیش از
 VAC 152در  102کشور مختلف جهان وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کنید.
احتماال الزم است برای تحویل عکس و
اگر داخل کانادایید و درخواست ویزای توریستی ،تحصیلی یا کاری دارید،
ً
اثر انگشت به نزدیکترین دفتر درخواست ویزا ،کانادا را ترک کنید.
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در سال  2018و  2019دفاتر جدیدی افتتاح شدهاند.
 -5روند بررسی درخواست بهدلیل تحویل اثر انگشت و عکس ،بیشتر زمان میبرد؟
به نوع درخواست بستگی دارد.
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● برای درخواست ویزای توریستی ،کاری و تحصیلی:
زمان تحویل مشخصات فردی ،در زمان بررسی درخواست محسوب نمیشود .هرچه زودتر آنها تحویل دهید،
بررسی درخواست هم زودتر شروع میشود .هنگام ارسال درخواست ،هزینههای مشخصات فردی را هرچه زودتر
بپردازید تا نامهی دستورالعمل را دریافت کنید .این نامه به شما اجازه میدهد که عکس و اثر انگشت خود را به
دفتر درخواست ارائه دهید.
بعد از ارسال درخواست از طرف ما ،سی روز وقت دارید که مشخصات خود را تحویل دهید.
● برای اکثر درخواستهای اقامت دائم:
زمان تحویل مشخصات فردی ،در زمان پردازش درخواست گنجانده شده است .در همهی درخواستها ،عکس و
اثر انگشت را هرچه زودتر ارسال کنید .فقط زمانی میتوانید آنها را تحویل دهید که هزینهها را پرداخت کرده
باشید و اداره مهاجرت مقصد و نحوهی ارائهی مشخصات را در نامهای برای شما ارسال کند.
اگر هیچ دفتر خدماتی در محل زندگی شما نبود ،به زمان بیشتری برای سفر به نزدیکترین دفتر خدمات نیاز
دارید.
 -6پس از جمعآوری عکس و اثر انگشت ما ،چه اتفاقی برای آنها میافتد؟
پس از ارائهی عکس و اثر انگشت ،آنها به صورت رمزگذاریشده برای پایگاه دادهی امن دولت کانادا ارسال
میشود .پلیس سلطنتی کانادا ( )RCMPاثر انگشت شما را باتوجه به سوابق اثر انگشت در موارد زیر بررسی
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میکند:
● جرمو جنایت
● اخراجیها
● متقاضیان اقامت موقت.
هر تطابقی در گزارش پلیس از طرف دفتر ویزایی که تصمیم نهایی را در مورد شما میگیرد ،بررسی میشود.
هنگام ورود به کانادا ،آژانس خدمات مرزی ( ،)CBSAاثر انگشت و عکس شما را برای تعیین هویت بررسی میکند.
 -7عکس و اثر انگشت ما را تا چندوقت نگه میدارند؟
برای درخواست ویزای توریستی ،تحصیلی یا کاری:
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عکس و اثر انگشت شما را تا پانزده سال پس از تاریخ تحویل نگه میدارند .ولی اگر درخواست شما به دالیل
امنیتی ،نقض حقوق بشر و بینالملل و جرائم سنگین و سازمانیافته رد شود ،اثر انگشت و عکس ،تا صدسالگی
شما هم نگهداری میشود!
برای درخواستهای اقامت دائم:
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اگر درخواست پذیرفته شود :عکس و اثر انگشت شما تا هشتاد سالگی شما نگهداری میشود.
اگر تابعیت کانادا به شما داده شود :عکس و اثر انگشت بهطور کلی پاک میشوند.
اگر درخواست شما رد شود :اگر درخواست تان به دالیل امنیتی ،نقض حقوق بشر و بینالملل و جرائم سنگین
و سازمانیافته رد شده باشد ،تا صدسالگیتان نگهداری میشوند .اما اگر بهعلت اطالعات نادرست باشد ،عکس
و اثر انگشت تا ده سال نگهداری میشود .اگر مشکالت سالمتی ،مالی و یا عدم انطباق دلیل رد شدن درخواست
شما باشد ،عکس و اثر انگشت را تا پنج سال نگه میدارند .اگر درخواستتان ناقص بوده باشد و یا از آن انصراف
داده باشید ،باز هم مدت نگهداری پنج سال خواهد بود.
 -8اگر داخل آمریکا باشیم و عکس و اثر انگشت را هنگام ورود به آنجا داده باشیم ،برای ورود به کانادا باز هم
باید آنها را ارائه دهیم؟
بله ،اگر ملیت خارجی داشته باشید (جایی غیر از ایاالت متحده) و در آمریکا زندگی کنید ،برای ورود به کانادا ،باز
هم باید عکس و اثر انگشت را زمانی که نامهی درخواست برایتان ارسال میشود ،ارائه دهید.
در آمریکا ،میتوانید عکس و اثر انگشت را به هرکدام از  135مرکز پشتیبانی درخواست ارائه دهید.
 -9اگر داخل کانادا باشیم ،باز هم نیاز به ارائهی عکس و اثر انگشت داریم؟
فعال از ارائهی
اگر متقاضی اقامت دائم باشید ،باید آنها را ارائه دهید .اگر متقاضی اقامت موقت هستید،
ً
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عکس و اثر انگشت معافید.
برای دریافت پاسخ سؤاالت بیشتر به اینجا مراجعه کنید.
 -10اگر درخواست ویزای کار یا تحصیل ما رد شود ،برای درخواستهای بعدی باید اثر انگشت و عکس را دوباره
ارائه دهیم؟
خیر ،هنگام درخواست ویزای توریستی ،تحصیلی یا کاری ،عکس و اثر انگشت ارسالی شما تا ده سال معتبر
خواهد بود ،حتی اگر درخواست ویزا رد یا منقضی شود.
 -11آیا امکان دارد برای ارائهی اثر انگشت ،بهجای دفاتر خدماتی ،به یکی از مبادی ورود و خروج ()port of entry
مراجعه کرد؟

صفحه 27

خیر ،فقط افراد مشخصی میتوانند عکس و اثر انگشت خود را به مبادی ورود و خروج کانادا ( )POEارائه دهند.
مثال ،دانشجویان و نیروهای کاری که ملزومات خاصی داشته باشند ،میتوانند عکس و اثر انگشت خود را (بهشرط
ً
درخواست برای ویزای تحصیلی یا کاری) به یکی از POEها ارائه دهند.
قبال نامهی
سایر متقاضیان باید عکس و اثر انگشت خود را به دفاتر جمعآوری مشخصات ارائه دهند .اگر
ً

انگشـــت نگـــاری و عکــس (بیومتـــریک)
+1 )604( 773 3475

دستورالعمل بیومتریک را دریافت کرده باشید ،یعنی نمیتوانید مشخصات را به POEها تحویل دهید.
 -12پس از ارسال درخواست ،هزینههای عکس و اثر انگشت را چگونه پرداخت کنیم؟
برای پرداخت هزینهی عکس و اثر انگشت پس از درخواست:
اگر درخواست آنالین بوده است :پرداخت آنالین یا آپلود رسید در اکانت .IRCC

صفحه 28
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اگر درخواست کاغذی بوده است :پرداخت آنالین و یا آپلود رسید در اینجا
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معاینـــات پزشـــکی
+1 )604( 773 3475

معاینـــات پزشـــکی
 -1آیا باید معاینه پزشکی انجام دهم؟
کلیه متقاضیان مهاجرت به کانادا الزم است معاینات پزشکی را انجام دهند .این معاینات برای شناسایی هر
شرایطی که ممکن است بر سالمت مردم کانادا تأثیر بگذارد یا منجر به ایجاد خواستههای بیش از حد از خدمات
بهداشتی یا اجتماعی کانادا شود الزم است .معاینه پزشکی شامل معاینه فیزیکی استاندارد ،آزمایش خون،
آزمایش ادرار و اشعه ایکس است.
 -2معاینات پزشکی برای چه مدت معتبر هستند؟
معاینات پزشکی از تاریخ معاینه به مدت یک سال معتبر هستند .اگر ویزای شما ظرف یک سال پس از تاریخ
معاینه پزشکی صادر نشود ،باید دوباره معاینه پزشکی را انجام دهید.
 -3آیا اگر بیماری یا اختالل خاصی داشته باشم ،درخواست من رد می شود؟
با در نظر گرفتن سابقه پزشکی کامل ،هر مورد پزشکی به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .اگر
این بیماری یا اختالل برای کانادایی ها خطرات سالمتی ایجاد کند یا باعث تقاضای بیش از حد از سیستم مراقبت
های بهداشتی کانادا شود ،ممکن است منجر به عدم پذیرش پزشکی شود.
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 -4کدام شرایط پزشکی ممکن است موجب عدم پذیرش من در کانادا شود؟
متقاضیانی که قصد دارند برای اقامت دائم وارد کانادا شوند ،یا افراد تحت تکفل خود (اعم از همراه یا غیر) ،در
صورتیکه دارای شرایط زیر باشند ممکن است از ورود به کانادا منع شوند:
● خطری برای سالمتی و امنیت عمومی باشد.
● باعث تقاضای بیش از حد از سیستم مراقبت های بهداشتی کانادا یا خدمات اجتماعی در کانادا شود.
 -5آیا موارد استثنایی برای افراد وابستهای که از نظر پزشکی غیرقابل قبول هستند ،وجود دارد؟
بله ،در بخش ضمانت مالی خانواده ،از عامل "تقاضای بیش از حد از بهداشت و خدمات اجتماعی در کانادا" صرف
نظر می شود .در صورتی که:

صفحه 30

● همسر یا فرزند وابسته شما باشد
 -6اگر باردار باشم ،آیا باز هم باید تحت معاینه پزشکی قرار بگیرم؟
برای امنیت جنین ،تا پیش از زایمان اشعه ایکس از متقاضیان باردار گرفته نمی شود .پس از تولد ،مادر و نوزاد
تحت معاینات پزشکی قرار می گیرند.

معاینـــات پزشـــکی
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 -7آیا افراد تحت تکفل من می توانند در یک کشور دیگر تحت معاینه پزشکی قرار بگیرند؟
معاینه پزشکی در سراسر جهان توسط پزشکان تعیین شده پنل انجام می شود .صرف نظر از دفتر ویزای مهاجرت
کانادا که درخواست به آن ارسال شده است ،ممکن است از خدمات پزشک معین پنل در هر قسمت از جهان
استفاده شود.
 -8آیا افراد تحت تکفل غیر همراه من ملزم به انجام معاینات پزشکی هستند؟
افراد تحت تکفل همراه و غیر همراه باید تحت معاینات پزشکی قرار گیرند .در شرایط محدود ،اگر فرد وابسته
غیر همراه مایل یا قادر به انجام معاینه پزشکی نباشد ،ممکن است فرد معاف شود .با این حال ،افراد وابسته
غیر همراه نمی توانند عضو حامی مالی خانواده ،در بخش ضمانت مالی خانواده باشند.
 -9من اخیراً معاینات پزشکی برای ویزای اقامت موقت کانادا یا مجوز کار یا مجوز تحصیل را به اتمام رسانده
ام .آیا باید آزمایش های پزشکی اضافی را برای درخواست اقامت دائم خود انجام دهم؟

صفحه 31
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بله ،شما باید تحت معاینه پزشکی اضافی را انجام دهید.
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تــرک کانــادا و بازگشـــت مجــدد
+1 )604( 773 3475

تــرک کانــادا و بازگشـــت مجــدد
 -1چگونه می توانم در صورت زندگی در کانادا تاییدیه اقامت موقت و ویزای اقامت دائم کانادا را دریافت کنم؟
اگر در کانادا ساکن هستید 2 ،روش برای دریافت اقامت دائم وجود دارد:
● به یکی از ادارات نزدیک محل زندگی خود در کانادا مراجعه کنید .می توانید از طریق  Web formبا اداره
مهاجرت کانادا تماس بگیرید.
اگر ویزای اقامت دائم شما (یا یکی از اعضای خانواده) در عرض یکی  2ماه منقضی می شود ،باید بیان کنید که
شرایط شما اضطراری است.
● اگر قادر به مراجعه به اداره ذکر شده نیستید ،باید کانادا را ترک کرده و از طریق فرودگاه بین المللی و یا مرز
زمینی کانادا وارد شوید .هنگام ورود مجدد به کانادا ،افسر مرزی با شما مصاحبه کرده و بر اساس اطالعات ذکر
شده در ویزا مجوز ورود شما به کانادا را ارسال می کند.
در هر حالت ،باید موارد زیر را به افسر نشان دهید:
● پاسپورت ،بلیت سفر و اسناد هویتی (از جمله لیبل ویزا در صورت وجود) و
● تاییدیه اقامت موقت ،ویزای اقامت دائم ،گواهی انتخابی کبک ،معرفی نامه ،و دستورالعمل های اداره صدور
ویزای کانادا
● سند وضعیت قانونی شما در کانادا ،همچون ویزای کار معتبر ،سند بازدید کننده ،و هر نوع سند مهاجرت
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(معتبر یا غیر معتبر)
● سند وضعیت ضمنی (اگر اقامت خود را قبل از منقضی شدن تمدید کرده باشید).
برای ثبات این وضعیت ،موارد زیر را الزم دارید:
● رسید پرداخت
● کپی درخواست تمدید اقامت
● پرینت درخواست آنالین
● ایمیل
نکته :برای دریافت اقامت دائم کانادا در وضعیت ضمنی ،باید از کانادا خارج شده ،به کشور دیگری رفته ،و مجددا
از طریق فرودگاه بین المللی یا مرز زمینی وارد کانادا شوید .اگر برای رفتن به کشور دیگر نیاز به ویزا دارید ،باید

صفحه 33

خودتان اقدام کنید.
می توانید پس از ورود به کانادا این مراحل را طی کنید .اگر هوایی سفر می کنید ،اطمینان حاصل کنید که وقت
کافی برای تعویض هواپیما دارید.
اما اگر تصمیم دارید از کانادا خارج شده و از مرز زمینی به کانادا وارد شوید ،مخصوصا در پیک آخر هفته و
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تعطیالت ،ممکن است مدت طوالنی در انتظار باشید.
برای پیدا کردن نزدیکترین مرز زمینی ،به وب سایت آژانس خدمات مرزی کانادا مراجعه کنید.
 -2ویزای اقامت موقت دارم .آیا می توانم کانادا را ترک کرده و دوباره به کانادا برگردم؟
ویزای اقامت موقت یکبار ورود
● اگر ویزای اقامت موقت یکبار ورود داشته باشید ،برای برگشت مجدد به کانادا باید ویزای جدید دریافت کنید.
● در شرایط زیر می توانید با ویزای اقامت موقت یکبار ورود مجددا به کانادا مراجعه کنید:
● فقط از ایاالت متحده ،سنت پیر و ماژالن دیدن کرده باشید
● و باید قبل از پایان مدت اقامت به کانادا برگردید
ویزای اقامت موقت چند بار ورود
● بله ،می توانید در صورتی که ویزای اقامت موقت چند بار ورود منقضی نشده باشد مجددا به کانادا برگردید.
ویزای موقت منقضی شده
● حتی اگر ویزای موقت منقضی شده باشد ،می توانید در شرایط زیر درخواست مراجعت به کانادا داشته باشید:
● فقط از ایاالت متحده ،سنت پیر و ماژالن دیدن کرده باشید
● و باید قبل از پایان مدت اقامت به کانادا برگردید

www.trustimm.com

افسر تمامی شرایط شما رابررسی کرده و سپس اجازه ورود مجدد به کانادا می دهد .اگر به کشورهای دیگری رفته
باشید (به غیر از کشورهای ذکر شده در باال) ،به ویزای جدید اقامت موقت نیاز دارید.
 -3آیا باید تا تاریخ اعتبار قید شده در ویزای بازدیدکننده کانادا را ترک کنم؟
خیر .تاریخ قید شده در ویزای بازدید کننده تاریخ ورود شما به کاناداست.
مدت زمان مجاز اقامت شما در کانادا هنگام ورود شما به کانادا مشخص می شود.
در صورتی که مدت زمان اقامت توسط افسر خدمات مرزی تعیین شود:
افسر خدمات مرزی به یکی از روش های زیر مدت زمان اقامت شما در کانادا را مشخص می کند:
● پاسپورت شما را مهر کرده و زیر آن یک تاریخ می نویسد

صفحه 34

● باید تا آن تاریخ کانادا را ترک کنید.
● پاسپورت شما را مهر کرده و به شما برگه سابقه سفر می دهد:
● باید تا تاریخ اعتبار برگه سابقه سفر کانادا را ترک کنید.
● اگر افسر بدون درج تاریخ زیر مهر و یا ارائه برگه سابقه سفر پاسپورت شما را مهر کند می توانید به مدت 6
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ماه در کانادا بمانید.
اگر سوپر ویزا داشته باشید
اگر با سوپر ویزا به کانادا سفر کرده و افسر خدمات مرزی پاسپورت شما را بدون درج تاریخ مهر کند ،می توانید
به مدت  2سال در کانادا بمانید.
مدت زمان اقامت در کیوسک بازرسی اولیه مشخص می شود:
ممکن است افسر در کیوسک بازرسی اولیه پاسپورت شما را مهر نکند .در این صورت ،می توانید به مدت  6ماه
یا تا زمانی که پاسپورت شما منقضی می شود در کانادا بمانید (هر تاریخی که نزدیک تر باشد).
اگر مهر پاسپورت به عنوان سند اثبات ورود به کانادا ضروری است ،از افسر خدمات مرزی درخواست کنید که
پاسپورت شما را مهر کند.
 -4من باید کانادا را ترک کنم و در عین حال کارت اقامت دائم ندارم .آیا می توانم مجددا بدون کارت اقامت
دائم به کانادا مراجعت کنم؟
برای بازگشت مجدد به کانادا از طریق هواپیما ،قطار ،اتوبوس ،و قایق نیاز به کارت معتبر اقامت دائم دارید .اگر
مطمئن هستید که کارت شما در زمان سفر منقضی می شود ،کارت را تمدید کنید .کارت را فقط در کانادا می
توانید تمدید کنید .اداره مهاجرت کانادا کارت اقامت دائم را به دیگر کشورها ارسال نمی کند و شخص دیگری
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نیز نمی تواند این کارت را از طرف شما دریافت کند.
اگر خارج از کانادا بوده و کارت معتبر اقامت دائم ندارید ،نیاز به ویزای ورود شهروند دائم دارید .فقط از خارج از
کانادا می توانید برای دریافت ویزای ورود شهروند کانادا اقدام کنید .اگر قصد داشته باشید بدون کارت اقامت
دائم و یا ویزای ورود شهروند کانادا مراجعت کنید ،نمی توانید از طریق هواپیما ،قطار ،اتوبوس و قایق به کانادا
برگردید.
پس مراجعت شما به کانادا بستگی به نحوه سفر دارد.
اگر با وسیله شخصی مراجعت می کنید:
می توانید از اسناد دیگری برای ورود به کانادا استفاده کنید .هنگام بازگشت به کانادا ،در صورتی که بخواهید
مجددا به خارج از کانادا سفر کنید ،برای دریافت کارت اقامت دائم اپالی کنید.

صفحه 35

برخی از وسایل نقلیه شخصی عبارتند از ماشین ،کامیون ،موتورسیکلت ،و ماشین های کاروان که مالک آن بوده
و یا اجاره کرده اید .ماشین های کاروان کاربرد عمومی ندارند.
مراجعت مجدد به کانادا از طریق هواپیما ،اتوبوس ،قطار ،و قایق:
باید برای دریافت ویزای ورود شهروند کانادا که برای یک ورود معتبر است اپالی کنید .در غیر این صورت نمی
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توانید به کانادا سفر کنید.
هنگام برگشت به کانادا باید برای تمدید ویزای اقامت دائم اپالی کنید.
اگر زودتر از موعد سفر کرده و یا به تازگی اپالی کرده اید:
اگر می دانید که زود سفر کرده اید ،باید درخواست تمدید اضطراری کارت اقامت دائم ارسال کنید .اگر به تازگی
برای دریافت کارت اقامت دائم اپالی کرده و منتظر دریافت آن هستید ،می توانید زمان پردازش ،وضعیت
درخواست را بررسی کرده و یا درخواست را به اکانت خود لینک دهید.
اگر بیش از  6هفته است که منتظر دریافت کارت اقامت دام هستید با اداره مهاجرت کانادا تماس بگیرید.
 -5آیا دانشجویان خارجی می توانند در حین تحصیل به کشور خود مراجعت کرده و یا به خارج از کانادا سفر
کنند؟
بله .اما ویزای تحصیلی مجوز سفر محسوب نمی شود .نمی توانید با ویزای تحصیلی سفر کرده و یا به کانادا
بیایید .عالوه بر ویزای تحصیلی ،ممکن است به اسناد زیر نیاز داشته باشید:
● ویزای بازدید کننده (ویزای اقامت موقت)
● اتا (مجوز الکترونیکی سفر)
ممکن است بسته به کشور خود به پاسپورت نیز نیاز داشته باشید .قبل از سفر و ورود به کانادا اسناد الزم را
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آماده کنید.
هم چنین مجوز سفر برگشت دوباره شما به کانادا را تضمین نمی کند .باید افسر خدمات مرزی را متقاعد کنید
که تمامی شرایط الزم را دارید.
اگر برای ورود به کانادا به ویزای بازدید کننده نیاز داشته باشید:
باید اطمینان حاصل کنید که ویزای بازدید کننده هنگام برگشت به کانادا همچنان معتبر است .و اگر معتبر
نیست ،باید قبل از ترک کانادا آن را تمدید کنید.
برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت سفر در حین تحصیل مراجعه کنید.
 -6آیا می توان در صورت داشتن ویزای کار کانادا را ترک کرده و دوباره مراجعت کنم؟

صفحه 36

بله .اما ویزای کار سند سفر محسوب نمی شود .نمی توانید با ویزای کار به کانادا سفر کنید .عالوه بر ویزای کار
به موارد زیر نیاز دارید:
● ویزای اقامت موقت و
● اتا
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داشتن اتا و ویزا به همراه ویزای کار اجازه برگشت شما به کانادا را تضمین نمی کنند .باید افسر خدمات مرزی را
متقاعد کنید که شرایط الزم برای بازگشت مجدد به کانادا را دارید.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت سفر به کانادا برای کارگران موقت مراجعه کنید.
 -7درخواست تمدید ویزای تحصیلی داده ام .آیا می توانم به خارج از کانادا سفر کرده و دوباره برگردم؟
بله .مادامی که اتا یا ویزای بازدید کننده معتبر است می توانید کانادا را ترک و دوباره مراجعت کنید.
استثناء
فقط یک استثناء وجود دارد .ممکن است بتوانید در شرایط زیر با ویزای بازدیدکننده که منقضی شده است به
کانادا مراجعت کنید (البته در مورد اتا منقضی شده صدق نمی کند):
● فقط می توانید از ایاالت متحده ،سنت پیر و ماژالن دیدن کرده
● و باید قبل از پایان مدت اقامت به کانادا برگردید
هنگام برگشت به کانادا
اگر ویزای تحصیلی شما همچنان معتبر است ،و یا اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی در غیاب شما ویزای
تحصیلی را تمدید کرده باشد ،ممکن است بتوانید به عنوان دانشجو وارد کانادا شوید.
و اگر ویزای تحصیلی تمدید نشده باشد ،ممکن است به شما اجازه داده شود به عنوان بازدید کننده به کانادا
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مراجعت کنید .در این صورت ،تا زمان دریافت ویزای تحصیلی تمدید شده حق تحصیل ندارید .باید افسر ورودی
کانادا را متقاعد کنید که پول کافی برای خود در کانادا دارید.
ممکن است افسر مرزی در زمان بازگشت مجدد شما به کانادا از شما چند سوال بپرسد .اگر افسر دالیل قانع کننده
ای برای ممانعت از ورود شما به کانادا داشته باشد ،نمی توانید مجددا به کانادا مراجعت کنید .ممکن است افسر
کپی درخواست تمدید ویزا ،رسید پرداخت هزینه ،و اسناد دیگر را درخواست کند تا ثابت شود شما برای تمدید
ویزا اپالی کرده اید.
اگر اهل ایاالت متحده ،سنت پیر و ماژالن باشید:
می توانید برای دریافت ویزای تحصیلی جدید مجددا اپالی کرده و در صورت داشتن شرایط زیر هزینه را در ورودی
پرداخت کنید:

صفحه 37

● شهروند ایاالت متحده بوده و یا اقامت دائم داشته باشید
● شهروند گرینلند بوده
● شهروند سنت پیر و ماژالن باشید
در این شرایط ،ویزای تحصیلی سریع تر برای شما صادر می شود .هنگامی که به کانادا رفتید ،باید از درخواست
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قبلی خود انصراف داده تا بتوانید ویزای تحصیلی را تمدید کنید .از طریق  Web formاقدام کرده و در عنوان
 application/enquiryگزینه  Withdrawal of applicationرا انتخاب کنید.
 -8من منتظر صدور ویزای کار پس از فارغ التحصیلی هستم .آیا می توانم به خارج از کانادا سفر کرده و با
ویزای تحصیلی مجددا مراجعه کنم؟
مادامی که اتا و ویزای شما معتبر باشد ،می توانید از کانادا خارج شده و مجددا مراجعت کنید .مجوز تحصیل و
کار ویزا محسوب نشده و اجازه برگشت شما به کانادا را صادر نمی کنند.
اگر ویزا یا اتا منقضی شده باشد ،باید قبل از مراجعت به کانادا ویزا یا اتا جدید دریافت کنید.
هنگامی که به کانادا برگشتید:
● ممکن است در صورت معتبر بودن مجوز تحصیل به عنوان دانشجو به کانادا وارد شوید.
● اگر در نبود شما مجوز کار پس از فارغ التحصیلی تایید شود ،می توانید به عنوان کارگر وارد کانادا شوید.
● اگر همچنان اداره مهاجرت در حال بررسی مجوز کار پس از فارغ التحصیلی باشد ،ممکن است بتوانید به
عنوان بازدیدکننده به کانادا مراجعت کنید .هم چنین می توانید تا زمانی که اداره مهاجرت در مورد درخواست
شما تصمیم گیری می کند ،بدون مجوز کار کنید.
● ممکن است هنگام بازگشت به کانادا افسر مرزی از شما چندین سوال بپرسد .باید کپی اپالی مجوز کار پس
از فارغ التحصیلی یا رسید پرداخت هزینه را نشان دهید.

صفحه 38
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● اگر افسر مرزی دلیل قانع کننده ای برای ممانعت از ورود شما به کانادا داشته باشد ،نمی توانید به کانادا وارد
شوید.
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جایـگزینــی مـدارک
 -1چه مدارک مهاجرتی در صورت معدوم شدن ،سرقت یا مفقودی ،جایگزین می شوند؟
داخل کانادا:
● گواهی عزیمت ( ) IMM 0056
● ویزای مهاجرت و سابقه ی فرود (  / ) IMM 1000تائیدیه ی اقامت دائم ( ) IMM 5292
● سوابق گردشگر ( ) visitor record – IMM 1097
● ویزای کار (  ) IMM 1102و ویزای تحصیل ( ) IMM 1208
● Exclusion order ( IMM 1214
● ) Deportation order ( IMM 1215
● ) Departure order ( IMM 5238
● جواز ورود و اقامت در کانادا ( ) IMM 1263
● مجوز بازگشت به کانادا طبق طبق بند  )1( 52قانون مهاجرت ( ) IMM 1203
خارج از کانادا:
● ته برگ  /ته قبض (  ) counterfoilویزای اقامت موقت.

www.trustimm.com

● ته برگ ویزای اقامت دائم
● تائیدیه ی اقامت دائم
 -2مدارک مهاجرت مفقودی  /معدومی  /مسروقی را چطور جایگزین کنیم؟
اگر مدرک مهاجرت شما معدوم شد ،یا به سرقت رفت و گم شد:
● تایید وضعیت یا جایگزینی سند مهاجرت را تکمیل کنید.
● آن را به مرکز پشتیبانی عملیات (  ) OSCدر اُ تاوا ،اونتاریو ارسال کنید.
 -3مدرک تائید وضعیت (  ) Verification Of Statusچیست؟
فرم جدید تائید وضعیت یا جایگزینی مدارک مهاجرت ،جایگزین فرم قدیمی ورود می شود .اگر نیاز به تاریخچه
ی اطالعات مهاجرت خود دارید ( ،مثل تاریخ و محل ورود به کانادا ) این فرم را تکمیل کنید .برای مدارک زیر به

صفحه 40

کار می رود:
● سابقه ی ورود
● تائیدیه ی اقامت دائم
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● ویزای تحصیل ،ویزای کار و ویزیتور رکورد
● مجوز بازگشت به کانادا
● جواز اقامت موقت
● Exclusion order
● Deportation order
● Departure order
 -4اگر قبال فرم تائید ورود را ارسال کرده باشیم ،نیاز به ارسال دوباره است؟
خیر ،فرم های تائید ورودی که قبل ارسال شده اند ،پردازش می شوند .نیاز به درخواست دوباره نیست.
 -5آیا کپی معتبری از سند مهاجرت خود دریافت می کنیم؟
خیر ،فقط یک سند کاغذی ساده از مدرک تائید وضعیت شما صادر خواهد شد .کپی های معتبر دیگر ارسال نمی
شوند.
 -6چطور می توان کارت اقامت دائم را تمدید کرد؟
اگر کارت اقامت دائم (  ) PRمنقضی شده یا در کمتر از  9ماه منقضی شود ،می توانید درخواست کارت جدید
دهید .کارت جدید ،تاریخ انقضای جدیدی هم خواهد داشت .بیشتر کارت های  PRجدید ،تا  5سال معتبرند.
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شرایط اخذ کارت :PR
● مقیم دائم باشید.
● درخواست خود را داخل کانادا ارسال کرده باشید.
نحوه ی درخواست کارت  PRرا مطالعه بفرمایید.
 -7پردازش کارت  PRچقدر طول می کشد؟
زمان های پردازش کارت های  PRرا چک کنید .اگر زودتر به کارت نیاز دارید ،می توانید درخواست فوری دهید.
اگر واجد شرایط نباشید ،درخواستتان به صورت عادی پردازش می شود.
 -8اگر کارت اقامت دائم ما گم شد و یا نابود شد و به سرقت رفت ،چه کنیم؟

صفحه 41

بستگی دارد که داخل یا خارج کانادا باشید .در هر صورت باید اطالع دهید تا از استفاده ی اشخاص دیگر از
کارتتان جلوگیری شود.
در صفحه ی درخواست کارت  ،PRدستور العمل های بخش  Replaced a lost, stolen or destroyed PR cardرا
دنبال کنید.
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 -9هزینه ی کارت اقامت دائم را چطور پرداخت کنیم؟
باید به صورت آنالین پرداخت کنید .سایر روش های پرداخت مورد قبول نیست .پس از پرداخت ،از رسید خود
پرینت بگیرید و همراه با درخواست کاغذی بفرستید ( .پرداخت آنالین هزینه ها )
 -10اگر کارت اقامت دائم ما اشتباهی داشت یا چیزی کم داشت ،چه کنیم؟
اگر اشتباه از جانب  IRCCبود ،باید درخواست صدور مجدد کارت اقامت دائم بدهید .اگر نام اصلی یا خانوادگی
شما بیش از  28حرف باشد ،روی کارت  PRکوتاه خواهد شد .این اشتباه محسوب نمی شود و کارت شما به این
دلیل صدور مجدد نخواهد شد.
برای کارت های صادره قبل از  21نوامبر  ،2015محدودیت هایی داریم:
● نام کوچک 15 :حرف یا کمتر
● نام خانوادگی 20 :حرف یا کمتر
برای کارت های صادره بعد از  21نوامبر :2015
● نام کوچک 28 :حرف یا کمتر
● نام خانوادگی 28 :حرف یا کمتر
 -11کارت اقامت دائم ما از طریق پست ارسال می شود؟
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مقیم جدید ساکن کانادا هستم:
بله اگر مقیم دائم جدید باشید ،کارت  PRخود را از طریق پست دریافت می کنید.
داخل کانادا هستم و قبال اقامت گرفته ام:
احتماال بله ،بیشتر مقیمان دائم کانادا کارت های  PRجایگزین یا تمدید شده ی خود را از طریق پست دریافت
می کنند .البته از شما خواسته می شود آن را از یک دفتر محلی  IRCCتحویل بگیرید .اگر الزم به تحویل باشد ،با
شما تماس گرفته می شود و زمان تحویل هماهنگ خواهد شد .اگر نمی توانید در آن زمان حاضر باشید ،با دفتر
 IRCCدوباره هماهنگ کنید .اگر ظرف  180روز کارت را تحویل نگیرید ،کارت معدوم شده و باید دوباره درخواست
دهید.
مقیم دائم ساکن بیرون کانادا هستم:

صفحه 42

خیر ،کارت های  PRبه خارج از کانادا پست نمی شود .اگر الزم است به کانادا برگردید و کارت  PRشما منقضی،
گم ،نابود یا دزدیده شده ،باید درخواست سند سفر اقامت دائم بدهید که فقط برای یک بار ورود مجدد اعتبار
دارد.
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هنگام برگشت به کانادا می توانید برای کارت  PRدرخواست دهید.
 -12کارت اقامت دائم چقدر هزینه می برد؟
درخواست کارت اقامت دائم (  50 ) PRدالر به ازای هر شخص است .نیاز نیست برای تمدید یا جایگزینی کارت
دوباره هزینه پرداخت کنید.
 -13همراه با درخواست کارت  PRباید عکس هم ارسال کنیم؟
بله ،درخواست شما باید شامل عکس های دارای مشخصه خاصی باشد .اگر فرمت عکس ها اشتباه بود ،درخواستتان
باز می گردد.
 -14چه زمانی باید درخواست کارت اقامت دائم بدهیم؟
اگر مهاجر جدید کانادا هستید ،نیازی به درخواست کارت اقامت دائم نیست .پس از ورود به کانادا ،کارت برای
شما پست می شود.
در شرایط زیر ،باید درخواست کارت  PRبدهید:
● قصد ترک کانادا و بازگشت به آن را از طریق وسایل نقلیه ی تجاری مثل اتوبوس ،هواپیما ،قطار یا قایق دارید.
● پس از ارسال آدرس پستی خود در کانادا کارت  PRرا دریافت نکرده اید و از زمان ارسال آدرس  180روز می
گذرد.
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● نیاز به مدرک برای وضعیت  PRخود دارید.
● کارت شما گم ،دزدیده یا معدوم شده و نیاز به کارت جدید دارید.
● از انقضای کارت شما کمتر از  9ماه مانده.
● نام خود را قانونی تغییر داده و نیاز به نام جدیدی روی کارت  PRدارید.
دریافت کارت اقامت دائم چقدر طول می کشد؟ زمان های پردازش را بخوانید.
 -15چگونه می توانیم از تاخیر یا رد در رسیدگی به درخواست کارت اقامت دائم خود جلوگیری کنیم؟
برای جلوگیری از تاخیر یا رد درخواست ،مطمئن شوید:
● فرم های درخواست را به درستی پر و امضا کرده باشید.

صفحه 43

● اگر کارتتان گم ،دزدیده یا معدوم شده بود و یا آن را دریافت نکرده اید بخش  Solemn Declarationرا پر
کنید.
● تمام مدارک خواسته شده در چک لیست مدارک را در انتهای فرم ارائه دهید.
● با کارت اعتباری ،هزینه را آنالین پرداخت کنید.
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● مدرک پرداخت را همراه با درخواست خود ارائه دهید.
 -16به من گفته شده کارت اقامت دائمم ارسال شده اما کارتی دریافت نکرده ام .راهکار چیست؟
اگر قبل از پایان شش هفته کارت  PRخود را دریافت نکردید:
اگر منتظر کارت اقامت دائم خود هستید اما هنوز شش ماه از پست کردن آن نمی گذرد ،باید تا پایان این زمان
منتظر بمانید.
اگر پس از شش هفته کارت  PRرا دریافت نکردید:
اگر منتظر کارت هستید و پس از شش هفته از تاریخ پست کردن آن ،دریافتش نکردید ،باید یک بیانیه ی
رسمی (  ) Solemn Declarationرا تکمیل کنید .راهنمای پستی در انتهای فرم آورده شده است.
توجه کنید که اگر  180روز از تاریخ پست کردن کارت  PRگذشته باشد ،باید دوباره درخواست کارت بدهید .بخش
 ) G ( Solemn Declarationرا پر کرده و هزینه ها را پرداخت کنید.
 -17در صورت تغییر قانونی اسم ،کارت  PRچگونه بروز می شود؟
باید درخواست کارت  PRجدیدی بکنید تا نام روی کارت اصالح شود .حتما مدارک مربوط به تغییر اسم را ارائه
دهید.
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 -18گواهی  /کارت تابعیت خود را گم کرده ام .چگونه آن را بازیابی کنم؟
بازیابی کارت شهروندی:
صدور کارت های شهروندی و گواهی نامه های یادبود در فوریه  2012متوقف شده است .پس کارت یا گواهی
یادبود جدیدی برای شما ارسال نمی شود.
برای بازیابی کارت های مسروقه یا گم شده ،باید درخواست گواهی شهروندی بدهید.
بازیابی گواهی شهروندی:
اگر گم شده یا به سرقت رفته ،باید دوباره درخواست بدهید.
سایر مدارک مورد پذیرش برای تابعیت:

صفحه 44

می توانید از مدارک دیگری هم به عنوان مدرک تابعیت استفاده کنید .این مطلب را بخوانید.
 -19چه مدارکی را همراه با درخواست گواهی شهروندی (  ) proof of citizenshipارسال کنیم؟
چک لیست مدارک توضیح می دهد که:

جایـگزینــی مـدارک
+1 )604( 773 3475

● با توجه به شرایط ،باید چه مدارکی ارسال کنید.
● فرمت مورد نیاز برای مدارک ( اصل مدرک یا کپی رنگی )  -کپی رنگی یا سیاه و سفید مدارک شما باید واضح
و خوانا باشد.
اگر مدارک شما به زبان انگلیسی یا فرانسه نبود:
● ترجمه ی آن ها را ارسال کنید.
● اگر مترجم ،مترجم مورد قبول کانادایی نیست ،سوگند نامه (  – affidavitحاوی امضای شخص در حضور شاهد
معتبر ) او را حتما ارسال کنید – .ترجمه ی خود شخص یا اعضای خانواده ی او پذیرفته نیست.
 -20اگر غلط امالیی یا اشتباه دیگری در گواهی شهروندی بود ،می توانیم آن را بازیابی کنیم؟
بله ،گواهی تابعیت تحت شرایط زیر تجدید می شود:
● در پردازش آن اشتباهی شده باشد.
● از زمان دریافت آن توسط شما ،حداکثر  90روز گذشته باشد.
اگر بیش از  90روز از دریافت گواهی در مراسم شهروندی ،ارسال آن از طریق پست و یا دریافت از طرف کنسولگری
یا سفارت کانادا گذشته باشد ،باید دوباره درخواست گواهی داده و هزینه های پردازش را پرداخت کنید.
برای جایگزین شدن گواهی شهروندی به دالیل دیگر ،باید پروسه ی زیر را طی کنید:
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نحوه ی درخواست برای جایگزین کردن گواهی به دلیل وجود ایراد:
اگر بیش از  90روز از دریافت گواهی نگذشته ،موارد زیر را ارسال کنید:
● گواهی شهروندی دارای ایراد
● یک یادداشت توضیحی درباره ی نوع ایراد
● اگر درخواست شما اضطراریست :کلمه ی  urgentرا درشت و تیره روی پاکت نامه بنویسید – یک توضیح هم
درباره ی علت فوریت ارائه دهید – .مدارک اثبات توضیحات را هم ارسال کنید.
گواهی نامه ی شما به صورت رایگان جایگزین می شود.
 -21درخواست را کجا ارسال کنیم؟
اگر ساکن کانادا یا آمریکا هستید ،آدرس های ارتباطی زیر موجود است:
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ارسال از طریق پست عادی:
CPC- Sydney
P.O. Box 10000

جایـگزینــی مـدارک
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Sydney, NS
B1P 7C1
ارسال از طریق شرکت پیک:
Request for replacement certificate
CPC- Sydney
Dorchester Street 49
Sydney, NS
B1P 5Z2
اگر خارج از کانادا یا آمریکا زندگی می کنید ،درخواست خود را به کنسولگری یا سفارت کانادا در منطقه ی خود
تحویل دهید.
اگر درخواست شما رد شد:
اگر درخواست بازیابی گواهی رد شد ( مشخص شده خطایی در پردازش نبوده است ) ،مدارک شما بازگشت داده
می شود .همچنین علت عدم تایید هم به شما گفته خواهد شد.
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 -22چطور می توان برای افراد زیر  18سال گواهی تابعیت گرفت؟
باید والدین یا سرپرست قانونی آن ها باشید و درخواست گواهی تابعیت بدهید.
 -23من به صورت قانونی تغییر نام داده ام .چطور این تغییر در گواهی  /کارت تابعیت من لحاظ می شود؟
برای تغییر نام در گواهی تابعیت:
● قدم هایی مشابه درخواست گواهی تابعیت طی کنید.
● مدارکی را که نشان دهنده ی تغییر اسم هستند ،ارسال کنید.
اگر می خواهید نام خود را روی کارت پالستیکی تابعیت تغییر دهید ،باز هم باید درخواست گواهی شهروندی
بدهید .صدور کارت های تابعیت از فوریه  2012متوقف شده است .اگر درخواست شما تایید شود ،گواهی تابعیت
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تازه ای دریافت می کنید.
 -24چطور اشتباه روی مدرک مهاجرت را تصحیح کنیم؟
اگر اشتباهی روی مدرک مهاجرت شما بود:
● این فرم ها را تکمیل کنید.

جایـگزینــی مـدارک
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● آن ها را به مرکز پشتیبانی عملیات (  ) OSCدر اُ تاوا ،اونتاریو ارسال کنید.
وقتی در صورتی اصالحیه انجام خواهد شد ،که سند با اطالعات شخصی موجود در گذرنامه مطابقت نداشته باشد.
 -25تصحیح سابقه فرود یا تائیدیه ی اقامت دائم را چطور به صورت مطمئن انجام دهیم؟
برای جلوگیری از تاخیر یا رد:
● فرم های درخواست را به درستی پر و امضا کنید.

صفحه 47
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● همه ی مدارک موجود در بخش  Form and Supporting documentsراهنما را ارائه دهید.
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نامـه ی ورود
+1 )604( 773 3475

نامـه ی ورود ( ) Port Of Entry letter
 -1نامه ی  POEچیست؟
اگر درخواست شما برای ویزای تحصیل ،کار یا سوپر ویزا ( تنها از کشور هایی که به ویزای ویزیتور نیاز ندارند )
پذیرفته شده باشد ،این نامه را از  IRCCدریافت می کنید.
گاهی اوقات نامه ی مطابقت (  ،) Correspondence letterمقدمه یا معرفی نامیده می شود .اما به طور رسمی،
نامه ی معرفی ورود (  ) POEنام دارد.
نامه را نگه دارید .باید هنگام ورود به مرز کانادا ،برای دریافت ویزای کار یا تحصیل خود ،آن را به مقامات نشان
دهید.
 -2نامه ی  POEما چه مدت اعتبار دارد؟
روی نامه ی  POEبخشی به نام  Permit Validityوجود دارد .باید قبل از آن تاریخ وارد کانادا شوید .اگر این تاریخ
گذشت و همچنان وارد کانادا نشدید ،باید درخواست جدیدی ارسال کنید .نمی توانید تاریخ اعتبار نامه ی POE
را تمدید کنید.
نامه ی ورود شما در مدت درخواست ویزای کار ،تحصیل یا سوپر ویزا معتبر خواهد بود .ممکن است بتوانید به
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محض ورود به کانادا ،ویزای کار خود را تمدید کنید.
فقط شرکت کنندگان :International Experience Canada
نامه ی  POEشما به صورت معمول  12ماه معتبر است .اگر تحت معاینه پزشکی قرار بگیرید ،این اعتبار تا تاریخ
اعتبار معاینه شما یا همان  12ماه ( هر کدام کمتر باشد ) ،خواهد بود
ویزای کار  IECخود را فقط تحت شرایط خیلی خاصی می توانید تمدید کنید .درباره ی تمدید ویزا بیشتر بخوانید.
 -3نامه ی  POEمن گم یا حذف شده یا آسیب دیده است .باید چه کنم؟
با استفاده از وبسایت تماس گرفته و درخواست ارسال دوباره ی نامه ی  POEرا بدهید .اگر آنالین درخواست
داده باشید ،معموال نامه ی  POEدوباره به اکانتتان ارسال می شود .اگر به آن دسترسی ندارید یا نمی توانید

صفحه 49

درخواست خود را به اکانت لینک کنید ،حتما داخل تماس خود این مورد را توضیح دهید.
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ممنــوع الـورودی
+1 )604( 773 3475

ممنــوع الـورودی )inadmissibility( -
 -1ممنوع الورود از نظر جنایی به چه معناست؟
این عبارت توصیف کننده ی افرادی است که اجازه ی ورود به کانادا یا ماندن در آن را ندارند زیرا مرتکب جرمی
شده اند یا متهم هستند .این جرم ممکن است داخل یا خارج از کانادا اتفاق افتاده باشد.
 -2اگر از نظر جنایی ممنوع الورود باشم ،میتوانم وارد کانادا شوم؟
اگر شما جزء افراد ممنوع الورود باشید ،معموال نمی توانید وارد کانادا شوید یا در این کشور بمانید .با این حال،
راه هایی برای غلبه بر این مشکل وجود دارد.
اگر شما ممنوع الورود باشید ،ممکن است بتوانید دوباره قابل قبول شوید اگر:
● یک افسر مهاجرت یا خدمات مرزی را قانع کنید که شرایط قانونی موردنیاز برای آنکه توانبخشی شده تلقی
شوید را دارید؛
● درخواست نوتوانی شخصی دهید و قبول شوید؛
● عفو مشروط یا توقف سوءپیشینه دریافت کنید.
● همچنین ممکن است بتوانید جواز اسکان موقت دریافت کنید اگر:
● دلیل سفرتان به کانادا با توجه به شرایط کنونی قابل توجیه باشد؛ و
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● به خاطر ممنوع الورود بودن تان خطری به حساب نیایید.
سفرهایی که قابل توجیه هستند می توانند شامل موارد اضطراری خانوادگی یا کنفرانسهای کاری باشند .سفرهای
تفریحی معموال قابل توجیه به حساب نمی آیند.
هزینه ی فرایند بررسی این جواز  200دالر کانادا است .البته استثنائاتی هم وجود دارند.
 -3چشم پوشی از هزینه ی جواز اسکان موقت در شرایط ممنوع الورودی از نظر جنایی چگونه است؟
اگر شما جرمی مرتکب شده باشید ،معموال نمیتوانید بدون یک جواز اسکان موقت وارد کانادا شوید .هزینه ی
فرایند بررسی این جواز  200دالر کانادا است.
با این حال ،در برخی موارد (جرمهایی مانند ایجاد دردسر عمومی یا دزدی کوچک) ممکن است بدون پرداخت
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هزینه بتوانید برای یک سفر به کانادا جواز دریافت کنید اگر:
● جرم شما جزء بخش )2(32قوانین مهاجرت کانادا باشد،
● به زندان محکوم نشده باشید ،و
● کار دیگری که باعث ممنوع الورود بودن شما شود انجام نداده باشید.

ممنــوع الـورودی
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اگر شما برای یکی از جرایم زیر محکوم شده باشید ،نمیتوانید جواز دریافت کنید:
● هرزه نگاری کودکان یا هر جرم جنسی دیگر
● هر جرم جدی که در بخش  )1(36قوانین مهاجرت کانادا ذکر شده باشد ،شامل:
● بیشتر جرایم مرتبط با رانندگی تحت تأثیر الکل یا مواد (از جمله ماریجوانا)
● بیشتر جرایم مرتبط با ماریجوانا ،از جمله تولید ،فروش ،واردات یا صادرات غیرقانونی آن
● سرقت
● اختالس به ارزش  5000دالر کانادا
● حمله ای که منجر به صدمه ی جسمی شده باشد.
رانندگی تحت تأثیر مواد یا الکل
کانادا در حال افزایش جریمه های مربوط به رانندگی معیوب است .از  18دسامبر  ،2018اگر در این شرایط رانندگی
کنید ،ممکن است به عنوان جرایم جدی ممنوع الورود شوید .در این صورت واجد شرایط دریافت جواز نخواهید
بود .در مورد جریمه های مربوط به رانندگی معیوب بیشتر بدانید.
 -4اگر از نظر جنایی ممنوع الورود باشم ،آیا میتوانم بیش از یک بار بدون پرداخت هزینه وارد کانادا شوم؟
هزینه ی یک جواز استاندارد (یک بار ورود) تنها یک بار قابل چشم پوشی است.
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اگر بخواهید دوباره به کانادا بیایید ،باید نگاهی به راه های غلبه بر ممنوع الورود بودن بیاندازید .اگر واجد شرایط
باشید ،میتوانید پیش از سفرتان درخواست نوتوانی شخصی دهید.
 -5من فقط برای انجام یک بزه محکوم شده ام .چرا نمیتوانم وارد کانادا شوم؟
برای سنجش قابل قبول بودن شما در کانادا ،مقامات رسمی کانادا جرم شما را با توجه به قوانین کانادا میسنجند.
آنها ماهیت جرم را در نظر میگیرند ،و اینکه چه مدت قبل این جرم از شما سر زده و آیا جریمه ای برای شما در
نظر گرفته شده یا نه .یک بزه در ایاالت متحده لزوما در کانادا نیز بزه تلقی نمیشود .تصمیم نهایی را در رابطه
با قابل قبول بودن شما افسر خدمات مرزی یا مهاجرت میگیرد.
 -6چگونه میتوانم بفهمم که کاری که در کشور دیگری جرم است ،در کانادا نیز جرم به حساب می آید یا خیر؟
این کار کمی پیچیده است ،زیرا شامل مقایسه ی قوانین کانادا با قوانین خارجی میشود .با این که بخشهای
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زیادی از قانون گذاری در کانادا شامل جرایم است ،بیشتر آنها را میتوان در دستورالعمل های جنایی یا الیحه ی
کنترل داروها و مواد یافت.
تعریف جرم در زمینه ی ممنوع الورود بودن را میتوانید در بخش  36الیحه ی مهاجرت و حمایت از پناهندگان
بیابید.
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 -7من در کشور دیگری متهم بودم و بیگناه شناخته شدم .آیا میتوانم وارد کانادا شوم؟
درصورتی که دلیل دیگری برای ممنوع الورود بودن شما وجود نداشته باشد ،بله ،هنگامی که یک دادگاه در هر
کشوری شما را بیگناه بداند ،شما ممنوع الورود نخواهید بود و میتوانید وارد کانادا شوید و در این کشور بمانید.
 -8من برای جرمم مشمول عفو شده ام .آیا میتوانم وارد کانادا شوم؟
بستگی دارد .اگر عفو یا توقف سوءپیشینه ی کانادایی دریافت کرده باشید ،دیگر به خاطر آن جرم ممنوع الورود
نخواهید بود و میتوانید وارد کانادا شوید.
 -9من به جرم رانندگی تحت تاثیر الکل یا مواد محکوم شده ام .آیا میتوانم وارد کانادا شوم؟
اگر شما به جرم رانندگی معیوب محکوم شده باشید ،احتماال برای ورود به کانادا ممنوع الورود خواهید بود؛ یعنی
در کل نمیتوانید وارد کانادا شوید .در این صورت ،گزینه هایی برای ورود موقت شما به کانادا ،یا برای قابل قبول
شدن تان وجود دارند.
برای ورود موقت به کانادا
یک جواز اسکان موقت ( )TRPبه شما اجازه میدهد تا موقتا وارد کانادا شوید.
برای دریافت این جواز:
● باید اثبات کنید دلیل تان برای سفر قابل توجیه است.
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● باید  200دالر کانادا برای فرایند بررسی پرداخت کنید.
ضمانتی وجود ندارد که به شما اجازه داده شود وارد کانادا شوید یا در آن بمانید.
برای قابل قبول شدن
راهی وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند تا دوباره برای کانادا قابل قبول شوید .اگر دیگر ممنوع الورود
نباشید ،می توانید بدون اینکه مجبور باشید هر بار جواز اسکان موقت دریافت کنید وارد کانادا شوید .به این
روش نوتوانی جنایی می گویند.
شما میتوانید درخواست نوتوانی جنایی دهید اگر:
● واجد شرایط آن باشید و

صفحه 53

● حداقل  5سال از زمان ارتکاب جرم یا تکمیل مجازاتتان گذشته باشد.
اگر پیش از  18دسامبر  2018مرتکب جرم رانندگی معیوب شده باشید
از  18دسامبر  2018جریمه های مربوط به رانندگی معیوب سخت تر شدند .اگر پیش از این تاریخ مرتکب جرم
رانندگی معیوب شده اید ،ما براساس جریمه های مربوط به آن زمان تعیین میکنیم که آیا شما ممنوع الورودید

ممنــوع الـورودی
+1 )604( 773 3475

یا خیر.
این بدین معناست که ممکن است شما به دلیل ارتکاب جرم (و نه جرم جدی) ممنوع الورود باشید ،مگر آنکه
مجازات جرم شما در کانادا بیش از  6ماه زندان بوده باشد.
اگر شما ممنوع الورود به دلیل ارتکاب جرم باشید ،در صورتی که حداقل  10سال از پایان مجازاتتان گذشته باشد،
ممکن است واجد شرایط آن شوید که توانبخشی شده تلقی شوید.
بیشتر در مورد غلبه بر ممنوع الورود بودن جنایی بدانید.
 -10من متهم به انجام جرمی خارج از کانادا هستم و فرایند دادرسی ام هنوز به پایان نرسیده است .آیا
میتوانم وارد کانادا شوم؟
خیر! اگر فرایند دادرسی شما هنوز به پایان نرسیده باشد ،از نظر جنایی ممنوع الورود به حساب می آیید و
نمیتوانید وارد کانادا شوید.
 -11من در حال حاضر در آزادی مشروط هستم .آیا میتوانم وارد کانادا شوم؟
خیر ،اگر بخواهید به کانادا بیایید باید حداقل  5سال پس از پایان عفو مشروطتان درخواست نوتوانی شخصی

صفحه 54
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دهید.
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ممنـوع الــورود بـودن از نظر پزشــکی
+1 )604( 773 3475

ممنوع الورود بودن از نظر پزشکی
 -1این که من به خاطر تقاضای بیش از حد از نظر پزشکی ممنوع الورود باشم به چه معناست؟
به این معناست که شما اجازه ی ورود به کانادا را ندارید ،چون وضعیت سالمتی شما طوری است که ممکن است
تقاضای بیش از حدی بر خدمات اجتماعی یا سالمتی کانادا وارد کند.
به عبارتی:
● نیاز به خدمات سالمت برای درمان شما اثری منفی روی زمان انتظار خدمات پزشکی در کانادا داشته باشد؛
● به احتمال زیاد هزینهی خدمات موردنیاز برای درمان و رسیدگی به وضعیت شما بیش از میانگین هزینه ی
خدمات اجتماعی و سالمتی (برای هر نفر) در کانادا باشد.
 -2افسران مهاجرت بر چه اساس تصمیم میگیرند که من به خاطر تقاضای بیش از حد از نظر پزشکی ممنوع
الورود هستم؟
هیچ وضعیت سالمتی خاصی وجود ندارد که به طور اتوماتیک موجب ممنوع الورود بودن به دلیل تقاضای بیش
از حد خدمات اجتماعی یا سالمتی شود .هر درخواستی جداگانه بررسی میشود.
این تصمیم برمبنای نتایج آزمون پزشکی مهاجرت شما گرفته می شود.
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موارد زیر در نظر گرفته میشوند:
● وضعیت کنونی سالمتی شما
● پیش آگهی محتمل
● هزینه ی خدمات اجتماعی و سالمتی که شما در طول  5تا  10سال آینده نیاز خواهید داشت
● اثری که مراقبت پزشکی از شما بر روی لیست های انتظار خدمات اجتماعی و سالمتی کانادا خواهد داشت.
 -3آیا ممنوع الورود بودن به خاطر تقاضای بیش از حد از نظر پزشکی شامل همه میشود؟
تقاضای بیش از حد خدمات اجتماعی یا سالمتی بیشتر افراد خارجی را شامل میشود ،به جز موارد زیر:
● پناهندگان
● افراد تحت حفاظت

صفحه 56

● افرادی که به عنوان اعضای خانواده تحت حمایت هستند ،شامل فرزندان وابسته و همسران.
 -4چرا من توصیه ای برای ارائه ی یک برنامه ی تخفیفی دریافت نکردم؟
اگر شما نیازمند خدمات اجتماعی یا مداوای سرپایی نیستید ،درخواست برنامه ی تخفیفی به شما توصیه نمی
شود.

ممنـوع الــورود بـودن از نظر پزشــکی
+1 )604( 773 3475

شما جز در زمینه ی مداوای سرپایی در برخی استانها و نواحی نمیتوانید از خدمات سالمت دولتی انصراف دهید.

صفحه 57
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بنابراین نمی توانید برای پوشش هزینه های خدمات سالمت درخواست برنامه ی تخفیفی دهید.
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نوتـوانی بـرای ورود به کانــادا
+1 )604( 773 3475

نوتـوانی بـرای ورود به کانــادا
 -1نوتوانی برای ورود به کانادا به چه معناست؟
یک فرد نوتوان شده (توانبخشی شده) کسی است که میتواند یک افسر مهاجرت را قانع کند که احتمال ارتکاب
هیچگونه فعالیت مجرمانه ای از سوی او وجود ندارد .اگر شما جرمی را خارج از کانادا مرتکب شده باشید ،ممکن
است واجد شرایط نوتوانی شخصی یا توانبخشی شده د رنظر گرفته شده برای ورود به کانادا باشید.
برای نوتوانی شخصی احتماال از شما میخواهند نشان دهید که:
● حداقل  5سال از پایان مجازات شما (شامل دوره های عفو مشروط) میگذرد؛ و شما دارای
یک سبک زندگی پایدار،
یک خانه ی دائمی،
شغل ،و
توصیه نامه هایی درمورد شخصیت خوب شما ،که نشان میدهد احتمال ارتکاب جرم جدیدی وجود ندارد باشید.
اگر خارج از کانادا هستید ،فرم درخواست نوتوانی خود را به نزدیکترین دفتر ویزا بفرستید .اگر در کانادا
هستید ،فرم خود را به نزدیکترین دفتر مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی بفرستید .فرمی که باید پر کنید داخل
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و خارج از کانادا یکی است.
برای توانبخشی شده درنظرگرفته شده ،باید حداقل  10سال از پایان تمام مجازات های مربوط به جرم گذشته
باشد .این مجازات ها شامل عفو مشروط ،جریمه ی نقدی ،و هرگونه مجازات دیگری است .در این مورد شما نیازی
به پر کردن فرم یا پرداخت هزینه ندارید .اگر تمام شرایط را داشته باشید ،برای کانادا قابل قبول خواهید بود.
برای اطالعات بیشتر غلبه بر ممنوع الورود بودن جنایی را ببینید.
 -2چه مدت طول میکشد در رابطه با درخواست نوتوانی شخصی من تصمیم گرفته شود؟
ممکن است فرایند بررسی فرمها بیش از یک سال طول بکشد .این موضوع را در برنامه ریزی سفر خود در نظر
داشته باشید.

صفحه 59

 -3هزینه ی فرایند بررسی درخواست نوتوانی شخصی چقدر است؟
هزینه ی فرایند بررسی ممکن است  200یا  1000دالر کانادا باشد و بستگی به میزان جدی بودن جرم دارد .هنگام
درخواست  200دالرکانادا پرداخت میکنید .اگر نیاز به پرداخت هزینه ی بیشتری باشد بعدا به شما گفته خواهد
شد.

نوتـوانی بـرای ورود به کانــادا
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 -4اگر درخواست نوتوانی شخصی من رد شود ،آیا هزینه ی پرداختی به من بازگردانده میشود؟
خیر! چه درخواست شما تأیید شود و چه نشود ،هزینه ی بررسی قابل بازگشت نیست .اگر درخواست شما رد شود
و بخواهید دوباره درخواست دهید ،باید هزینه را دوباره بپردازید.
 -5چه زمانی میتوانم برای درخواست نوتوانی شخصی اقدام کنم؟
شما میتوانید برای درخواست نوتوانی شخصی اقدام کنید اگر:
● بیش از  5سال پیش ،خارج از کانادا مرتکب جرمی شده اید (که جریمه ای برایتان نداشته)؛ یا
● خارج از کانادا مرتکب جرمی شده اید و مجازات تان حداقل  5سال پیش به پایان رسیده است.
در زیر چند مثال برایتان آورده ایم.
در سال  ،1989من به جرم رانندگی تحت تأثیر مواد در ایاالت متحده محکوم شدم .به حبس محکوم نشدم و
محکومیت دیگری نیز ندارم .آیا من اجازه ی ورود به کانادا را دارم؟
ممکن است یک افسر مهاجرت یا افسر خدمات مرزی شما را در سیستمی به نام توانبخشی شده درنظر گرفته
شده دارای نوتوانی بداند .این سیستم در بیشتر موارد مربوط به افرادی است که بیش از  10سال پیش یک
محکومیت داشته اند .اگر یک افسر مهاجرت شما را در این دسته قرار دهد ،درصورتی که شرایط دیگر را هم
داشته باشید ،احتماال اجازه ی ورود به کانادا را خواهید داشت.
● من در  3ژوئن  2003به جرم رانندگی تحت تأثیر مواد محکوم شدم و گواهینامه ی رانندگی ام برای  3سال
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ضبط شد .چه زمانی می توانم درخواست نوتوانی دهم؟
مجازات شما (که شامل مدت ضبط گواهینامه تان می شود) در  3ژوئن  2006به پایان رسیده است 5 .سال پس
از این تاریخ ،یعنی در  3ژوئن  2011میتوانید درخواست نوتوانی دهید.
● من در  13دسامبر  2002به سه ماه زندان محکوم شدم .چه زمانی میتوانم درخواست نوتوانی دهم؟
شما می توانید  5سال پس از پایان مجازات تان درخواست نوتوانی شخصی دهید .اگر مجازات زندان 3ماهه ی
شما در  13مارس  2003به پایان رسیده باشد ،شما از  13مارس  2008واجد شرایط درخواست نوتوانی بوده اید،
مگر آن که دوره ی دیگری (مانند عفو مشروط) به مجازات شما اضافه شده باشد .احتماال شما در  13مارس 2013
واجد توانبخشی شده درنظر گرفته شده بوده اید.
● من محکومیتی دارم که به خاطر آن در حال گذران  3سال آزادی مشروط هستم .آیا میتوانم پس از پایان

صفحه 60

مدت آزادی مشروطم برای نوتوانی درخواست دهم؟
بله ،ولی باید  5سال پس از پایان مجازاتتان صبر کنید .از آن جا که مجازات شما شامل آزادی مشروط است،
میتوانید  5سال پس از پایان دوره ی آزادی مشروط درخواست نوتوانی شخصی دهید.
برای اطالعات بیشتر غلبه بر ممنوع الورود بودن جنایی را ببینید.

نوتـوانی بـرای ورود به کانــادا
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 -6اگر بخواهم به کانادا بیایم ولی واجد شرایط نوتوانی نباشم ،چه باید بکنم؟
اگر بتوانید نشان دهید شرایط زیر را دارید ،ممکن است بتوانید جواز اسکان موقت دریافت کنید:
● دلیل سفرتان به کانادا در آن شرایط قابل توجیه است؛ و
● شما به خاطر ممنوع الورود بودن تان ،خطری ایجاد نمی کنید.
این جواز موقتا به شما اجازه میدهد وارد کانادا شوید یا در این کشور بمانید.

صفحه 61
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برای کسب اطالعات بیشتر به جوازهای اسکان موقت نگاه کنید.
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وضعــیت ضمنــی در کانــادا
+1 )604( 773 3475

وضعــیت ضمنــی در کانــادا
 -1وضعیت ضمنی (  ) implied statusچیست؟
یک شخص به طور قانونی تحت وضعیت ضمنی میتواند در کانادا بماند ،اگر اجازه اقامت موقت قبلی منقضی
شده باشد و درخواست برای اجازه جدید در حال انجام باشد .وضعیت ضمنی به افراد و در صورت لزوم به خانواده
آنها ،این اجازه را میدهد ،تا اقامت در کانادا را تحت شرایط اجازه منقضی شده تا زمانی که تکلیف درخواست
جدید مشخص میشود ادامه دهند .این قابلیت به طور عمومی برای اشخاص یا خانواده هایی که درخواست
تمدید اجازه کار ،تحصیل یا ویزای مهمان دارند ،فعال است.
 -2آیا داوطلبین باید برای وضعیت ضمنی درخواست ثبت کنند؟
خیر ،اشخاص و خانواده هایی که برای تمدید اجازه تحصیل اقدام کرده باشند ،به صورت خودکار با انقضای اجازه
قبلی وضعیت ضمنی تا مدت مشخص شدن تکلیف درخواست ،دریافت میکنند.
 -3وضعیت ضمنی چه مدت طول میکشد؟
افراد و خانوادهها تا زمانی که درخواست آنها در حال بررسی باشد در وضعیت ضمنی باقی خواهند ماند.
 -4آیا میتوان در وضعیت ضمنی همچنان کار کرد؟

www.trustimm.com

اگر شخص در یک کار موقت ،برای تمدید اجازه کار برای همان کارفرمای پیش از ابطال اجازه قبلی اقدام نماید،
میتواند کار خود را تحت شرایط قبلی ادامه دهد .یعنی شخص همچنان برای همان کارفرما کار خواهد کرد .با
این حال اگر شخص برای اجازه کار و یک کارفرمای دیگر اقدام کند ،تا زمانی که اجازه مقضی شده و درخواست
جدید در دست بررسی باشد نمیتواند کار کند.
 -5آیا میتوان در وضعیت ضمنی همچنان درس خواند؟
اگر دانشجو برای تمدید اجازه تحصیل پیش از انقضای اجازه پیشین درخواست دهد ،میتواند تحصیل خود را
تحت شرایط گذشته ادامه دهد .با این حال اگر برای اجازه تحصیل و در یک موسسه آموزشی متفاوت اپالی کند،
باید پس از انقضای درخواست قبلی و تا وقتی که درخواست جدید در حال بررسی است از تحصیل اجتناب کند.

صفحه 63

 -6اگر درخواست رد شود ،تکلیف وضعیت ضمنی چه میشود؟
اگر در حالی درخواست رد شود که فرد در وضعیت ضمنی است ،در این صورت این وضعیت در کانادا باطل خواهد
شد .بسته به وضعیت شخص ممکن است بتواند برای تمدید وضعیت اقدام کند.
 -7اگر کسی در وضعیت ضمنی ،کانادا را ترک کند ،آیا میتواند مجددا وارد شود؟

وضعــیت ضمنــی در کانــادا
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افرادی که در وضعیت ضمنی کانادا را ترک میکنند ،میتوانند به عنوان ساکنان موقت وارد کانادا شوند اگر ویزای
چند ورودی (  ) multiple- entry visaداشته یا معاف از ویزای اقامت موقت ( )TRVباشند .اگر فردی از کشوری که
نیاز به ویزای اقامت موقت دارد ،کانادا را به مقصد ایاالت متحده یا سنت پیر و فقط میلکون ترک کند ،از TVR
معاف شده و میتواند به عنوان ساکن موقت به کانادا بازگردد.
با این حال ،افراد در وضعیت ضمنی در کانادا ،پس از خروج و ورود مجدد و تا زمانی که اجازه جدید برای کار یا
تحصیل صادر شود ،نمیتوانند کار یا تحصیل خود را ادامه دهند .بدین صورت که اگر یک دانشجو در حالی کانادا
را ترک کند که در وضعیت ضمنی باشد و در حالی بازگردد که هنوز درخواست در دست بررسی است نمیتواند
تحصیل خود را ادامه دهد.
 -8چه سندی نیاز است تا نشان داده شود که فرد در کانادا به طور قانونی در وضعیت ضمنی است؟
معموال وضعیت ضمنی را اثبات میکند .اگر در حالی درخواست ثبت
ارائه مدرک درخواست برای تمدید اجازه
ً
شود که اجازه قبلی هنوز معتبر بوده ،شخص در وضعیت ضمنی باقی میماند .قویا پیشنهاد میشود کسانی که
در وضعیت ضمنی کانادا را ترک میکنند ،گواهی ثبت کردن درخواست را برای ورود مجدد همراه داشته باشند.
 -9اگر متقاضی برای مجوز متفاوتی درخواست دهد ،آیا میتواند فعالیتهای مجاز مجوز قبلی را ،تا وقتی که
تکلیف درخواست جدید مشخص میشود ،ادامه دهد؟
اگر متقاضی درخواست جدید را برای اجازه کار برای یک کارفرمای دیگر ثبت کند ،زمانی که مجوز قبلی منقضی
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شد ،باید از کار اجتناب کند .او نباید تا وقتی که درخواست اجازه کار جدید در دست بررسی است ،کار کند .به طور
مشابه ،اگر دانشجویی برای مجوز تحصیل جدید در یک موسسه آموزشی دیگر درخواست دهد ،زمانی که مجوز
تحصیل منقضی شد و تا وقتی که درخواست جدید در حال بررسی است ،نمیتواند تحصیل کند.
 -10آیا فاصله زمانی زیاد بین دو مجوز ،در آینده تاثیری بر درخواست برای ویزای اقامت دائم خواهد داشت؟
متقاضیانی که با وضعیت ضمنی در کانادا بودهاند ممکن است مجوزهایی داشته باشند که فاصله زمانی (زیادی)
بین انقضای مجوز قبلی و صدور مجوز اخیر را نشان دهد .با این حال ،چون مجوز جدید معموال نشان میدهد که
دارنده (مجوز) وضعیت خود را تا صدور مجوز جدید حفظ کرده ،بنابراین فاصله زمانی را توضیح میدهد.

درخــواســـــت ویــــزا

د
ر
خ
و
ا
س
ـ
ت
و
ی
ز
ا
،
م
ه
ـ
ا
ج
ـ
ر
هـــای متـداو ت
و
پ
ر
ا
س
ــ
ق
ش
ا
مـ ت دائم ل

www.trustimm.com

درخواسـت ویزا ،مهـاجـرت و اقامــت دائم
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درخواست ویزا ،مهاجرت و اقامت دائم
 -1برای حفظ وضعیت اقامت دائم خود ،چقدر باید در کانادا بمانیم؟
برای حفظ وضعیت اقامت دائم ،باید حداقل  730روز از پنج سال گذشته را در کانادا بوده باشید .البته نیازی
نیست که این  730روز متوالی باشد .برخی از اوقات زندگی شما در خارج از کشور نیز در این  730روز محاسبه
میشود .در اینجا بیشتر بخوانید.
 -2چگونه میتوان برای ویزای کار آزاد ( )Open Work Permitدرخواست داد؟
اگر خارج از کانادا درخواست میدهید ،در بخش  Details of intended work in Canadaاز فرم IMM 1295
قدمهای زیر را انجام دهید:
● برای سؤال یک گزینهی ویزای کار آزاد را انتخاب کنید.
● سؤاالت دو تا شش را خالی بگذارید.
هزینهها هم  100دالر بهعالوهی  150دالر (در مجموع  250دالر) خواهد بود.
اگر داخل کانادا درخواست میدهید ،در بخش  Details of intended work in Canadaاز فرم  ،IMM 5710اقدامات
زیر را انجام دهید:
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● برای سؤال یک گزینهی ویزای کار آزاد را انتخاب کنید.
● سؤاالت دو تا هشت را خالی بگذارید.
هزینهها هم مشابه مورد باال خواهد بود.
 -3مدرک پاسپورت ما باید به چه زبانی باشد؟
جز در موارد خاص ،همهی مدارک پاسپورت باید به زبان انگلیسی یا فرانسه باشد .اگر به زبان انگلیسی یا فرانسه
نبود ،شما باید آن را با ترجمه به این زبانها ارسال کنید و گواهینامه از شخصی داشته باشید که آن را ترجمه
کرده است.یک فتوکپی معتبر از سند اصلی را هم باید بفرستید.
 -4هزینههای درخواست را چگونه میتوان پرداخت کرد؟
از اینجا نحوهی پرداخت را ببینید .گزینههای پرداخت شما بستگی به جایی که (از آن) پرداخت میکنید و نوع

صفحه 66

درخواست شما دارد.
 -5هزینهی حق اقامت دائم ( )RPRFچیست؟
متقاضیان اقامت دائم هزینهی حق اقامت دائم را ،وقتی که درخواستشان تأیید شد ،پرداخت میکنند .وضعیت
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اقامت دائم تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشود ،معتبر نخواهد بود.
 RPRFبرای همهی متقاضیان اقامت دائم اعمال میشود بهجز:
فرزندان وابسته به متقاضی ،حامی مالی ،فرزندخوانده ،برادر ،خواهر ،خواهرزاده و برادرزاده یا نوهی یتیم.
این هزینه میتواند ،همزمان با سایر هزینههای درخواست ،پرداخت شود تا از تأخیر در پردازش جلوگیری کند.
اگر هزینه را پرداخت کنید و درخواست شما رد شود ،هزینه عودت داده میشود.
 -6من نامم را بهصورت قانونی تغییر دادهام .چگونه میتوانم کارت اقامت دائم خود را بهروزرسانی کنم؟
برای تغییر نام کارت ،باید درخواست کارت جدید بدهید .حتماً مدارک الزم تغییر نام را ارائه دهید.
 -7چگونه باید فرم درخواست مهاجرت را پر کنیم؟
اگر درخواست شما کاغذی است:
● همهی سؤاالت ،حتی سؤاالتی را که دربارهی شما صدق نمیکند پاسخ دهید .اگر پاسخها و درخواست ناقص
باشد ،بازگردانده میشود.
● اگر پاسخ سؤال را نمیدانستید و راهنمایی هم برای پرکردن فرمها نبود ،در جای خالی بنویسی د �Not Appli
 cableیا  N/Aکه نشان میدهد فرم را کامل خواندهاید.
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● اگر پاسخ شما در جای خالی جا نمیشود ،کاغذ جداگانهای تهیه کنید و شمارهی فرم و سؤال را در آن بنویسید.
● اگر خواستید جزئیات بیشتری بگویید ،از برگهی جداگانه استفاده کنید.
اگر درخواست شما آنالین است:
● همهی سؤاالت را پاسخ دهید .درخواستهای ناقص عودت داده میشود.
● اگر پاسخ سؤاالت را نمیدانستید ،مانند مورد باال عمل کنید .اگر شناسهی مشتری منحصر به فرد ()UCI
نداشتید ،فضا را خالی بگذارید.
● اگر خواستید جزئیات بیشتری را توضیح دهید ،در یک فایل جدید تایپ کنید و سیو کنید .وارد Optional
 documentsدر اکانت خود شوید و گزینهی  Add a letter of explanationرا انتخاب و فایل خود را آپلود کنید.
 -8شمارهی درخواست چیست؟
شمارهی درخواست ،مختص خود شماست .وقتی که بررسی درخواست شما شروع شود ،برایتان ارسال میشود.
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معموال یک حرف و  9رقم دارد؛ برای مثال:
ً
شهروندیC123456789 :
مهاجرت در طبقهی اقتصادیE099977028 :
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جواز کارW993830598 :
 -9آیدی مشتری ( )Client IDچیست؟
آیدی مشتری که  UCIهم نامیده میشود ،روی تمام مدارکی که دریافت میکنید ،وجود دارد .یک عدد هشت یا
دهرقمی بهشکل زیر است:
 0000 -0000یا 0000 -0000 -00
اگر برای اولین بار است که درخواست میدهید ،این شماره را ندارید؛ در بخش مربوطه بنویسید Not applicable
یا  .N/Aاگر درخواست شما آنالین است و سیستم اجازهی نوشتن  N/Aرا نمیدهد ،آنجا را خالی بگذارید.
 UCI -10خود را فراموش کردهام .آن را از کجا پیدا کنم؟
این عدد هشت یا دهرقمی روی تمام نامههای دریافتی شما وجود دارد .همچنین روی کارت اقامت دائم و یا جواز
تحصیل و کار هم میتوانید آن را ببینید .اگر هیچکدام از این مدارک را نداشتید و خواستید فرم درخواست را
پر کنید ،بخش مربوط به  UCIرا خالی بگذارید.
 -11آیدی مشتری را چه زمانی دریافت میکنیم؟
بهمحض درخواست ،این عدد هشت یا دهرقمی را دریافت خواهید کرد.
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 -12منظور از  Surnameچیست؟
همان نام خانوادگی یا  last nameشماست .با توجه به پاسپورت یا مدرک شناسایی خود آن را بنویسید و از
مخففنویسی بپرهیزید.
 -13در بخش تاریخ فرم مهاجرت ،چه تاریخهایی را وارد کنیم؟
فرم شامل سه تاریخچه است :تاریخچهی کار ،تحصیل و محل زندگی.
هریک تاریخ مقصد ( )toدارد .یعنی چه زمانی فعالیت کاری خود را تمام کردهاید یا نقل مکان کردهاید .اگر هنوز
مشغول به کار یا تحصیل هستید یا همچنان در همان محل زندگی میکنید ،جلوی مقصد کلمهی  Todayیا تاریخ
امضای درخواست را بنویسید .اگر هم تاریخهای دقیق را نمیدانستید ،تخمینی بنویسید.
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 -14اگر برای پرکردن کامل فرم جای کافی نداشتیم ،چه کنیم؟
اگر فضای بیشتری نیاز داشتید ،یک تکه کاغذ اضافه به فرم پیوست کنید .روی کاغذ پاسخها را کامل بنویسید
و شمارهی سؤال و فرم را ذکر کنید.
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 -15چگونه میتوان روند پردازش درخواست مهاجرت را سرعت بخشید؟
زمان مورد انتظار برای پردازش درخواست متفاوت است .بستگی به شرایط و مکان درخواست شما دارد .برای
جلوگیری از تأخیر:
● همهی اطالعات الزم را بهصورت کامل وارد کنید.
● تغییرات در اطالعات شخصی ،مثل نام ،اطالعات تماس و شرایط خانوادگی را اطالع دهید.
● مدارک و فتوکپیها واضح و خوانا باشند.
● اصل مدارک غیرانگلیسی یا غیرفرانسوی خود را با ترجمهی کامل ارائه دهید.
● در درخواست خود ،صداقت داشته باشید.
موارد زیر باعث تأخیر در روند بررسی درخواست میشود:
● مشکالت کیفری و امنیتی خود را ذکر نکنید.
● شرایط خانوادگی شما بهدلیل طالق ،فرزندخواندگی ناقص یا مسائل حلنشدهی مربوطبه حضانت کودک ،مبهم
است.
● دفتر ویزا باید با سایر دفاتر خارجی یا داخلی کانادا ،مشورت کند.
 -16بعد از ارسال درخواست ،چه اتفاقی میافتد؟
در بیشتر موارد ،درخواستهای از شما از طرق مشخصی پردازش میشود.
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درخواست :eTA
در بیشتر موارد ،چند دقیقه پس از ارسال این درخواست ،یک ایمیل تأییدیه دریافت خواهید کرد .اگرچه برای
برخی درخواستها چند روز (تا  72ساعت) طول میکشد .در این تأییدیه قدمهای بعدی برای شما ذکر میشود.
هنگام درخواست حتماً آدرس ایمیل درستی بدهید.
اگر پس از درخواست ،ایمیل خود را تغییر داده باشید ،باید آدرس را بهصورت آنالین آپدیت کنید.
 eTAشما بهمدت پنج سال و یا تا زمان انقضای پاسپورت ،معتبر خواهد بود eTA .شما به پاسپورتی که هنگام
درخواست ارسال کردهاید ،پیوست میشود .هر بار که پرواز دارید ،باید این گذرنامه را به مأمور پرواز نشان دهید.
درخواست ویزای گردشگری ،تحصیل یا کار:
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● درخواست شما بررسی میشود.
● به محض پرداخت هزینههای مشخصات ،نامهای دریافت میکنید که توضیح میدهد اثر انگشت و عکس را
چگونه ارسال کنید.
● پس از ارسال عکس و اثر انگشت به مرکز جمعآوری ،آنها بررسی میشوند.
● دربارهی شایستگی یا عدم شایستگی شما تصمیمگیری میشود.
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● جزئیات معاینهی پزشکی برای شما گفته میشود.
● دربارهی حضور یا عدم حضور شما در مصاحبه تصمیمگیری میشود.
اگر درخواست شما آنالین باشد ،ازطریق اکانت با شما تماس گرفته میشود و برای درخواستهای کاغذی ،از طریق
اطالعات موجود شما ،تماس برقرار میشود.
درخواست اقامت دائم یا حمایت مالی از یک عضو خانواده:
● درخواست شما بررسی میشود.
ه محض پرداخت هزینههای مشخصات ،شما یا عضو خانواده ،نامهای دریافت میکنید که توضیح میدهد
●ب 
اثر انگشت و عکسهای خود را چگونه ارسال کنید.
● پس از ارسال عکس و اثر انگشت خود و عضو خانواده به مرکز جمعآوری ،آنها بررسی میشوند.
● دربارهی شایستگی یا عدم شایستگی شما برای حمایت مالی تصمیمگیری میشود.
● دربارهی صالحیت شما برای اقامت دائم تصمیمگیری میشود.
● زمان شروع پردازش به شما اعالم میشود.
● یک غربالگری امنیتی برای شما انجام میشود.
● جزئیات معاینهی پزشکی برای شما گفته میشود.
● دربارهی حضور یا عدم حضور شما در مصاحبه تصمیمگیری میشود.
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درخواست شهروندی:
● درخواست شما بررسی میشود.
● پس از پرداخت هزینه ،نامهی تأیید برای شما ارسال میشود.
● صالحیت شما برای اخذ شهروندی بررسی میشود.
● اگر بین  14تا  64سال دارید ،برای آزمون شهروندی زمانبندی میشوید.
● یک مصاحبه برای شما آماده میشود.
● تصمیم نهایی به شما اعالم میشود و درصورت پذیرش ،برنامهی مراسم سوگند شهروندی برای شما تعیین
میشود.
 -17اگر درخواست مهاجرت رد شود ،برای درخواست مجدد باید صبر کنیم؟
درصورت رد شدن درخواست ،هر زمانی که بخواهید میتوانید درخواست مجدد دهید؛ مگر اینکه در نامهی
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نتیجهی شما ،گفته شود که نمیتوانید این کار را بکنید .فقط در صورتی میتوانید درخواست مجدد بدهید که
اطالعاتی را فراهم کنید که در درخواست قبلی فراهم نکرده بودید.
(مثال ویزای کار شما منقضی شده باشد و آن را تمدید نکرده باشید)،
اگر شرایط قانونی خود را از دست داده باشید
ً
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زمان کمی برای درخواست مجدد دارید.
 -18آیا دوست یا عضو خانواده میتواند درخواست مهاجرت یا شهروندی را برای ما انجام بدهد؟
بله ،اگر فرم استفاده از نماینده ( )IMM 5476را پر کرده باشید .این فرم مخصوص افرادی است که مایل به
استفاده از نماینده (وکیل ،مشاور ،دوست ،عضو خانواده و  )...برای مشورت یا راهنمایی در طول پردازش درخواست
مهاجرت یا شهروندی هستند.
 -19پرداخت آنالین هزینهی درخواست ،به چه صورت خواهد بود؟
اگر درخواست شما آنالین باشد ،در انتهای درخواست باید هزینه را پرداخت کنید.
اگر درخواست شما کاغذی باشد ،طبق مراحل زیر عمل کنید:
 .1دستهبندی خود را انتخاب کنید)fee Category( .
 .2وقتی وارد جدول پرداخت شدید ،مبالغی را که میخواهید پرداخت کنید ،انتخاب کنید و در ستون مقدار
( )Quantityیک عدد وارد کنید.
 .3وقتی به صفحهی  Summary of feesرسیدید ،گزینهی  Login and Payرا انتخاب کنید .نیاز است که برای
ورود یا ثبتنام در اکانت پرداخت اقدام کنید.
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 .4پس از ثبتنام ،وارد صفحهای جداگانه میشوید که باید اطالعات پرداخت را در آن وارد کنید .به محض
پرداخت ،رسید به شما ایمیل میشود.
پس از پرداخت ،مدارک آن را با درخواست خود ارائه دهید.
 .1از رسید خود کپی بگیرید.
 .2شماره درخواست یا شمارهی مشتری خود را پشت رسید بنویسید .اگر آنها را در اختیار ندارید ،به جایش
آدرس و نام کاملتان را بنویسید.
 .3کپی رسید را با درخواست خود ارائه دهید.
 -20چگونه میتوان گذرواژهی سیستم پرداخت آنالین را بازیابی کرد؟

صفحه 71

برای این کار:
 .1وارد بخش مدیریت اکانت بشوید.
 .2گزینهی فراموشی رمز ( )Forget Passwordرا بزنید و با واردکردن ایمیل ،ادامه دهید.
 .3به سؤال امنیتی پاسخ دهید و گذرواژهی جدید را وارد کنید.
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اگر پاسخ سؤال امنیتی را فراموش کرده باشید ،باید اکانت جدید ایجاد کنید .به رسیدهای قبلی خود دسترسی
نخواهید داشت ،اما میتوانید درخواست دریافت کپی آنها را بدهید.
 -21میتوان هزینهها را از طریق بانکی در کانادا پرداخت کرد؟
در بیشتر موارد خیر .فرم رسید پرداخت ( )IMM 5401که در بانکها استفاده میشد ،دیگر موجود نیست .اگر
یکی از آنها را دارید که پیش از  31مارس  2016در بانک شما مهر شده است ،همچنان میتوانید برای پرداخت
از آن استفاده کنید.
 -22آیا شخص دیگری میتواند هزینههای ما را پرداخت کند؟
بله ،الزامی نیست که نام روی رسید پرداخت ،با نام درخواستدهنده یکی باشد .مادامیکه مبلغ درست پرداخت
شده باشد ،مشکلی نخواهد بود.
 -23چگونه میتوانیم درخواست خود را ارسال کنیم؟
ازطریق  ،eTAکه فرم آن بهصورت آنالین موجود است.
برای اقامت موقت (ویزای گردشگری ،کار یا تحصیل):
برای درخواستهای موقتی که بیرون از کانادا انجام میشود ،باید ازطریق  IRCCو یا دفاتر ویزا درخواست خود
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را ثبت کنید.
اما داخل کانادا ،اکثر درخواستها بهصورت آنالین انجام میشود.
درخواست اقامت دائم:
محل ارسال درخواست شما ،بستگی به نوع درخواست دارد .در بخش  Mail applicationراهنمای درخواست،
میتوانید دستورالعملهای مربوطه را دنبال کنید.
درخواست شهروندی:
تمام درخواستهای شهروندی باید به  CPC- Sارسال شود .محل ارسال درخواست ،اخذ مدرک شهروندی یا
جستجوی سوابق ،بستگی به محل زندگی شما دارد.
● اگر داخل آمریکا یا کانادا زندگی میکنید ،درخواست خود را به  CPC- Sارسال کنید.

صفحه 72

● اگر خارج از کانادا یا آمریکا زندگی میکنید ،درخواست خود را به کنسولگری یا سفارت کانادا ارائه دهید.
 -24چگونه بفهمیم درخواست ما دریافت شده است؟
اگر پردازش درخواست شما شروع شود ،شمارهی درخواست را از طریق نامه یا پست الکترونیکی دریافت میکنید.
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تا زمان بازنشدن درخواست و اطمینان از کاملبودن آن ،این نامه را دریافت نمیکنید.
ممکن است بین زمان ارسال درخواست و بررسی آن تأخیر وجود داشت باشد.
درخواست شما درصورت وقوع موارد زیر ،عودت داده میشود:
● وجود ناقصی
● عدم پرداخت هزینهها
● توقف فرایند بررسی به نوع درخواست شما
نکاتی برای پیگیری درخواست:
اگر درخواست شما ایمیلی بود ،از سرویس پیک استفاده کنید که هنگام تحویل به امضا نیاز دارد .با این روش،
شما تأییدیه تحویل میگیرید و امکان ردیابی بسته را خواهید داشت.
اگر درخواست شما از طریق دفاتر ویزاست ،از سرویس  VACsبرای پیگیری تحویل استفاده کنید.
اگر درخواست آنالین باشد ،پس از ارسال ،صفحهی تأییدیه را مشاهده میکنید .همچنین ایمیلی ،حاوی درخواست
بررسی اکانت ،دریافت خواهید کرد .پیام و شمارهی تأیید ،در اکانت شما موجود خواهد بود .این شماره را حفظ
کنید .ممکن است دریافت ایمیل تأییدیه از سوی  IRCCتا چند ساعت پس از درخواست طول بکشد.
 -25مطلع شدهام که کارت اقامت دائمم ارسال شده است ،اما آن را دریافت نکردهام ،چه کنم؟
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پس از دریافت ایمیل ،ممکن است ارسال کارت  PRتا شش هفته طول بکشد .اگر پس از شش هفته کارت را
دریافت نکردید ،باید فرم  Solemn Declarationرا پر کنید.
 -26چگونه میتوانیم درمورد درخواست مهاجرت یا شهروندی خود ،کمک بگیریم؟
بسته به احتیاج شما ،راههای زیادی برای دریافت کمک وجود دارد .بهترین و سریعترین راه ،استفاده از منابع
آنالین است.
دستورالعملهای راهنما:
بیشتر برنامههای ارسال درخواست ،دارای راهنما و دستورالعملاند .نکاتی پیرامون پرکردن فرمها ،پرداخت
هزینهها و ارسال درخواست در آنها وجود دارد.

صفحه 73

در این لینک بهدنبال دستورالعمل مناسب خود بگردید.
بعضی از روشهای آنالین هم هستند که دستورالعملی ندارند .تمام کارهای شما از جمله پرکردن فرمها ،پرداخت
هزینهها و ارسال درخواست انجام میشود .اگر به کمک هم نیاز داشتید ،روی آیکون کمک (عالمت سؤال) کلیک
کنید.
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قبل از ارسال درخواست باید ملزومات پذیرش ،پردازش درخواست و کارهای الزم بعد از آن را مطالعه کنید:
● ( Express Entryاقامت دائم برای کارکنان ماهر)
● ( International Experience Canadaبرنامهی کار و مهاجرت برای جوانان)
سؤاالت متداول و ویدئوهای آزموزشی:
این وبسایت ،به بیش از هشتصد سؤال شما دربارهی درخواست پاسخ داده است .کلمات کلیدی یا سؤال خود
را در بخش سرچ تایپ کنید و اطالعات موجود را بیابید.
همچنین میتوانید در اینجا ،ویدئوهای آموزشی را ببینید .در بخش جستجو ،موضوع موردنظرتان را برای یافتن
ویدئوهای مربوطه تایپ کنید.
کمکهای حضوری:
برای دریافت کمک حضوری ،میتوانید از یک نماینده کمک بگیرید .اگر بیرون از کانادا هستید ،میتوانید به یکی
از مراکز ویزا ( )VACمراجعه کنید.
استفاده از نماینده:
نماینده شخصی (عضو خانواده ،دوست یا مشاور) است که به شما کمک میکند و به اطالعات پروندهی شما
دسترسی دارد .نیاز نیست هزینهای پرداخت کنید .میتوانید این خدمات را به صورت رایگان دریافت کنید؛
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پرداخت هزینه ضامن سریعترشدن درخواست شما نیست.
مراجعه به مراکز اخذ ویزا (اگر خارج از کانادا هستید):
VACها مراکزیاند که دربارهی ارسال درخواست به دفاتر مربوطه به شما کمک میکنند .البته هزینهی خودش را
دارد.
 VACمیتواند:
● با زبان مادری خود شما سرویس دهد.
● از کاملبودن برنامهی شما اطمینان حاصل کند.
● اثر انگشت و عکسهای شما را دریافت کند.
البته  VACفقط برای درخواستهای زیر خدمات میدهد:

صفحه 74

● جوازهای کار یا تحصیل
● ویزاهای گردشگری (اقامت موقت)
● مدارک مهاجرت برای اقامت دائم.
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 -27اگر مدارک ما ناقصی داشت ،چه کنیم؟
اگر مدارک شما ناقصی داشته باشد ،ممکن است درخواست رد شود یا با تأخیر مواجه شود .ممکن است در بعضی
از موارد (جنگ یا بالیای طبیعی) نتوانید مدرکی را فراهم کنید.
اگر چنین موردی پیش آمد ،نامهای ارسال کنید که توضیح دهد چرا مدرک را نفرستادهاید یا در ارائهی آن تأخیر
داشتهاید .سایر مدارک پشتیبانی را هم با نامه بفرستید.
نامهی شما خوانده میشود و با شما تماس گرفته میشود.
بستگی به درخواست شما دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش درخواست شما باتوجه به نقص در مدارک ،بر عهدهی
مأمور مسئول میباشد.
 -28اگر درخواست بهدلیل ناقصی برگشت داده شد ،چه کنیم؟
اگر چنین اتفاقی بیفتد ،همراه با درخواست ،نامهای دریافت میکنید که چرایی آن را توضیح میدهد.
باید مطمئن شوید که:
● تمام ناقصی و موارد خواستهشده را با نامهی دریافتی ارسال کنید.
● نامهای بنویسید و توضیح دهید چرا اطالعات خود را ویرایش کردهاید ،یا چرا بعضی از اطالعات شما ناقصی
دارد و نمیتوانید آن را کامل کنید.
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میتوانید از همان مدارک و رسیدهای پرداخت قبلی ،برای درخواست دوباره استفاده کنید .البته امضاها باید
معتبر باشند .درخواست شما باید قبل از گذشت نود روز از تاریخ امضا ،ارسال شود .تاریخی که امضا کردهاید،
نمیتواند پس از ارسال باشد .اگر نیاز به تاریخ جدید بود ،باید فرمهای جدیدی را پر کنید و دوباره امضا کنید.
پردازش درخواست شما زمانی آغاز میشود که بهصورت کامل دریافت شود .اگر به اشتباه به شما عودت داده
شد ،همان تاریخ قبلی دریافت برای پردازش درخواستتان لحاظ میشود.
 -29چگونه میتوانیم برای معاینهی پزشکی ( )Medical examمهاجرت خود ،پزشک پیدا کنیم؟
فقط پزشک تأییدشده میتواند معاینه را انجام دهد .این پزشک بهعنوان پزشک پنل ( )Panelانتخاب میشود.
از این لیست ،اسامی پزشکان موردتأیید را ببینید .از پزشک خانوادهی خود ،درصورتیکه نامش در این لیست
موجود نباشد ،نمیتوانید استفاده کنید.

صفحه 75

چند مورد دیگر باید درمورد پزشک و معاینه بدانید:
● میتوانید هر پزشکی که خواستید از لیست انتخاب کنید؛ حتی اگر در محل زندگی شما نباشد.
● برای پزشک باید هزینه پرداخت کنید .این هزینه بسته به هر پزشک ،متفاوت است.
● تحقیق کنید که چه چیزهایی باید هنگام مالقات با پزشک همراه داشته باشید.
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درمورد معاینهی پزشکی بیشتر بخوانید.
 -30چرا به معاینهی پزشکی نیاز داریم؟
شما در سه مورد زیر به این معاینه نیاز دارید:
ه مدت بیش از شش ماه
● سفر ب 
● درخواست اقامت دائم
● کارکردن در بخش سالمت یا کودکان.
این معاینه ،برای سالمت عمومی کاناداییها اهمیت دارد و از گسترش بیماری جلوگیری میکند .اگر سفر شما
کمتر از شش ماه است ،به معاینه نیاز ندارید.
 -31اگر به معاینهی پزشکی نیاز داشته باشیم ،درخواست ما چقدر طول میکشد؟
برای درخواستهای اقامت موقت (گردشگری ،کار و تحصیل) ،دریافت نتایج معاینه چهار هفته زمان میبرد و برای
درخواست اقامت دائم ،سه ماه پس از گزارش پزشک طول میکشد.
 -32من نیاز به معاینات پزشکی اضافه داشتم؛ دریافت نتایج چه مدت طول میکشد؟
بسته به وضعیت پزشکی شما ،زمان اعالم نتایج متفاوت است .ممکن است فقط دو یا سه هفته زمان ببرد ،یا
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ممکن است تا شش ماه طول بکشد.
 -33چگونه میتوانیم نتایج معاینات را پیگیری کنیم؟
برای این کار ،میتوانید از این ابزار استفاده کنید .اگر نتوانستید وضعیت خود را ببینید و زمان معمول آن هم
سپری شده بود ،از این وبسایت برای پیگیری وضعیت خود استفاده کنید .برای موارد پیچیده یا اطالعات اضافی
خواستهشده ،ارسال نتایج معاینه بیشتر طول میکشد.
زمان تأخیر به وضعیت پزشکی شما بستگی دارد .پزشک توضیحات الزم را به شما میدهد.
 -34میتوان برای سرعتبخشیدن به روند درخواست ،معاینهی پزشکی را از قبل انجام داد؟
این به نوع مهاجرتتان بستگی دارد ،در بیشتر موارد بله.

صفحه 76

 -35اگر باردار باشیم ،میتوانیم تا بهدنیا آمدن بچه برای معاینه صبر کنیم؟
خیر ،حتی با وجود بارداری هم باید معاینه را انجام دهید .اگرچه بعضی از بخشهای معاینه ممکن است به بعد
از فارغشدن موکول شود .درخواست شما فقط پس از انجام موارد الزامی تأیید خواهد شد.
بهتر است مسائل خود را با پزشکتان درمیان بگذارید.
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 -36من برای اقامت دائم درخواست دادهام .همسر و فرزندانم همراهم نمیآیند .آیا نیاز است آنها هم
معاینه شوند؟
بله ،همهی وابستگان متقاضی باید زیرنظر پزشک مورد تأیید ،معاینه شوند .مهم نیست که همراه شما بیایند
یا خیر.
علت این امر آن است که باید آنها هم مورد تأیید باشند تا در آینده بتوانند به کانادا بیایند .داشتن وابستگان
غیرقابلقبول ،ممکن است وضعیت اقامت دائم شما را هم نامناسب کند.
 -37اگر بخواهیم مشغول به کاری شویم که نیازمند معاینهی پزشکی است (با وجود داشتن جواز کار) ،باید
چه کنیم؟
اگر معرفینامهی ورود ( )POEبرای جواز کار آزاد دریافت کردهاید اما معاینهی پزشکی نشدهاید و حال میخواهید
در کاری مشغول شوید که نیاز به معاینهی پزشکی دارد ،دستورالعملهای زیر را دنبال کنید:
اگر هنوز کشور خودتان را ترک نکردهاید:
باید:
● معاینهی پزشکی  Up- frontرا انجام دهید .یعنی قبل از درخواست مأمور مهاجرت معاینه را انجام دهید.
● مدارک معاینه (برگهی پرینتشدهای که پزشک به شما میدهد) را با خود بیاورید و هنگام ورود ،تحویل مأمور
خدمات مرزی بدهید.
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در این صورت افسر خدمات مرزی ،میتواند شرایط کار شما را تنظیم کند.
اگر در کانادا هستید:
● معاینهی  up- frontرا انجام دهید.
● یک درخواست برای اصالح شرایط جواز کار خود ،همراه با مدارک مورد نیاز ارسال کنید.
در فرم  :5710 IMMزیر بخش  Details of intended work in Canadaگزینهی  Otherرا انتخاب کنید و زیر آن
بنویسید که میخواهید شرایط زیر حذف شود:
«عدم جواز کار در مراقبت از کودکان ،آموزش دبستان و متوسطه و خدمات سالمت»
توضیح دهید که چرا میخواهید منع قانونی باال حذف شود( .قصد استخدام در یکی از مشاغل مربوطه را دارید).
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اگر درخواست شما آنالین بود ،وقتی ازتان خواسته شد مدارک مختلف ( )Various Documentsرا بارگذاری کنید،
این نامه را آپلود کنید.
اگر جواز کار آزاد ندارید:
باید درخواست جواز کار جدیدی بدهید.

درخواسـت ویزا ،مهـاجـرت و اقامــت دائم
+1 )604( 773 3475

 -38من فکر میکنم معاف هستم .چرا باید معاینه انجام بدهم؟
برای ارزیابی درخواست شما ،ممکن است به معاینهی پزشکی نیاز باشد .حتی اگر:
● کمتر از شش ماه در کشور یا سرزمینی خاص زندگی کرده باشید.
● بخواهید کمتر از شش ماه در کانادا بمانید.
اگر به معاینه نیاز داشته باشید ،کموکیف آن برای شما ارسال میشود .بعد از ارسال ،سی روز فرصت دارید که
انجامش دهید وگرنه درخواستتان رد میشود.
 -39چرا باید گواهی پلیس ( )Police Certificateبگیریم؟
از این گواهی ،برای بررسی وضعیت کیفری شما استفاده میشود و به مأموران مهاجرت کمک میکند که مطمئن
شوند شما خطرناک نیستید .در این لینک بیشتر بخوانید.
 -40گواهی پلیس را چه زمانی باید ارائه دهیم؟
به نوع درخواستتان بستگی دارد .از این دستورالعمل استفاده کنید.
 -41اگر نتوانیم گواهی پلیس را تهیه کنیم ،چه میشود؟
باید توضیح دهید که دلیل آن چه بوده است .برای این کار ،باید:
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● مدارک درخواست گواهی پلیس را ارائه دهید.
● نامهای بنویسید که تمام تالشهای شما برای گرفتن گواهی را توضیح دهد.
البته ارسال موارد باال ،ضامن پذیرش درخواست شما نیست.
 -42اگر گواهی پلیس به زبان انگلیسی یا فرانسه نباشد ،باید ترجمهاش را ارسال کنیم؟
بله ،باید ترجمهی مورد تأییدی را با درخواست خود ارسال کنید .ترجمههایی که از جانب اعضای خانواده انجام
شود ،موردتأیید نیست.
 -43سوگند نامهی ترجمه ( )Affidavit for translationچیست؟
مدرکی است که توضیح میدهد ترجمهی شما درست و منطبق با متن اصلی است .این مدرک ،حاوی سوگند
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شخص مترجم است و مترجم باید آن را مقابل مأمور مورد تأیید در کشور خود انجام دهد.
 -44چگونه میتوانیم اثر انگشت خود را تحویل دهیم و پاسخ بررسی سوابق کیفری ( )RCMPرا در داخل یا
خارج از کانادا دریافت کنیم؟
اگر پس از  18سالگی خود بیش از شش ماه در کانادا زندگی کنید ،ممکن است از جانب  RCMPاز شما تقاضای
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اثر انگشت شود.
اگر خارج از کانادا هستید:
برای ارسال اثر انگشت به خدمات جنایی  RCMPکانادا ( ،)CCRTISابتدا باید با حوزهی قضایی محل سکونتتان
تماس بگیرید و شخصی را که بتواند اثر انگشت شما را کپیبرداری کند بخواهید .حتماً نام و آدرس کامل ایستگاه
پلیس و امضای شخصی که اثر انگشت شما را دریافت میکند ،در اختیار داشته باشید .اثر تمام ده انگشت باید
با جوهر سیاه گرفته شود.
قدم بعدی ،تماس با شرکتی معتبر در کاناداست که میتواند فرمهای کاغذی اثر انگشت را تحویل بگیرد و آنها
را بهصورت الکترونیکی به  CCRTISتحویل دهد.
اگر داخل کانادا هستید:
سوابق کیفری مجاز که شامل اثر انگشت شما هم میشود ،از جانب پلیس یا کارفرمای شما تقاضا میشود که دو
قدم زیر را پیشرو دارید:
● گرفتن اثر انگشت :برای گرفتن اثر انگشت خود ،با خدمات پلیس محلی یا یک شرکت معتبر در این زمینه
تماس بگیرید .قبل از این کار ،از شما خواسته میشود که اطالعات موجود در درخواست خود را دوباره بررسی
کنید.
● فراهم کردن اطالعات مربوطه برای شخصی که اثر انگشت شما را میگیرد:
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که شامل اطالعات زیر میباشد:
فرزندخواندگی (کانادایی یا خارجی)
سفرهای خارجی ،ویزا یا عبور از مرز
اشتغال؛ شامل عنوان شغل و نام کارفرما (از اختصارنویسی بپرهیزید).
مشاغل داوطلبانه؛ ذکر عنوان شغل و نام سازمان یا بنگاه
درخواستهای مهاجرت به کانادا (در بخش  Name and address of contributing Agency/Departmentنام و
آدرس کامل مرکز مهاجرت یا کنسولگری را بنوسید).
درخواستهای شهروندی کانادا
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درخواستهای بررسی سوابق کیفری
تغییر نام
اقامت دائم در کشورهای خارجی (جز کانادا)

درخواسـت ویزا ،مهـاجـرت و اقامــت دائم
+1 )604( 773 3475

درخواستهای تحت قانون حریم خصوصی
 -45چگونه میتوان آدرس یا اطالعات تماس را برای درخواستهای مهاجرت و شهروندی تغییر داد؟
برای تغییر آدرس از این لینک و این لینک استفاده کنید.
و برای تغییر اطالعات تماس ،شامل شمارهی تلفن و ایمیل ،به اینجا مراجعه کنید.
 -46تفاوت بین خدمات تغییر آدرس و اعالن آدرس آنالین چیست؟
اعالن آدرس آنالین:
از این سرویس زمانی استفاده میکنید که بهعنوان یک مقیم دائم ،تازه به کانادا مهاجرت کردهاید .در این
صورت کارت اقامت دائم خود را بهصورت خودکار دریافت خواهید کرد.
اگر پس از  180روز از زمان ورود به کانادا آدرس خود را دریافت نکردید ،باید درخواست مجدد کارت دهید و مبالغ
جدیدی پرداخت کنید.
تغییر آدرس:
همهی افراد باید از این سرویس استفاده کنند تا آدرس محل زندگی و آدرس پستی جدید خود را اعالم کنند.
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 -47چه کسانی میتوانند از دو سرویس باال استفاده کنند؟
با شرایط زیر ،مجاز به استفاده از دو سرویس باال هستید:
● درخواست شما درحال پردازش باشد.
● نشانی شما در کانادا باشد.
● سه هفتهی دیگر به کانادا میآیید ،یا درحال حاضر آنجا هستید.
● همچنین باید یکی از این موارد را دارا باشید :تحت حمایت مهاجرت خانوادگی باشید ،برای اقامت دائم
از داخل کانادا اقدام کرده باشید ،برای شهروندی خود یا فرزند خوانده درخواست داده باشید ،متقاضی مدرک
شهروندی باشید و یا درخواست انصراف یا بازیابی شهروندی را داشته باشید.
 -48چه کسانی نمیتوانند از سرویس تغییر آدرس استفاده کنند؟
افرادی که اخیراً به کانادا مهاجرت کردهاند و باید آدرس جدید خود را برای دریافت کارت اقامت دائم اعالم کنند،
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بهتر است از سرویس اعالن آدرس آنالین استفاده کنند.
اگر درخواست اقامت فعالی ندارید ،از اینجا برای اعالن تغییر آدرس خود استفاده کنید.
 -49میتوانیم آدرس جدید خود را به  IRCCایمیل کنیم؟
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خیر ،تغییر آدرس را نمیتوان مستقیماً به  IRCCایمیل کرد.
 -50چقدر طول میکشد که آدرس جدید بهصورت آنالین ظاهر شود؟
ه
درصورت تغییر آدرس ،پنج روز کاری زمان میبرد تا تغییرات بهصورت آنالین ظاهر شود .قبل از آن ،آدرس ب 
روز نخواهد شد.
 -51تغییر آدرس را چه زمانی به  IRCCاعالم کنیم؟
کمتر از سه هفته قبل از مهاجرت ،تغییر را اعالم کنید تا مطمئن شوید که نامهها را در آدرس جدیدتان دریافت
خواهید کرد.
 -52چگونه وضعیت تغییر آدرس خود را چک کنیم؟
پنج روز کاری منتظر بمانید .سپس از یکی از سرویسهای اعالن آنالین آدرس یا تغییر آدرس استفاده کنید.
 -53آدرس را به صورت آنالین تغییر دادهام اما نمیتوانم تغییرات را مشاهده کنم .مشکل چیست؟
اقدامات زیر را انجام دهید:
● مطمئن شوید که نشانی شما داخل کاناداست و درخواست تان درحال پردازش است.
● اگر مقیم دائم جدید هستید ،تغییر آدرس را ازطریق سرویس اعالن آدرس اعالم کنید .سایر متقاضیان باید
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از سرویس تغییر آدرس استفاده کنند.
اگر اقدامات فوق را انجام دادید و تغییری حاصل نشد ،به اینجا مراجعه کنید.
 -54چگونه آدرس سایر افراد موجود در درخواست مهاجرت یا شهروندی خود را تغییر دهیم؟
هنگام مراجعه به سرویسهای اعالن و تغییر آدرس ،از شما پرسیده میشود که اسامی سایر افرادی را که با شما
به آنجا میروند ،بنویسید.
 -55آیا الزم است برای همه وابستگان تغییر آدرس را جداگانه اعالم کنیم؟
بله ،اعالم جداگانهی تغییر آدرس برای همهی وابستگان الزامی است( .ازطریق هر دو سرویس)
 -56افراد خارج از کانادا ،نمیتوانند از دو سرویس اعالن آنالین آدرس و تغییر آدرس استفاده کنند؟
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خیر ،اگر خارج از کانادا زندگی میکنید ،دستورالعملهای زیر را دنبال کنید:
درخواست مهاجرت:
با دفاتر ویزای موجود در محل اقامت خود تماس بگیرید.
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اگر نشانی داخل کانادا دارید ،از سرویس تغییر آدرس استفاده کنید.
درخواست شهروندی:
ازطریق پست الکترونیکی از ایاالت متحده بهصورت مستقیم به  CPCدر سیدنی؛ از این وبسایت استفاده کنید.
و یا تماس با کنسولگری و دفتر ویزای خارج از کانادا.
 -57آدرس خود را در  CASتغییر دادهام .الزم است که در آن دو سرویس هم تغییر دهم؟
خیر ،تغییر آدرس بهتنهایی در  CASکافی است CAS .به شما این امکان را میدهد که:
● وضعیت درخواست خود را بهصورت آنالین پیگیری کنید.
● آدرس موجود در پرونده را مشاهده و اصالح کنید.
البته برای ظاهرشدن تغییرات آدرس در هر سرویس آنالینی ،باید پنج روز کاری صبر کنید.
 -58اگر نتوانیم به دو سرویس اعالن آدرس یا تغییر آدرس دسترسی پیدا کنیم ،چه کنیم؟
اقدامات زیر را انجام دهید:
● یکی از دو ابزار را ازطریق این صفحه باز کنید.
● بررسی کنید که تاریخ و محل تولد وارد شده در سیستم تغییر آدرس دقیقاً مطابق با اطالعات درخواست،
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گذرنامه و کارت شناسایی شما باشد .از فرمت مشخصشده استفاده کنید.
● هجی حروف را در نام خود بررسی کنید که با مدارک دفتر ویزا و گذرنامه مطابقت داشته باشد.
● در این لینک افراد مجاز برای دسترسی به این دو سرویس را ببینید.
اگر باز هم مشکل داشتید ،به این لینک مراجعه کنید.
 -59اگر درخواست رد شود ،پرداختیها برمیگردد؟
در بیشتر موارد خیر؛ پرداختیهای شما با شروع پردازش ،عودت داده نمیشود .البته استثنائاتی هم وجود دارد:
● هزینهی حقوحقوق اقامت دائم ()RPRF
● هزینهی حقوق شهروندی
● هزینهی جواز کار آزاد (فقط برای کارکنان )LMIA
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● هزینهی یافتن کارفرما (به خود کارفرما عودت داده میشود).
● هزینههای IEC
 -60اگر از درخواست خود انصراف دهیم ،پرداختیها برمیگردد؟
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در بیشتر موارد ،فقط زمانی بازپرداخت دریافت خواهید کرد که قبل از شروع پردازش ،انصراف داده باشید.
اگر پردازش درخواست شروع شده باشد ،فقط در موارد زیر بازپرداخت دریافت میکنید:
● هزینهی حقوحقوق اقامت دائم ()RPRF
● هزینهی حقوق شهروندی
● هزینهی جواز کار آزاد (فقط برای کارکنان )LMIA
● هزینهی یافتن کارفرما (به خود کارفرما عودت داده میشود).
● هزینههای IEC
میتوانید درخواست بازپرداخت آنالین بدهید .بعد از درخواست ،برای موارد مورد نیاز و بهروزرسانی وضعیت ،با
شما تماس گرفته میشود.
 -61اگر درخواست ما عودت داده شود ،بازپرداخت دریافت خواهیم کرد؟
بله ،در صورت برگشتدادن درخواست به دالیل زیر ،پرداختیها به شما باز میگردد:
● ناقصبودن درخواست
● دریافت درخواست قبل از بازگشایی برنامهی مهاجرتی
● بستهشدن ظرفیت برنامه
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بازپرداختها ممکن است تا شش هفته زمان ببرند .اگر بیشتر زمان برد ،به اینجا مراجعه کنید.
هزینههای اثر انگشت و عکس عودت داده نخواهد شد.
قبال
 -62درخواستم را ارسال کردهام ،اما میخواهم برنامهام را تغییر دهم .آیا میتوانم هزینههایی را که
ً
پرداخت کردهام ،در برنامهی جدید لحاظ کنم؟

خیر ،اگر میخواهید از طریق برنامهی جدید درخواست دهید ،باید دوباره هزینهها را بپردازید .اگر قبل از شروع
پردازش درخواست اول ،از آن انصراف دهید ،بازپرداخت دریافت خواهید کرد.
 -63اگر مبالغ مورد نیاز را کامل پرداخت نکرده باشیم ،باید چه کنیم؟
میشود مقدار باقیمانده را بهصورت آنالین پرداخت کنید .اگر پرداخت کردید ،رسید هر دو پرداخت را با درخواست
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خود ارائه دهید .اگر مقدار مبلغ درست باشد ،بیش از یک رسید هم پذیرفته میشود.
اگر نتوانستید آنالین پرداخت کنید ،درخواست عودت هزینه را بدهید و دوباره آن را پرداخت کنید .حتماً دقت
کنید که مبلغ را درست پرداخت کنید و رسید را ارائه داده باشید.
 -64اگر بیش از مبلغ مورد نیاز را پرداخت کنیم ،باقی عودت داده میشود؟
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بله ،پس از پردازش درخواست شما ،زیاد بودن آن تعیین میشود و به شما عودت داده میشود .اما متأسفانه
درخواستهای  eTAهیچگونه بازگشت هزینهای ندارند.
 -65اگر به صورت آنالین یا از طریق بانک هزینهها را پرداخت کرده باشیم ،چگونه میتوانیم درخواست
بازپرداخت بدهیم؟
اگر شمارهی رسید را داشته باشید ،میتوانید درخواست بازپرداخت آنالین بدهید .پس از درخواست ،برای
اطالعات بیشتر و بهروزرسانی وضعیت ،با شما تماس گرفته میشود.
اگر از کارت اعتباری استفاده کرده باشید ،بازپرداخت به همان کارت واریز میشود .تا زمان کامل شدن بازپرداخت،
کارت اعتباری را نگه دارید که تأخیری بهوجود نیاید .اگر واریز از طریق کارت شدنی نباشد ،چک دریافت میکنید.
پرداختیها ممکن است تا شش هفته زمان ببرد .اگر شمارهی رسید نداشتید ،به اینجا مراجعه کنید.
 -66چگونه میتوان از درخواست کارت اقامت دائم انصراف داد؟
برای این کار ،به این وبسایت مراجعه کنید.
اطالعات زیر را وارد کنید:
● نام
● تاریخ تولد
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● نشانی
● تاریخ ارسال درخواست
● آیدی مشتری (درصورت وجود)
● کپی پرداخت الکترونیکی و یا کپی از دو طرف فرم پرداخت IMM 5401
● دلیل انصراف
یک کپی از درخواست انصراف نزد خود نگه دارید.
اگر پردازش کارت شروع شده باشد ،ممکن است درخواست انصراف شما رد شود .با شروع پردازش ،هزینهها به
شما باز نمیگردد.
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 -67هزینه به من بازگشته است اما کافی نیست .مشکل کجاست؟
این مشکل زمانی اتفاق میافتد که شما با پول رایج خود پرداخت میکنید و نه دالر کانادا .مبلغ بازپرداخت شما
ممکن است با توجهبه ارزش پولتان تغییر کند .بازپرداخت پول ،طبق ارزش پول شما در روزی انجام میشود که
بازپرداخت ارسال شده است .باتوجه به تغییرات روزانهی ارزشهای پولی ،مبلغ بازگشتی دقیقاً مطابق با مبلغ
پرداختی شما نیست.
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بازپرداخت آنالین:
پرداختیها و بازپرداختیها با دالر کانادا انجام میشود .وقتی بازپرداخت به کارتی واریز میشود که از پول رایج
دیگری استفاده میکند ،بانک شما آنها را چنج میکند و این پروسه به  IRCCارتباطی ندارد.
بازپرداخت بهصورت چک و سایر روشها:
اگر نشانی پستی شما هنگام درخواست بازپرداخت خارج از کشور باشد ،بازپرداخت شما به صورت چک یا واریز
مستقیم به پول رایج کشورتان ،ارسال خواهد شد .مبلغ بازگشتی ،بستگی به ارزش پول شما در روز ارسال دارد.
 -68چگونه میتوانیم اقامت خود را بهعنوان گردشگر ( )Visitorتمدید کنیم؟
برای تمدید ،باید حداقل سی روز قبل از انقضای وضعیت قبلی خود ،درخواست بدهید.
برای دارندگان جواز کار یا تحصیل ،اگر ویزای گردشگری شما منقضی شد و میخواستید از کانادا بروید و دوباره
بازگردید ،باید درخواست ویزای گردشگری جدیدی بدهید.
 -69نحوهی تمدیدکردن ویزای ویزیتور چگونه است؟
وقتی برای اولین بار بهعنوان گردشگر به کانادا میآیید ،برای ورود از یکی از مدارک زیر استفاده میکنید:
● ویزای ویزیتور (ویزای اقامت موقت)
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● مجوز سفر الکترونیکی ()eTA
● پاسپورت یا مدرک سفری معتبر
اگر بخواهید اقامت خود در کانادا را تمدید کنید ،باید درخواست  Visitor Recordبدهید .ویزیتور رکورد ،نوعی
ویزا نیست ،بلکه مدرکی است که:
● وضعیت اقامت شما را شرح میدهد و جواز تمدید آن را میدهد.
● شامل تاریخ جدید انقضاست( .تاریخ جدید اعتبار اقامت شما)
قبل از انقضای وضعیت اقامت فعلی ،باید برای ویزیتور رکورد درخواست بدهید .اگر نمیدانید وضعیت شما چه
زمانی منقضی میشود ،به اینجا مراجعه کنید.
رفتو آمد به کانادا:

صفحه 85

ویزیتور رکورد وضعیت اقامت شما را تمدید میکند ،اما تضمین نمیکند که بتوانید از کانادا خارج و دوباره به
آن وارد شوید .اگر قصد رفتوآمد دارید ،باید جواز سفری معتبری داشته باشید؛ مانند ویزای گردشگری یا .eTA
 -70چگونه میتوانیم اقامت خود را بهعنوان دانشجو تمدید کنیم؟
برای اقامت بیشتر در کانادا ،باید جواز تحصیلی خود را تمدید کنید .حداقل سی روز قبل از انقضای جواز قبلی،
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درخواست بدهید .اگرچه توصیه میشود حتی قبلتر این کار را بکنید.
اگر بخواهید شمارهی بیمهی اجتماعی ( )SINیا بیمهی درمانی خود را تجدید کنید ،به جواز تحصیلی معتبر نیاز
دارید .اگر تا دقیقهی نود صبر کنید ،ممکن است برای تجدید این موارد به مشکل بربخورید؛ چون جواز تحصیلی
شما درحال انقضاست.
برای اطالع از زمان تمدید جواز تحصیلی ،به اینجا مراجعه کنید.
همچنین برای اطالع از نحوهی درخواست ،اینجا را ببینید.
اگر جواز تحصیلی شما منقضی شده بود:
 .1اگر قبل از انقضای جواز درخواست داده باشید و نتیجه را نگرفته باشید :میتوانید تحت عنوان وضعیت ضمنی
در کانادا بمانید ،یعنی تا زمان دریافت نتیجهی درخواست ،مقیم موقت هستید و میتوانید به تحصیل هم ادامه
دهید.
 .2اگر درخواست تمدید نداده باشید :وضعیت اقامتتان باطل میشود .تا زمان تمدید یا بازیابی وضعیت ،امکان
تحصیل نخواهید داشت .نود روز فرصت دارید که درخواست تمدید جواز تحصیلی و بازیابی وضعیت خود را
بدهید .بازیابی وضعیت  200دالر و جواز تحصیلی جدید  150دالر کانادا هزینه دارد.
برای اطالعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید.
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اگر خواستید به خارج از کانادا سفر کنید:
مطمئن شوید که مدرک معتبری برای ورود مجدد به کانادا دارید؛ زیرا بدون مدرک معتبر سفری ،امکان ورود مجدد
به کانادا را ندارید .در اینجا بیشتر بخوانید.
اگر درخواست جواز دیگری داده باشید:
اگر دانشجو باشید اما درخواست جواز کار داده باشید ،نمیتوانید در طول زمان دریافت نتیجه ،به تحصیل ادامه
دهید .همچنین نمیتوانید قبل از دریافت نتیجه ،کار کنید .فقط میتوانید بهعنوان مقیم موقت در کانادا بمانید.
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ثبت نام آنالین ویزا
 -1چگونه میتوانم وضعیت درخواست خود را بررسی کنم؟
به نوع درخواستتان بستگی دارد.
اگر آنالین درخواست داده باشید (به جز  ،)eTAمیتوانید با دو قدم زیر ،وضعیت اکانت خود را چک کنید:
● وارد اکانت خود شوید.
● زیر گزینهی «مشاهدهی وضعیت درخواست یا پروفایل» ( ،)View my submitted application or profilesروی
«بررسی وضعیت و پیامها» ( ) Check status and messagesکلیک کنید.
اگر درخواست شما ازطریق  eTAباشد ،باز هم میتوانید وضعیت خود را آنالین چک کنید .اگر نتوانستید از ابزار
آن استفاده کنید ،در بعضی موارد ،ممکن است ایمیل تأییدیه را نداشته باشید .بهجای آن ،به وبسایت بروید
و قدمهای زیر را دنبال کنید:
● زیر گزینهی  Type of applicationگزینهی  electronic travel authorizationرا انتخاب کنید.
● سپس گزینهی  Case Specific Enquiriesرا انتخاب کنید.
● تا میتوانید ،جزئیات بیشتری ارائه دهید.
دریافت پاسخ ممکن است چند روزی طول بکشد.
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اگر درخواست شما کاغذی باشد ،دو راه وجود دارد که بهصورت آنالین وضعیت آن را بررسی کنید:
وضعیت شما زمانی نمایش داده میشود که بررسی آن شروع شده باشد .بین تاریخ دریافت و بررسی درخواست،
اختالف وجود دارد.
● استفاده از ابزار آنالین :میتوانید از این ابزار که روزانه بهروزرسانی میشود ،استفاده کنید.
● ساخت اکانت آنالین و پیوستکردن درخواست کاغذی:
دو قدم زیر را دارد:
 )1ساخت اکانت آنالین
ت کردن برگهی درخواست ،در اکانت.
 )2پیوس 
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البته همهی درخواستها را نمیتوان پیوست کرد .این لینک را ببینید.
با انجام قدمهای باال ،شما:
● جزئیات وضعیت درخواست خود را دریافت میکنید.
● پیامهای مرتبط با وضعیت خود را میبینید.
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 -2چه زمانی میتوانم وضعیت خود را بررسی کنم؟
نمیتوانید بالفاصله وضعیت درخواست خود را چک کنید .زمانی میتوانید این کار را انجام دهید که پروسهی آن
شروع شده باشد .بین زمان تحویل درخواست و بررسیکردن آن ،اختالف وجود دارد .وقتی درخواست شما بررسی
و تأیید شد ،آن موقع پروسه به جریان میافتد.
اگر آنالین درخواست داده باشید ،ممکن است پنج روز طول بکشد تا بتوانید وارد اکانت خود شوید و وضعیت
خود را بررسی کنید .در این باره به سؤال قبل مراجعه کنید.
اگر درخواست تان کاغذی باشد ،تأخیر به نوع درخواست بستگی دارد .ممکن است چند ماهی طول بکشد تا
بررسی درخواست شما آغاز شود.
اگر بررسی شروع شود ،شما نامهی تأییدیه یا ایمیلی حاوی شمارهی مشتری دریافت خواهید کرد .وقتی شمارهی
مشتری ( )Client Numberداشته باشید ،میتوانید به دو طریق ،وضعیت خود را چک کنید.
اگر نگران عدم دریافت درخواست از جانب اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی هستید ،این لینک را ببینید.
 -3چگونه میتوانم دربارهی درخواست  IRCCخود سؤال کنم و یا آن را بهروزرسانی کنم؟
برای ردیابی ،بهروزرسانی و تغییر اطالعات درخواست درحال انجام ،نکات زیر را دنبال کنید:
درخواست خود را بررسی کنید:
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در این لینک ،نحوهی بررسی درخواست پس از تحویل را ببینید .اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی شمارهی
مشتری شما را وقتی از طریق ایمیل ارسال میکند که:
● اطمینان حاصل کند درخواست شما تکمیل است.
● بررسی درخواست شما آغاز شده باشد.
بهمحض دریافت شمارهی مشتری ،میتوانید وضعیت درخواست خود را بررسی کنید .بسته به نوع درخواست
شما ،که کاغذی باشد یا آنالین ،چند راه وجود دارد.
اگر زمان نرمال بررسی درخواست شما طی شد ،ازطریق وبسایت ،دربارهی درخواست خود سؤال کنید.
درخواست خود را بهروزرسانی کنید:
اگر اطالعات بیشتری از درخواست الزم باشد ،ازطریق ایمیل یا اکانت خود مطلع خواهید شد .اگر در این باره
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سؤالی داشتید ،میتوانید:
● ازطریق وبسایت سؤال خود را بپرسید.
● ازطریق اکانت آنالین خود سؤال بپرسید .مدرکی را هم که خواسته شده ،آپلود کنید.
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حتماً اطالعات تماس خود را آپدیت کنید .از این طریق ،اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی میتواند با شما
تماس بگیرد.
ایمیل خود را تغییر دهید:
بسته به زمان و نوع درخواست شما ،راههای مختلفی برای تغییر آدرس ایمیل وجود دارد .این لینک را دنبال
کنید.
تغییر سایر اطالعات:
اگر آنالین درخواست دادهاید ،میتوانید از وبسایت برای اطالعدادن تغییرات وضعیت خود استفاده کنید.
مثالهایی از تغییرات :ازدواج یا طالق ،تولد یا پذیرش فرزند ،مرگ متقاضی یا همراه او ،وضعیت شغلی و
تحصیلی و توانایی زبانی ،آدرس ایمیل و شمارهی تلفن.
اگر اطالعات تماس شما تغییر کرده است ،حتماً قبل از بهروزرسانی ،اطالعات قبلی را بررسی کنید.
دربارهی تغییرات اطالعات تماس یا درخواست ،به اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ایمیل نزنید .اگر بزنید،
پاسخی دریافت نمیکنید و درخواست شما آپدیت نمیشود .این کار ،در پروسهی درخواست شما تأخیر ایجاد
میکند.
 -4چرا نمیتوانم وضعیت درخواست خود را از طریق ابزار وضعیت درخواست مشتری (The Client Application
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 )Statusمشاهده کنم؟
دالیل مختلفی وجود دارد که شما نمیتوانید وضعیت درخواست خود را ازطریق ابزار  CASببینید.
پروسهی بررسی درخواست شما شروع نشده است :وضعیت شما فقط زمانی نمایش داده میشود که بررسی آن
شروع شده باشد .بین زمان دریافت و بررسی درخواست اختالف وجود دارد.
ابزار ،نوع درخواست شما را پوشش نمیدهد :ابزار  CASنمیتواند همهی انواع درخواستها را باز کند .باید
وضعیت خود را از راه دیگری چک کنید .برای مثال:
اگر درخواست آنالین باشد ،برای بررسی وارد اکانت خود شوید.
برای درخواستهای  ،eTAاین لینک را چک کنید .همچنین اینجا را هم ببینید:
اگر دربارهی درخواست  eTAخود ایمیلی دریافت نکردیم ،چه کنیم؟
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برای درخواستهای کاغذی ،میتوانید درخواست خود را از طریق اکانت آنالین پیوست کنید.
ممکن است درخواست شما از ابزار حذف شده باشد :بعد از اینکه تصمیم اخذ شد ،درخواست شما از ابزار حذف
میشود .مدتزمان آن بستگی به نوع درخواست شما دارد.
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● درخواست اقامت دائم 180 :روز پس از آمدن به کانادا
● درخواست کارت اقامت دائم 30 :روز پس از دریافت کارت
● درخواست شهروندی 180 :روز پس از دریافت پاسخ درخواست
● درخواست ویزا 365 :روز پس از ردشدن ،انصراف یا انقضای درخواست.
اطالعات شخصی را اشتباه وارد کردهاید :مطمئن شوید اطالعات هویتی شما ،با پاسپورت و مدارک شناسایی،
تطابق دارد.
ممکن است یک ایراد فنی موقت باشد :اگر مشکل سیستمی باشد ،نمیتوانید به خدمات آنالین دسترسی یابید.
از مرورگر نامناسب استفاده میکنید :سعی کنید از مرورگرهای اکسپلورر ،فایرفاکس ،سافاری و کروم استفاده
کنید.
شما متقاضی یا حامی درخواست نیستید :برای درخواستهای حمایتی ،فقط میتوانید وضعیت درخواست را در
بخش مربوطبه خود چک کنید.
در واقع شخص حامی فقط میتواند بخش مربوط به خود و شخص مورد حمایت ،بخش مربوط به درخواست اقامت
دائمش را چک کند .اگر شما حامی هستید و میخواهید وضعیت درخواست موردحمایت خود را بررسی کنید،
ابتدا باید درخواست دسترسی به اطالعات را بدهید.
قبال میتوانستید وضعیت را مشاهده کنید و اکنون
اطالعات درخواست حمایتی شما تغییر کرده است :اگر
ً
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نمیتوانید ،حتماً دلیلش را بررسی کنید.
در مورد درخواست حمایت خود تجدیدنظر کردهاید :بهدلیل پیچیدگیهای درخواست تجدیدنظر CAS ،وضعیت
مربوط به تجدیدنظر درخواستهای خانوادگی رد شده را نمایش نمیدهد .فرقی نمیکند که درخواست از جانب
شخص حامی باشد یا شخص موردحمایت .شخص حامی دربارهی درخواست تجدیدنظر خود نامهای دریافت
خواهد کرد.
 -5چه نوع درخواستهایی را ازطریق  CASمیتوانیم بررسی کنیم؟
فقط زمانی میتوانید از  CASاستفاده کنید که:
● حامی مالی یکی از اعضای خانواده شده باشید.
● برای اقامت دائم درخواست داده باشید.
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● برای کارت اقامت دائم درخواست داده باشید.
● برای شهروندی درخواست داده باشید( .امتیاز شهروندی)
● برای شهروندی کانادایی مربوطبه یک فرزندخوانده درخواست داده باشید( .بعد از  1ژانویهی )1947
● برای مدرک شهروندی درخواست داده باشید.
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● برای انصراف از تابعیت کانادا درخواست داده باشید.
● برای اخذ مجدد شهروندی درخواست داده باشید.
 -6نوار جریان ( )Progress Barدر وضعیت درخواست من به چه معناست؟
نوار پیشرفت به شما نشان میدهد که پروسهی درخواست شما ممکن است چقدر زمان ببرد .نوار وضعیت و
تخمین تاریخ ،به زمان تحویل درخواست و پروسهی زمانی اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی بستگی دارد و
ارتباطی به جریان درخواست شما ندارد.
اگر پروسهی زمانی تغییر کند ،نوار جریان و تاریخها هم تغییر خواهد کرد .پروسهی زمانی ممکن است بهدلیل
تعداد متقاضیان و یا موارد دیگر تغییر کند.
 -7چرا درخواست من نوار جریان ندارد؟
نوار وضعیت در لحظه ،فقط برای درخواستهای زیر موجود خواهد بود:
● :Express Entry
فقط زمانی میتوانید نوار جریان را ببینید ،که بررسی درخواست شما شروع شده باشد و اگر درخواست تحویل
دادهاید اما نوار وضعیت را نمیبینید ،یعنی بررسی هنوز شروع نشده است .ممکن است بین چند هفته تا چند
ماه طول بکشد تا نوار وضعیت نمایش داده شود.
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● Sponsorship
شامل همسر یا والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ است.
● Atlantic Immigration Pilot
● Caregivers – High Medical Needs
● Provincial Nominee
● )Self – Employed (federal
● ( Quebec – Selected Business classشامل سرمایهگذاران ،خوداشتغالها و مؤسسان)
● Quebec – Selected Skilled Workers
● Start- up Visa
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● In- Canada Protected Person

اگر نوار جریان برای درخواست مهیا شود ،به شما اطالع داده میشود .نوار وضعیت فقط در اکانت آنالین موجود
است .اگر درخواست شما کاغذی است ،الزم است آن را به اکانت آنالین خود پیوست کنید.
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 -8من و خانوادهام برای اقامت دائم درخواست دادهایم .چرا نمیتوانیم وضعیت درخواست خود را در CAS
ببینیم؟
احتماال اطالعات اشتباه را در  CASوارد کردهاید .اگر میخواهید وضعیت درخواست اقامت دائم بیش از یک نفر
ً
را ببینید ،مطمئن شوید که:
● اطالعات را درست وارد کردهاید.
● تمام قسمتهای  CASبا اطالعات متقاضی اصلی (کسی که قصد مهاجرت به کانادا را دارد) پر شده باشد.
 -9من بهتازگی نام خانوادگی خود را تغییر دادهام .برای دسترسی به  CASباید از چه نامی استفاده کنم؟
برای دسترسی ،همان نامی را وارد کنید که در درخواست خود وارد کردهاید .اگر در طول درخواست نام خانوادگی
شما تغییر کرده است ،باید اطالعات خود را از طریق این وبسایت آپدیت کنید.
بهمحض اینکه اسم شما در درخواست آپدیت شود ،میتوانید با نام جدید به  CASدسترسی یابید.
 -10از زمان ارسال درخواستم وقت زیادی میگذرد ،اما وضعیت درخواست مهاجرتم در  CASتغییر نکرده است؛
چرا؟
 CASممکن است برخی از تغییرات را تا چند هفته نمایش ندهد .به این دلیل که دفاتر ویزا و مراکز پردازش،
حجم عظیمی از اطالعات را دریافت میکنند .در خیلی از موارد ،یک پروندهی درحال پردازش ،درحال انتظار برای
بررسی اولیه نشان داده میشود .درخواستها بهترتیب تاریخ و یکبهیک بررسی میشوند .زمان انتظار ممکن
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است طوالنی باشد .درخواستها با توجهبه زمان مشخص آنها ،در مکانی خاص پردازش میشوند.
اصال نشان نمیدهد؛ مثل بررسیهای امنیتی .بنابراین ممکن است اینطور
بهعالوه CAS ،برخی از فعالیتها را
ً
بهنظر برسد که هیچ پیشرفتی در پروندهی شما حاصل نشده است؛ حتی اگر اخیراً با مرکز ارتباط داشتهاید.
 -11اطالعات  CASچندوقت به چندوقت بهروزرسانی میشود؟
روزانه بهروزرسانی میشود.
 -12اطالعات درخواست خود را بهاشتباه از  CASپاک کردهام .باید چه کنم؟
اگر میخواهید که اطالعات روی  CASدوباره بازگردد ،از این وبسایت استفاده کنید.
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 -13الیهی سوکتهای امن ( )SSLچیست؟
 SSLیک راه امن برای انتقال اطالعات شخصی از رایانه به  IRCCاست SSL .رمزگذاری شده است .این باعث
میشود اطالعات از طریق اینترنت با امنیت کامل ارسال شوند .خدمات اینترنتی مثل بانکداری یا خرید (در مواردی
معموال از رمزگذاری  128بیتی  SSLاستفاده میکنند .وقتی به اطالعات شخصی
که امنیت اطالعات اهمیت دارد)،
ً
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 CASخود دسترسی مییابید IRCC ،اطمینان حاصل میکند که مرورگر شما تحت پوشش  SSLاست.
 -14زمان پردازش ( )Processing Timesچیست؟
زمان پردازش به شما میگوید که چقدر طول میکشد درخواست شما تحت شرایط نرمال پردازش شود .زمان
شروع آن زمان تحویل درخواست و پایان آن ،زمان اعالم نتیجه است .اگر درخواست شما ایمیلی باشد ،شروع آن،
بهمحض دریافت ایمیل است .اگر به صورت آنالین یا حضوری درخواست دادهاید ،به محض تحویل درخواست،
شروع میشود.
فاکتورهای زیادی روی زمان پردازش اثر میگذارد مثل:
● نوع درخواست
● کامل یا ناقصبودن درخواست
● سرعت بررسی درخواستهای تحویلی
● آسانبودن تأیید اطالعات شما
● سرعت شما در پاسخگویی به موارد خواستهشده
● ...
 -15پردازش درخواستها چقدر طول میکشد؟
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بهطور دقیق نمیتوان گفت .هر درخواستی شرایط و زمان خودش را دارد .باتوجه به نوع درخواست ،میتوان
تخمینهایی زد .برای اطالعات بیشتر این صفحه را ببینید.
 -16موارد پیچیده ،در درخواستهای اقامت دائم کداماند؟
اگر درخواست شما پیچیده باشد ،ممکن است پردازش آن زمان بیشتری ببرد .موارد زیر باعث پیچیدگی درخواست
شما میشود:
● اطالعات تماس (آدرس ،شمارهی تلفن ،ایمیل) خارج از دسترس است و نمیتوان به شما یا یکی از اعضای
خانواده دسترسی یافت.
اصال ارائه نکردهاید.
● مدارک بیشتری خواسته شده اما آنها را به موقع یا
ً
● همراه (همراهان) شما از زمان درخواست شما 18 ،ساله شدهاند.
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● همراه (همراهان) جدیدی را به درخواست اضافه کردهاید.
● همراه (همراهان) شما ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده است.
● مدارک قانونی برای تأیید تأهل یا وضعیت حضانت فرزند ارائه کردهاید.
● شما یا یکی از اعضای خانواده نیاز به آزمون پزشکی دوباره دارید.
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● شما یا اعضای خانواده برای مصاحبه دعوت شدهاید.
● شما یا اعضای خانواده صالحیت الزم را ندارید.
● سوابق برای شما و اعضای خانوادهتان درحال بررسی است.
 -17چگونه میتوان از تأخیر یا مردودی پردازش درخواست جلوگیری کرد؟
برای این کار ،موارد زیر را رعایت کنید:.
● راهنمای مهاجرت خود را بهدقت مطالعه کنید و دستورالعملها را دنبال کنید.
● فرمهای درخواست را ،بهشکل صحیح ،پر کرده و امضا و تاریخ بزنید.
● اگر نیاز بود ،اثر انگشت و عکس ارائه دهید( .هرچه زودتر بهتر؛ سی روز پس از دریافت درخواست)
● باتوجهبه چکلیست درخواست خود ،همهی مدارک مورد نیاز را فراهم کنید.
● شهریهی مورد نیاز را با روش درست پرداخت کنید.
● قبل از ارسال درخواست ،آن را دو بار مرور کنید.
مواردی که باعث تأخیر میشود:
● غربالگری پزشکی و امنیتی شما بیشاز حد معمول طول بکشد.
● نیاز به مصاحبه باشد.
● درخواست شما بهجای اکانت آنالین ،از طریق ایمیل باشد.
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● به موارد خواستهشده به موقع پاسخ ندهید.
● تعداد زیاد متقاضیان.
 -18دفاتر ویزای  IRCCکجا هستند؟
مهاجرت و شهروندی کانادا ( ،)IRCCدفاتر مختلفی در سراسر جهان دارد و درخواستها برای افراد مختلف بیرون
کانادا ،بررسی میشود .آدرس دفاتر در این صفحه موجود است.
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مشکالت فنی هنگام درخواست
 -1نمیتوانم وارد اکانت خود شوم .مشکل کجاست؟
اگر در ورود به حساب خود با مشکل مواجه هستید ،نکات زیر را رعایت کنید:
● مجددا وارد شوید ،به اینجا مراجعه کنید.
● در منوی  drop- downزیر بخش  Enquiriesگزینهی  Technical difficultiesرا انتخاب کنید.
● در جایگاه متن ،اطالعات زیر را وارد کنید:
آیا بعد از هر بازدید از حساب خود خارج میشوید؟ نحوهی اتصال شما به شبکه چگونه است؟
● از حساب خود در صفحاتی که با مشکل و پیامهای خطا مواجه هستید اسکرینشات بگیرید و آپلود کنید.
اگر خواستید چند عکس آپلود کنید ،بهتر است در قالب یک فایل باشد.
بین دو تا پنج روزی کاری طول میکشد تا پاسخ مشکل شما داده شود .لطفاً سؤاالت خود را بیش از یک بار ارسال
نکنید .ممکن است موجب تأخیر در پاسخها بشود.
 -2اگر هنگام درخواست آنالین با مشکالت فنی مواجه شدیم ،چه کنیم؟
برای حل تمام مشکالت فنی ،راهنمایی میشوید.
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اگر با فرمها مشکل داشتید :ابتدا دربارهی دانلود و آپلود فرمها بخوانید.
اگر قبل از درخواست با مشکل مواجه بودید (هنگام پرکردن درخواست یا آپلود فایلها) :از گزین ه �Report a tech
 nical issueدر باالی حساب خود استفاده کنید.
اگر پس از ارسال درخواست مشکل داشتید :به اینجا مراجعه کنید و در بخش  enquiriesگزینهی technical
 difficultiesرا انتخاب کنید.
برای عیبیابی هرچه سریعتر ،اطالعات زیر را وارد کنید:
● نام خانوادگی ()Surname
● تاریخ و محل تولد
● نامهای نسبتدادهشده ()given names
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● وسیلهی مورداستفادهتان (کامپیوتر ،آیپد و)...
● نوع و ورژن مرورگر
● محل استفاده (آفریقا ،آسیا یا اروپا)
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● توصیف مشکل و پیام خطا و زمان رخداد آن
● اسکرینشات از صفحات خطا
● کپی پیست کامل  URLصفحهی خطا
● توضیح تمام اقداماتی که قبل از مواجهه با مشکل انجام دادهاید.
همچنین درصورت وجود ،اطالعات زیر را هم وارد کنید:
● شمارهی مشتری ()UCI
● شمارهی درخواست
● کد مرجع شخصی
● وضعیت فعلی شما در کانادا و تاریخ اعتبار
● تاریخ ثبت درخواست
مشکل آپلود فرمها و مدارک:
یک کپی کامل از فرم یا مدرک مورد نظر به همراه پاسخهایتان به پرسشنامهی آنالین تهیه کنید .باالی صفحه
گزینهی  Modify my answerرا انتخاب کنید .پاسخهای خود را به طرق زیر در قالب فایل ذخیره کنید:
● گرفتن اسکرینشات
● کپیکردن متن پاسخها
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مشکل در پیوست درخواست خود به حساب جدید:
همهی پاسخهایتان را که در بخش  Link an existing application to this accountاست در فایلی به شکل
اسکرینشات یا کپی پیست متن پاسخها ذخیر کنید.
سایر مشکالت:
یک اسکرینشات کامل بگیرید که:
● صفحه و پیام خطا را بهطور کامل نمایش دهد.
پس از تماس ،ده روز زمان میبرد تا پاسخ شما داده شود .سؤال خود را چندباره ارسال نکنید .ممکن است باعث
تأخیر در پاسخدهی شود.

صفحه 98

 -3برای درخواست آنالین ویزا ،از چه مرورگرهایی میتوان استفاده کرد؟
برای حفظ امنیت اطالعات حساب خود ،از مرورگری استفاده کنید که از رمزگذاری  TLSاستفاده میکند؛ مثل
فایرفاکس ،کروم ،سافاری و اکسپلورر .11 -7
ممکن است هنگام بازکردن فایلهای پیدیاف با اکسپلورر  7با مشکل مواجه شوید.
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 -4چگونه میتوانیم مرورگر خود را آپدیت کنیم؟
با مراجعه به وبسایتهای آنها ،میتوانید مرورگر خود را آپدیت کنید یا جدیدترین ورژن آن را دریافت کنید:
کروم ،اکسپلورر ،فایرفاکس و سافاری.
اگر از مرورگر دیگری استفاده میکنید ،باید مطمئن شوید که قابلیت رمزگذاری  128بیتی داشته باشد.
 -5چرا باید حافظهی پنهان مرورگر را پاک کنیم؟
● از استفاده از فرمهای قدیمی جلوگیری میکند.
● اطالعات شخصی شما را حفظ میکند.
● درخواستها بهتر در رایانهی شما اجرا میشوند.
وقتی از وبسایتی دیدن میکنید ،مرورگر اطالعات زیر را ذخیره میکند:
● مواردی مثل نشانی وبسایت
● فایلهای مورد استفاده برای اجرای درخواست
● دانلودها (مثل ورژن قدیمی فرمها)
هنگام آپلود درخواست ،ممکن است مرورگر شما از فرمهای قدیمی استفاده کند .اگر حافظهی پنهان را پاک
نکنید ،ممکن است فرمهای قدیمی را مشاهده کنید که هنگام درخواست مشکالتی ایجاد میکنند.
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برای دیدن نحوهی پاککردن حافظهی پنهان ،به صفحات زیر مراجعه کنید:
اکسپلورر ،کروم ،اج ،سافاری روی گوشی هوشمند ،سافاری روی ویندوز ،فایر فاکس.
حتماً پس از اتمام کارتان با حساب کاربری ،از آن خارج شوید و مرورگر خود را ببندید تا از اطالعات خود صیانت
کنید.
 -6نمیتوانم فرم درخواست خود را بهصورت پیدیاف باز کنم .مشکل چیست؟
فرمهای  IRCCکه باید با استفاده از دکمهی تأیید ،تأیید شوند ،رمزگذاری ویژهای دارند و به  Adobe readerبا
ورژن  10یا باالتر نیاز دارند .اگر در بازکردن پیدیافها با مشکل مواجه شدید:
در کامپیوتر:
● لینک فایلی را که میخواهید ذخیره کنید ،پیدا کنید.

صفحه 99

● روی لینک کلیک راست کنید.
● گزینهی  Save target asیا  Save link asرا بزنید.
● مکان دلخواه ذخیره را انتخاب کنید و  saveرا بزنید.
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● از مرورگر ویندوز برای یافتن محل ذخیره استفاده کنید و روی پیدیاف ،کلیک راست کنید.
● گزینهی  open withرا انتخاب کنید و سپس .choose program
● حال گزینهی  Adobe Acrobat readerرا انتخاب کنید.
● حتماً گزینهی  Always use this program to open these filesرا انتخاب کنید و سپس  OKرا بزنید.
در مک:
● لینک فایلی را که میخواهید ذخیره کنید ،پیدا کنید.
● دکمهی  ctrlرا بزنید و روی لینک کلیک کنید.
● وقتی منوی گزینهها ظاهر شد Download link to disk ،یا  Download linked fileرا انتخاب کنید.
● محل ذخیرهی دلخواه را انتخاب کنید .حاال دانلود فایل شروع میشود.
● از اسپاتالیت یا فایندر برای یافتن فایلهای دانلودشده استفاده کنید.
همچنین میتوانید ورژن رایگان  Adobe readerرا برای مک ،اندروید و ویندوز ،در اینجا دانلود کنید.
 -7بعد از کلیک روی دکمهی تأیید ( )Validate buttonاتفاقی نیفتاد و بارکدها نمایش داده نشد .مشکل
چیست؟
این مشکل به چند دلیل رخ میدهد:
● ورژن  Adobe readerشما قدیمی است :فرم تأیید شما از رمزگذاریهای خاصی استفاده میکند .به ورژن 10
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یا باالتر نیاز دارید.
● از آیپد ،تبلت یا سایر گوشیهای هوشمند استفاده میکنید :فرمهای بارکد در این دستگاهها نمایش داده
نمیشود.
● اطالعات قسمتهای ضروری را وارد نکردهاید :وقتی روی دکمهی تأیید کلیک میکنید ،پیدیاف بررسی
میکند که آیا همهی گزینههای الزامی را پر کردهاید یا خیر .اگر نکرده باشید ،فرم تأیید نمیشود.
راهحلها:
برای حل مشکالت فوق:
● همهی قسمتهای ضروری را پر کنید (با ستاره * مشخص شدهاند) :بعضی از برنامههای پیدیاف این مشکل
را به شما می گویند و بعضی خیر.

صفحه 100

● بررسی کنید که همهی تاریخها و فرمت واردکردن آنها درست باشند:
 .YYYY- MM- DDاگر تاریخهای متناقضی وارد کنید ،فرم تأیید نمیشود:
وارد کردن تاریخ گذشته بهعنوان تاریخ هدف شما برای سفر به کانادا و وارد کردن تاریخ آینده بهعنوان تاریخ
تولد.
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● مطمئن شوید که فرم در جاهایی که باید خالی باشد ،شامل کاراکترهایی مثل اسپیس نباشد :از دکمهی
 backspaceیا  delete buttonبرای حذف این موارد استفاده کنید.
● از ورژن جدید  Adobe readerاستفاده کنید :ورژنهای قدیمی و سایر نرمافزارها قادر به تأیید فرمها نیستند.
ورژن رایگان  Adobe readerرا از اینجا تهیه کنید.
مشکالت رایج:
ممکن است با مشکالت زیر مواجه شوید:
● برای کاربران مک :ورژن جدید  )Adobe reader (DCممکن است مشکالتی ایجاد کند .برای حل ،ورژن قدیمیتر
( )XIرا دانلود کنید.
● جاوا اسکریپت :تأیید فرم ،نیاز به استفاده از جاوا اسکریپت در  Adobe readerدارد .برای حل این مشکل:
 Adobe readerرا باز کنید و گزینهی ادیت را بزنید ،سپس  Preferenceو بعد .JavaScript
یا اینکه کادر کنار  Enable JavaScriptرا بزنید و گزینهی  OKرا بزنید.
بعد از ایجاد تغییرات الزم و دانلود ورژنهای جدید ،فرمهای تازهای وارد کنید و دوباره آنها را پر کنید.
اگر باز هم مشکل داشتید ،به اینجا مراجعه کنید.
 -8هنگام بازکردن پیدیاف ،با خطای  Bad Encrypt dictionaryمواجه شدهام .مشکل چیست؟
این یعنی از ورژن قدیمی ( 7یا پایینتر) استفاده میکنید .فقط  10 Adobe readerیا باالتر ،فرمهای درخواست
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را پوشش میدهد.
 -9اگر سیستم درخواست آنالین اخالل داشت ،چه کنیم؟
ممکن است بهدلیل مشکالت معمول ،سیستم با اخالل مواجه شود .برای اطالع از زمان رخداد این ایرادات ،توییتر
 IRCCرا دنبال کنید .چنین مشکالتی داخل وبسایت هم اعالم میشود.
اگر سیستم اخالل داشت و بهدلیل مشکالت معمول نبود ،به اینجا مراجعه کنید و بعداً دوباره امتحان کنید.
 -10حساب خود را ریست کردهام و درخواستم نمایش داده نمیشود .چگونه میتوانم آن را برگردانم؟
اگر بهعلت فراموشی رمز یا نام کاربری خود اکانت را ریست کرده باشید ،برای امنیت حساب ،الزم است قبل از
دسترسی به آن ،به سؤاالتی پاسخ دهید.

صفحه 101

برای دسترسی به درخواست خود در حساب آنالین ،وارد حساب خود شوید و رو ی �Link application to this ac
 countدر زیر عنوان  ?What would you like to do todayکلیک کنید.
برای دسترسی به حساب ،باید اطالعات خاصی را وارد کنید .از فرم درخواست خود یک کپی داشته باشید ،چون
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اطالعات را باید دقیقاً مطابق با فرم درخواست وارد کنید.
 -11چگونه میتوان حجم فایلهای سنگین را کاهش داد؟
چند راه برای این کار وجود دارد.
فرمتهای پیدیاف:
● با استفاده از گزینهی  lowest file sizeپیدیاف را دوباره بسازید.
● اگر تصویری دارید ،آنها را با وضوح ( DPI 96نقطه در اینچ) ذخیره کنید.
● همهی تصاویر غیرضروری را پاک کنید.
میتوانید تنظیمات سایز و تصاویر را زیر بخش  advanced settingدر نرمافزارتان مشاهده کنید.
فرمت :JPG
● سند خود را با وضوح پایین ( )DPI 96اسکن کنید.
● تمام فضاهای خالی دور عکس را برش بزنید.
● تصویر را تا اندازهی ممکن کوچک کنید.
● کیفیت عکس را کاهش دهید.
فرمت  PNGو :TIFF
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● سند خود را با وضوح پایین ( )DPI 96اسکن کنید.
● تمام فضاهای خالی دور عکس را برش بزنید.
● تصویر را تا اندازهی ممکن کوچک کنید.
● بهتر است از فرمت  JPGاستفاده کنید.
فرمت  DOCو :DOCX
● تصاویر و قالببندیهای غیر ضرور را حذف کنید.
● پرونده را در جدیدترین نسخهی ورد ذخیره کنید.
● سایز تصاویر را قبل از اتصال به فایل ورد ،کاهش دهید.
● اگر همچنان پرحجم بود ،آن را در قالب پیدیاف ذخیره کنید.

صفحه 102

 -12اگر  IRCCاز ما مدرکی درخواست کند ،چگونه آن را ارسال کنیم؟
وقتی درخواستی ارسال شود ،نوع تحویل مدارک هم به شما گفته میشود.
ازطریق اکانت:
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برای آپلود فایلهایتان از طریق حساب آنالین ،دستورالعملهای زیر را دنبال کنید:
● وارد اکانت خود بشوید.
● زیر گزینهی  View the applications you submittedدرخواست خود را پیدا کنید.
● در زیر ستون  Actionروی  Check full application statusکلیک کنید.
● در باالی صفحه ،گزینهی  View submitted application or upload documentsرا انتخاب کنید.
● به پایین صفحه بروید و روی  Continueکلیک کنید.
● زیر بخش  Documents submitted by clientمیتوانید موارد زیر را بیابید:
نام فایل (مدرکی که نیاز است) ،دستورالعملها (اطالعات بیشتر و نحوهی دسترسی به آنها) و نکات موردنیاز.
(آخرین زمانی که وقت دارید مدرک را تحویل دهید).
● روی آپلود فایل کلیک کنید و مراحل را طی کنید و فایل خود را روی کامپیوتر وارد اکانت کنید .اگر الزم است
بیش از یک فایل را آپلود کنید ،نحوهی انجام آن را بخوانید.
● حتماً دقت کنید که ستون  detailsاین پیام را نمایش دهد.Uploaded – not submitted to IRCC :
● امضای خود را همراه با نام نسبتداده شده و نام خانوادگی ارائه دهید.
● سؤال امنیتی را پاسخ دهید.
● روی  Signو سپس  Transmitکلیک کنید.
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● پیامهای زیر باید جلویتان ظاهر شود:
Congratulation! You have successfully submitted your application or profile. You have successfully
.)transmitted your additional or replacement document(s
● بعد از مشاهدهی این پیامها ،یک ایمیل تأییدیه حاوی این پیام که مدارک جدید را تحویل دادهاید ،دریافت
خواهید کرد.
از طریق ایمیل:
ایمیل مورد نظر را باز کنید و دستورالعملهای داخل آن را دنبال کنید.
در صورت وقوع مشکل:
اگر نتوانستید نامهی ایمیل را بیابید ،یا مشکالت فنی داشتید ،به اینجا مراجعه کنید و مدرک را از این طریق

صفحه 103

ارسال کنید.
 -13اگر بخواهیم بیش از یک مدرک را در یک فایل آپلود کنیم ،چه کنیم؟
برای این کار ،باید فایلها را در قالب یک پرونده با هم ترکیب کنید.
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چگونگی ترکیبکردن فایلها:
فایلهای متنی :همهی متنها را کپی کنید و در یک فایل پیست کنید .اگر متنها شامل عکس است ،بهجای
کپی پیست ،از گزینهی  insert imagesاستفاده کنید.
فایلهای پیدیاف :پیدیافها را برای ایجاد یک فایل  multipleترکیب کنید .بهصورتیکه:
در  Acrobat DCاین دستورالعملها را دنبال کنید:
 Acrobat DC .1را باز کنید و از بخش  ،Tools tabگزینهی  Combine filesرا انتخاب کنید.
 .2روی  Add filesکلیک کنید و فایلهای موردنظر را انتخاب کنید .میتوانید ترکیبی از فایلهای پیدیاف یا
سایر فایلها را بسازید.
 .3مرتبسازی کنید و با کلیک روی  Deleteمحتوای غیرضروری را حذف کنید.
 .4وقتی مرتبسازی تمام شد ،روی  Combine filesکلیک کنید.
 .5فایل خود را نامگذاری کنید و گزینهی  Saveرا بزنید.
و اگر  Acrobat DCندارید ،وبسایتهایی هستند که خدمات ترکیب فایلهای پیدیاف را انجام میدهند مانند:
پریمو پیدیاف ،فاکسی یوتیلز ،پیدیاف مرج.
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تصاویر :تصاویر خود را در قالب فایل متنی یا پیدیاف ترکیب کنید .پس از ذخیره ،از رزولوشن  DPI 96استفاده
کنید تا حجم فایل کمتر از چهار مگ شود.
هر بار فقط میتوانید یک فایل با حجم چهار مگابایت را آپلود کنید .اگر چند فایل را همزمان آپلود کنید ،فقط
یکی از آنها ذخیره میشود.
 -14گزینهی آپلود را در اکانت خود نمیبینم .مشکل کجاست؟
اگر گزینهی آپلود را در اکانت خود مشاهده نمیکنید به  IRCCپیام دهید .فراموش نکنید که:
● نوع درخواست خود را انتخاب کنید.
● تمام جزئیات مشکل موردنظر را ذکر کنید.
● اسکرینشات بگیرید.

صفحه 104

برای گزارش مشکل ،چندین فرم ارسال نکنید .زیرا روند پاسخگویی را کند میکند.
 -15فرم خود را تأیید کردهام .اما هنگام آپلودکردن آن با پیام خطای تأیید مواجه میشوم .مشکل چیست؟
وقتی فرم درخواست خود را آپلود میکنید ،سیستم بررسی میکند که پیدیاف شما تمام موارد اجباری پر شده
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باشد .همچنین پاسخها را با پاسخهای شما در پرسشنامهی آنالین مقایسه میکند .اگر اختالف و تناقضی وجود
داشته باشد با پیامهای خطای  Validationو  Descriptionمواجه میشوید.
برای رفع این خطاها:
● اگر اولین بار است که درخواست میدهید و یا شمارهی مشتری خود را فراموش کردهاید ،بخش  UCIرا خالی
بگذارید.
مثال اگر نود روز از انقضای اعتبار گذشته باشد ،نمیتوانید
● دقت کنید که شرایط درخواست را داشته باشید.
ً

وضعیت خود را تمدید یا تجدید کنید.

● ورژن اسکن شدهی فرم درخواست را آپلود نکنید .هنگام درخواست آنالین ،نیازی به ارائهی فیزیکی فرم
نیست.
● سعی کنید فرم را با جدیدترین نسخهی اکسپلورر یا سافاری آپلود کنید.
● اطالعات خود را مرور کنید و مطمئن شوید که تاریخ مدارکتان منقضی نشده باشد.
اگر همچنان مشکل داشتید ،به اینجا مراجعه کنید.
 -16چه درخواستهایی را میتوان به اکانت آنالین پیوست کرد؟
از طریق پیوست درخواست به اکانت آنالین ،میتوانید جزئیات بیشتری را از وضعیت خود دریافت کنید .همهی
پیامهای مورد نیاز ،به اکانت شما ارسال میشود .ابتدا باید اکانت بسازید.
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میتوانید درخواستهای این لیست را به اکانت آنالین خود پیوست کنید.
اگر درخواست شما داخل این لیست نیست ،از دو ابزار بررسی آنالین وضعیت و بررسی زمان پردازش استفاده
کنید.
 -17چرا هنگام پیوست درخواست ،دسترسی ما قفل میشود؟
این مشکل ممکن است به دو دلیل زیر رخ دهد:
● هیچ درخواستی با اطالعات شما مطابقت ندارد :اطالعاتی که برای پیوست درخواست وارد کردهاید ،باید با
اطالعات درخواست ارسالی مطابقت داشته باشد.
● بیش از پنج بار خواستهاید یک درخواست را پیوست دهید :میتوانید تا پنج بار یک درخواست را پیوست
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دهید .اگر پس از پنج تالش نتیجه نداد ،تا  24ساعت قفل میشود.
 -18اگر هنگام پیوست درخواست به حساب آنالین پیام عدم مطابقت ظاهر شود ،مشکل کجاست؟
ممکن است به دو دلیل زیر باشد:
● درخواست شما هنوز در سیستم ثبت نشده است :اگر از طریق ایمیل یا بهصورت حضوری درخواست دهید،

مشکــالت فنــی هنگــام درخــواست
+1 )604( 773 3475

کمی زمان میبرد تا اطالعاتتان وارد سیستم شود .بهمحض ثبت ،میتوانید درخواست را پیوست دهید.
● دستهبندی درخواست ( )Categoryرا اشتباه وارد کردهاید :برای بعضی از برنامهها ،دستهبندیهای مختلفی
وجود دارد که میتوانید تحت آنها درخواست خود را ثبت کنید .اگر از طریق دستهبندی خاصی درخواست
دادهاید ،دقت کنید که آن را درست انتخاب کنید:
برای دستهبندی  Canadian Experience Classدستهبندی با همین نام را انتخاب کنید .همچنین برای دستهبندی
 ،Federal skilled worker programهمین گزینه را انتخاب کنید.
برای هر نوع ویزای کار از طریق ( International Experience Canadaشامل ویزای کار آزاد هم میشود) گزینهای
با همین نام را بهعنوان  sub- categoryانتخاب کنید.
● اطالعات وارد شده ،با اطالعات سیستم مطابقت ندارد :سیستم زمانی پیوست را قبول میکند که اطالعات
ورودی شما دقیقاً مطابقت داشته باشد .دقت کنید که بین نوشتهها فاصله (اسپیس)های اضافی نگذاشته
باشید.
اگر پس از درخواست تماس میگیرید تا اطالعاتی ،مانند اطالعات گذرنامه را آپدیت کنید ،حتماً جدیدترین
اطالعات را وارد کنید.
اینها متداولترین مسائلیاند که هنگام پیوست درخواست رخ میدهد:
● نام خود را مطابق با گذرنامهی درخواستی وارد کنید .این همان چیزی است که وارد سیستم شده است.
● اگر برای اسپانسری خانواده درخواست میدهید ،در پاسخ به سؤال آخر( (�Number of family members in
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 )cluding primary applicant, that are part of this applicationهمچنین include the sponsor and the co-
 ،singerحداقل عدد  2را وارد کنید.
● اگر گزینهی محل تولد در بخش اطالعات شخصی را انتخاب کردهاید ،شهر یا شهرستانی را بنویسید که در
گذرنامهی شما و یا فرم  0008 IMMذکر شده باشد.
 -19بعد از پیوست درخواست به حساب آنالین ،چه اتفاقی میافتد؟
بعد از پیوست ،میتوانید در بخش  View my submitted application or profileدر صفحهی اصلی ،درخواست
خود را مشاهده کنید .روی  Check status and messagesکلیک کنید تا وضعیت درخواست و پیامهای خود را
ببینید.
اگر  Linking in progressرا مشاهد کردید ،بعداً دوباره سر بزنید.

صفحه 106

بهمحض پیوست درخواست ،پیامهای مرتبط را ازطریق اکانت دریافت خواهید کرد .دیگر نامهای ازطریق ایمیل
دریافت نمیکنید.
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ویـــزای خـــود اشتغـــالی
+1 )604( 773 3475

خــــــــود اشتغـــــالی
 -1چطور میتوان صالحیت مهاجرت به کانادا را بهعنوان فردی خوداشتغال ( )self- employedبهدست آورد؟
برای اخذ صالحیت بهعنوان فردی مستقل از لحاظ شغلی ،باید دو سال تجربهی مرتبط داشته باشید و عالقهی خود
را برای استقالل شغلی در کانادا نشان دهید.
همچنین باید حداقل  35امتیاز در شبکهی گزینش بهدست آورید تا مشخص شود که نیروی مفیدی هستید یا
نه.
 -2چطور میتوان برای کسب خود اشتغالی به کانادا مهاجرت کرد؟
باید:
● شرایط فردی خوداشتغال را داشته باشید.
● آزمون پزشکی را بگذرانید.
● بررسیهای امنیتی و سوءسابقه را انجام دهید.
 -3منظور از «تجربهی مرتبط» ( )relevant experienceبهعنوان یک فرد مستقل چیست؟
تجربهی مرتبط برای فرد دارای استقالل شغلی ،بهمعنای حداقل دو سال تجربه است .این تجربه باید در طول پنج
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سال گذشته قبل از روز درخواست شما ،شروع شده باشد و در روزی که نتیجهی درخواستتان اعالم میشود ،تمام
شود.
اگر سه ،چهار یا پنج سال تجربه داشته باشید ،امتیاز بیشتری میگیرید .تجربهی کاری شما حداقل باید:
برای فعالیتهای فرهنگی:
● دو دورهی یکساله در فعالیتهای فرهنگی مستقل باشد ،یا
● دو دورهی یکسالهی شرکت در فعالیتهای فرهنگی در سطح جهانی.
● یا ترکیبی از موارد باال (یک سال مورد اول و یک سال مورد دوم)
برای ورزشکاران:
● دو دورهی یکساله در فعالیتهای ورزشی مستقل ،یا
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● دو دورهی یکساله در فعالیتهای ورزشی سطح جهانی.
● یا ترکیبی از موارد باال (یک سال مورد اول و یک سال مورد دوم)
 -4منظور از فعالیتهای فرهنگی در برنامهی استقالل شغلی چیست؟

ویـــزای خـــود اشتغـــالی
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فعالیتهای فرهنگی بهطورکلی شامل بخشی از فرهنگ و هنر کانادا میشود .برای مثال:
● مؤلفان و نویسندگان
● هنرمندان خالق
● موسیقیدان ها و نقاشها
● مجسمهسازان و سایر هنرمندان تجسمی
● پشتیبانی فنی و سایر مشاغل در زمینهی تصاویر متحرک
● طراحان و صنعتگران
اشتغال و توسعهی اجتماعی کانادا ( ،)ESDCلیست کاملی از مشاغل مستقل موردتأیید را آماده کرده است.
 -5در برنامهی استقالل شغلی منظور از مشارکت قابلتوجه ( )significant contributionچیست؟
تعریف مشخصی ندارد .قضاوت آن بهعهدهی دفاتر ویزاست .مشارکت در زمینههای ورزشی و هنری حتی در
سطح محلی هم قابل توجه است .حتماً دقت کنید اینکه شما قرار است در فعالیتهای اقتصادی کانادا سهیم
باشید ،به این معنا نیست که نمیتوانید در سایر فعالیتهای خارج از کانادا شرکت کنید.
 -6در برنامهی استقالل شغلی ،ارزش خالص داراییهای ما اهمیت دارد؟
برای ارزش خالص داراییها ،میزان حداقلی وجود ندارد .اگرچه باید دفتر ویزا را متقاعد کنید که برای موارد زیر،
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پول کافی دارید:
● سکونت در کانادا بههمراه افراد تحت تکفل
● تأمین سرمایهی شغلی که بر اساس آن مهاجرت کردهاید.
دربارهی بودجهی موردنیاز بیشتر بخوانید.
 -7ملزومات زبانی برای مهاجرت ازطریق برنامهی استقالل شغلی چیست؟
اگر بهعنوان فرد خوداشتغال ،بعد از  3مارس  2011درخواست داده باشید ،باید نتایج آزمون فرانسه یا انگلیسی
خود را ،که نشان میدهد توانایی زبانتان قابلقبول است ،با درخواست ارائه دهید.
آزمون شما باید آزمون زبان شخص ثالث ازطرف یک سازمان موردتأیید  IRCCباشد .این قانون برای همهی
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متقاضیان دارای استقالل شغلی که خواهان کسب امتیاز برای تواناییهای زبانی خود هستند ،برقرار است.
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ویــــزای استـــــارت آپ
+1 )604( 773 3475

ویـــزای استـــــارت آپ
 -1چطور میتوانیم برای برنامهی ویزای استارتآپ ( )Start- upتعیین صالحیت شویم؟
برای اخذ صالحیت ویزای استارتآپ ،باید عالوهبر شرایط پذیرش در کانادا ،چهار شرط دیگر هم داشته باشید:
● داشتن بیزینس موردتأیید
● داشتن نامهی پشتیبانی (  : letter of supportنامهای که از طرف گروه سرمایهگذاری و یا صندوق معامله ،به
شما داده میشود و نشان میدهد که از ایدهی کاری شما حمایت میکنند) از یک سازمان موردتأیید
● داشتن ملزومات زبانی الزم
● داشتن پول کافی برای سکونت در کانادا قبل از یافتن شغل.
شرایط عمومی ورود به کانادا:
برای اخذ صالحیت ورود به کانادا ،باید این شرایط را داشته باشید که برای همهی متقاضیان (نهفقط استارتآپ)
برقرار است.
اگر صالحیت ورود نداشته باشید ،درخواست شما رد میشود.
 -2روند درخواست برای ویزای استارتآپ چگونه است؟
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ابتدا باید ایدهی کسبوکار خود را به سازمان مربوط بدهید و آنها را متقاعد کنید که کمپانی استارتآپ شما
را حمایت کنند .بهمحض پذیرش ،بنگاه برای ما گواهی تعهد و برای شما نامهی حمایت میفرستد.
روند ارسال ایده برای هر سازمان متفاوت است .باید با سازمان موردنظر تماس بگیرید و شرایط جلب رضایت
آنها را بپرسید.
اگر شرایط الزم را داشته باشید ،میتوانید درخواست کامل خود را با نامهی حمایت ارسال کنید.
 -3چطور میتوان از طرف سازمانهای مرتبط حمایت شد؟
باید با آنها تماس بگیرید و نحوهی حمایت را بپرسید و سازمان را متقاعد کنید که ایدهی کاری شما ارزش
مثال
حمایت آنها را دارد .روند ارسال ایده در هر سازمان متفاوت است و هرکدام ملزومات خودشان را دارند.
ً
ممکن است ازتان بخواهند که مفاهیم ایدهی خود را بهصورت حضوری توضیح دهید و یا جزئیات دقیق طرح آن
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را ارسال کنید.
اگر با یکی از سازمانهای مربوطه به توافق رسیدید ،آنها برایتان نامهی حمایتی ارسال میکنند .هنگام ارسال
درخواست برای اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ،باید این نامه را هم ارائه دهید .این نامه مدرکی است که
نشان میدهد صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر و یا گروههای سرمایهگذاری انجل (گروهی که از شرکتهای
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نوپا حمایت میکند) و مراکز رشد از ایدهی شما پشتیبانی میکنند.
سازمان مربوطه یک گواهی تعهد هم برای اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ارسال میکند .نامهی حمایتی
و گواهی تعهد برای ارزیابی درخواست شما استفاده میشود.
 -4فرق بین صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر ( ،)venture capital fundsگروه سرمایهگذاری انجل (angel
 )investorو مراکز رشد ( )business incubatorsچیست؟
برای دریافت پشتیبانی از صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر و گروه سرمایهگذاری انجل ،باید سرمایهگذاری
قابلتوجهی در آنها داشته باشید.
برای دریافت حمایت از مراکز رشد ،باید در یکی از برنامههای این مراکز در کانادا پذیرفته شوید .پذیرش در این
برنامهها رقابتی و با محدودیتهای خاصی است.
 -5چه کسی درخواست ویزای استارتآپ ما را بررسی میکند؟
ابتدا سازمانهای پشتیبانی مربوطه دوام طرح پیشنهادی استارتآپ شما را بررسی میکنند .سپس مهاجرت و
شهروندی کانادا ( )IRCCدرخواست شما را بررسی میکند که پشتیبانی الزم را برای درخواست داشته باشید و
مطمئن شود که برای اقامت دائم در کانادا واجد شرایطید.
و در نهایت ممکن است درخواست شما تحت یک بررسی مستقل قرار گیرد .این بررسی برای آن است که از
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تقلب و کالهبرداری جلوگیری شود و همچنین از فعالیتهای شما و سازمانهای تعیینشده و مطابقت آن با
استانداردهای صنعت برای این نوع پشتیبانی اطمینان حاصل شود.
 -6آیا فرم درخواستی برای دریافت نامهی حمایت از سازمان مربوطه وجود دارد؟
خیر ،برای دریافت نامهی حمایت باید سازمان را متقاعد کنید که ایدهی شما ارزش پشتیبانی دارد .برای این کار،
با سازمانی که فکر میکنید به ایدهی شما عالقهمند است ،تماس بگیرید تا بفهمید چطور ایده را برایشان ارسال
کنید.
مثال ممکن است از شما بخواهند که مفاهیم ایدهی خود را بهصورت حضوری
هر سازمان ملزومات خودش را دارد.
ً
توضیح دهید و یا جزئیات دقیق طرح آن را ارسال کنید.
 -7برای ویزای استارتآپ ،به چه سطحی از زبان نیاز داریم؟
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برای درخواست ویزای استارتآپ ،باید نشان دهید که به معیار زبان کانادایی ( )CLBپنج رسیدهاید.
 -8برای مهاجرت به کانادا از طریق ویزای استارتآپ ،به چه مقدار پول برای تأمین هزینههای زندگی نیاز
داریم؟
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پولی که نیاز دارید (جدول پایین این صفحه) به تعداد اعضای خانوادهی همراهتان بستگی دارد .در بعضی
موارد ،سازمانهای پشتیبانی پول اضافهای را هم برای پوشش هزینههای زندگی به شما میدهند .نمیتوانید از
سرمایهی استارتآپ خود برای تأمین هزینهی زندگی استفاده کنید.
 -9آیا یک تیم کارآفرین میتوانند ازطریق ویزای استارتآپ ،با هم به کانادا مهاجرت کنند؟
بله ،تا حداکثر پنج نفر میتوانند به عنوان صاحبان یک بیزینس ،درخواست ویزای استارتآپ بدهند .هنگام
ارزیابی ایدهی شما ،سازمان پشتیبان تصمیم میگیرد که کدام شخص مفید است و کدام یک خیر.
ایدهی شما بدون افراد حیاتی پذیرفته نمیشود .درواقع بدون وجود آنها ،سازمان زیر بار پشتیبانی از شما
نمیرود و اگر درخواست آن شخص حیاتی رد شود ،درخواست سایر اشخاص هم رد میشود.
 -10منظور از شخص حیاتی ( )essential personدر ویزای استارتآپ چیست؟
فردی است که وجود او برای بیزینس واجب است و از جانب سازمان پشتیبان در نامهی حمایت و گواهی تعهد،
بهعنوان حیاتی یاد میشود.
اگر درخواست این شخص رد شود ،درخواست همراهان او هم رد میشود.
 -11حداقل مبلغ سرمایهگذاری برای درخواست ویزای استارتآپ چقدر است؟
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اگر از صندوق سرمایهگذاری ریسکپذیر باشد ،باید حداقل  200هزار دالر سرمایهگذاری کنید.
و اگر از یک گروه کانادایی سرمایهگذاری انجل باشد ،حداقل  75هزار دالر.
نیاز نیست که سرمایهگذاری شما از مراکز رشد باشد .بلکه باید در برنامهی یکی از مراکز رشد کانادایی پذیرفته
شوید.
 -12چرا مبالغ سرمایهگذاری در صندوق با گروه انجل متفاوت است؟
معموال سرمایهی خود را روی استارتآپ میگذارد .اما صندوقهای سرمایهگذاری مشارکت محدودی
گروه انجل
ً
برای سرمایهگذاری در تعدادی از کمپانیها دارند.
بهعالوه ،گروه سرمایهگذاری انجل در مقایسه با صندوقها ،در مراحل اولیهی توسعهی کمپانی در آن سرمایهگذاری
میکند.

صفحه 113

مبالغ سرمایهگذاری باتوجهبه نوع صنعت و ازطریق مشورت با انجمنهای آنها ،تعیین میشود.
 -13برای درخواست ویزای استارتآپ حتماً باید پول خود را سرمایهگذاری کنیم؟
خیر ،نیاز نیست که پول خود را سرمایهگذاری کنید .حداقل سرمایهگذاری میتواند ازطریق گروه انجل یا صندوق
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سرمایهگذاری تأمین شود.
 -14اگر با ویزای استارتآپ به کانادا مهاجرت کنیم و بیزینس ما شکست بخورد ،تکلیف چیست؟
قبال خطر موفقنشدن ایدهی کاری شما چه
اگر چنین چیزی رخ دهد ،وضعیت اقامت دائم شما تغییری نمیکند.
ً

صفحه 114
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در بخش خصوصی و چه عمومی ،پذیرفته شده است.
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ویـــــزای توریستــــی
 -1چه مدت میتوانم به عنوان بازدیدکننده در کانادا اقامت داشته باشم؟
بیشتر ویزیتورها میتوانند به مدت  6ماه در کانادا اقامت داشته باشند .در محل ورود فرودگاه ،افسر خدمات مرزی
ممکن است به شما اجازه دهد که کمتر یا بیشتر از  6ماه اقامت داشته باشید .در این صورت ،آنها تاریخی که
باید کانادا را ترک کنید در گذرنامه تان مینویسند .آنها همچنین ممکن است یک سند به شما ارائه دهند.
اگر پاسپورتتان مهر زده نشده باشد ،میتوانید از روزی که وارد کانادا شدید یا تا پایان اعتبار گذرنامه تان ،به
مدت  6ماه در کانادا بمانید.
در صورت نیاز به تمبر ،میتوانید از افسر خدمات مرزی درخواست تمبر کنید .اگر به فرودگاهی رسیدید که از
کیوسک های بازرسی اولیه استفاده میکند ،پس از پایان کار در کیوسک از افسر مرزی سوال کنید.
اگر میخواهید بیشتر از مدت مجاز اقامت تان در کانادا بمانید ،باید حداقل  30روز قبل از پایان مدت مجاز اقامت
تان ،درخواست تمدید ویزا کنید.
 -2آیا من باید هم برای ویزای ویزیتوری و هم مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAاقدام کنم؟
خیر .اگر قصد سفر به کانادا را دارید ،به ویزای ویزیتوری و مجوز الکترونیکی سفر معتبر نیاز دارید.
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چیزی که نیاز دارید بستگی به موارد زیر دارد:
● نوع سفرنامه ای که با آن سفر میکنید؛
● کشوری که سفرنامه تان را صادر کرده است؛
● ملیت تان؛
● چگونه به کانادا سفر خواهید کرد.
قبل از اقدام به اَ پالی کردن ،به چند سوال پاسخ دهید تا بفهمید برای سفر به کانادا به چه چیزهایی نیاز دارید.
قبال ویزای ویزیتوری معتبر کانادایی داشتید ،نیازی به درخواست  eTAندارید  -حتی اگر واجد شرایط دریافت
اگر
ً
مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAباشید .تا زمان انقضاء ویزا میتوانید با آن سفر کنید.
اگر قبل از سفر به کانادا برای مجوز کار یا تحصیل اقدام کنید ،پس از تأیید درخواست مجوز کار یا تحصیلتان ،به

صفحه 116

صورت خودکار ویزا یا مجوز الکترونیکی سفر دریافت میکنید .نیازی به درخواست ویزا یا  eTAیا پرداخت هزینه
های اضافی نیست.
● اگر برای شما ویزا صادر شود ،در گذرنامه تان تمبر چسبانده می شود.
● اگر برای شما  eTAیا مجوز الکترونیکی سفر صادر شود ،شماره  eTAشما در معرفی نامه ای که هنگام تأیید
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مجوز تحصیل یا کار برای شما ارسال شود ،درج میشود .در صورت نیاز به تماس در رابطه با مجوز الکترونیکی
سفر ،این شماره را نزد خود نگه دارید.
 -3درخواست من برای ویزای ویزیتوری رد شد .آیا باید دوباره اقدام کنم؟
خیر ،اگر درخواستتان رد شود ،درخواست مجدد با همان اطالعات ،حتی با یک آژانس مسافرتی یا مهاجرت ،این
تصمیم را تغییر نمیدهد.
درخواستتان ممکن است به این دالیل رد شود:
● تصمیم افسر به این علت است که بر این باور است که شما بیش از مدت مجاز اقامتتان در کانادا خواهید
ماند؛
● شما در کانادا پذیرفته نشدید.
ارائه ی درخواست برای بار دوم ،این تصمیم را تغییر نمی دهد .این کار فقط هزینه بیشتری برای شما خواهد
داشت و باعث افزایش زمان پردازش برای سایر متقاضیان میشود .با این حال ،اگر وضعیتتان تغییر کند ،ممکن
است با اطالعات جدید دوباره درخواستتان را ارائه دهید.
نمونه هایی از تغییر وضعیت تان عبارتند از:
● شما درخواست اصالح کیفری دادید و تأیید شدید؛
● شما واجد شرایط اصالح و تغییر هستید؛
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● شما مجاز نیستید ،اما متقاضی مجوز اقامت موقت هستید؛
● شما به دالیل پزشکی مجاز به پذیرش نبودید ،اما آن دالیل از آن زمان تغییر کرده است.
استخدام نماینده مهاجرت ،شانس پذیرشتان را افزایش نمی دهد
استخدام نماینده مهاجرت نیز هیچگونه تصمیم قبلی در مورد درخواستتان را تغییر نخواهد داد.
اگر کسی به شما بگوید که شانس بیشتری در درخواست دومتان دارید زیرا آنها نماینده ی شما هستند ،آنها
صادق نیستند و به احتمال زیاد به دنبال گرفتن پولتان هستند.
نحوه انتخاب نماینده و نحوه تشخیص کالهبرداری های متداول در مهاجرت را بیاموزید.
 -4من در حال حاضر در کشوری زندگی میکنم یا به کشوری سفر میکنم که تابعیت آن را ندارم .آیا میتوانم

صفحه 117

برای ویزای ویزیتوری در اداره ی ویزای محلی اقدام کنم؟
اگر به صورت دستی درخواستتان را ارائه دادید ،توصیه می کنیم از کشورتان درخواست ویزا کنید .با این
حال ،اگر به طور قانونی در کشوری که در حال حاضر در آن هستید ،پذیرفته شوید ،می توانید در نزدیک ترین
مرکز درخواست ویزا ( )VACدرخواستتان را ارائه دهید .مرکز درخواست ویزا می تواند به شما اطمینان دهد که
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درخواستتان کامل است و تمام اسناد مناسب در آن قرار شده است .شما باید در درخواست تان به وضوح قید
کنید که چرا در کشور خودتان اقدام به درخواست ویزا نکردید.
برای دریافت ویزا می توانید به صورت آنالین اقدام کنید.
 -5چه تفاوتی بین ویزای ویزیتوری و سابقه بازدیدکننده وجود دارد؟
ویزای ویزیتوری (به عنوان ویزای اقامت موقت شناخته میشود) ،سندی رسمی است که شهروندان از کشورهای
نیازمند ویزا برای سفر یا وارد شدن به کانادا به مدت  6ماه به آن ویزا نیاز دارند.
● ویزای ویزیتوری در پاسپورت تان چسبانده میشود
● این نشان میدهد که شما شرایط ورود به کانادا را دارید.
● ویزای ویزیتوری شامل تاریخ ورود شما به کانادا است.
● تاریخ خروج از کانادا قید نشده است.
● اگر برای اولین بار برای مجوز تحصیل یا کار درخواست میدهید ،هنگامی که درخواست شما تأیید میشود ،به
صورت خودکار ویزای ویزیتوری دریافت میکنید.
سابقه بازدیدکننده ،سندی است که افسر خدمات مرزی ممکن است برای تمدید یا محدود کردن اقامت در کانادا
برای شما صادر کند .اگر میخواهید بیش از  6ماه در کانادا بمانید ،باید این موضوع را به افسر خدمات مرزی اطالع
دهید.
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همچنین ممکن است پس از تأیید درخواستتان برای تمدید اقامت یا بازیابی وضعیت ،سابقه بازدیدکننده
دریافت کنید .سابقه بازدید کننده یا توسط آژانس خدمات مرزی کانادا یا اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
کانادا صادر میشود.
 -6درخواست من برای ویزای اقامت دائم در حال حاضر در سفارت در حال بررسی است .آیا میتوانم به عنوان
توریست به کانادا سفر کنم و در آنجا منتظر ویزا باشم؟
قبل از گرفتن ویزای اقامت دائم ممکن است به عنوان توریست به کانادا سفر کنید .با این حال ،ما اکیداً توصیه
میکنیم تا زمانی که ویزای اقامت دائمتان را دریافت نکردید ،هیچگونه کاری برای اقامت در کانادا انجام ندهید.
برای سفر به کانادا به عنوان جهانگرد باید برای ویزای ویزیتوری درخواست دهید.
لطفا توجه داشته باشید که داشتن ویزای ویزیتوری معتبر ،ورود شما به کانادا را تضمین نمی کند .یک افسر

صفحه 118

خدمات مرزی تصمیم می گیرد که آیا میتوانید وارد کانادا شوید یا خیر و چه مدت میتوانید اقامت داشته
باشید.
 -7من یک گذرنامه سیاسی یا ویژه یا گذرنامه خدمت دارم .آیا به ویزای ویزیتوری احتیاج دارم؟
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دارندگان گذرنامه سیاسی ،رسمی و گذرنامه خدمت از کشورهای نیازمند ویزا برای بازدید از کانادا نیاز به ویزا
دارند .با این حال ،اگر با گذرنامه رسمی سفر کنند ،ممکن است از پرداخت هزینه ی پردازش معاف شوند.
 -8آیا در صورت داشتن ویزای ایاالت متحده به ویزای کانادا نیاز دارم؟
بله ،بیشتر مسافران برای سفر به کانادا به ویزای ویزیتوری یا مجوز الکترونیکی سفر احتیاج دارند.
نوع مجوزی که نیاز دارید که نیاز دارید بستگی به موارد زیر دارد:
● نوع سفرنامه ای که با آن سفر میکنید؛
● کشوری که سفرنامه تان را صادر کرده است؛
● ملیت تان؛
● چگونگی سفر به کانادا.
قبل از درخواست ،ببینید که چه چیزهایی الزم دارید.
 -9برای بازدید از کانادا به معانیه پزشکی ( )IMEنیاز دارم .آیا معاینه ی پزشکی روی درخواست ارسالی من
تأثیر دارد؟
افرادی که میخواهند به صورت موقت به کشور کانادا سفر کنند و در کشوری زندگی میکنند که بیماری سل در این
کشورها شیوع زیادی دارد ،نیاز به انجام معاینه ی پزشکی دارند .اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا از اطالعات
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سازمان بهداشت جهانی برای محاسبه میزان سل استفاده میکند.
از  23نوامبر  ،2017اگر بیشتر از یک سال گذشته ( 6ماه یا بیشتر) در سنگاپور ،تونس یا فیجی زندگی کرده اید،
هنگام درخواست برای ورود به کانادا برای شش ماه یا بیشتر ،باید  IMEرا تکمیل کنید.
اگر در کشورهای زیر زندگی می کنید ،دیگر نیازی به تکمیل  IMEنیستید ،مگر اینکه با شما تماس بگیریم و
درخواست ارائه ی معاینه ی پزشکی را داشته باشیم:
● آرژانتین؛
● بحرین؛
● بلیز؛
● کلمبیا؛

صفحه 119

● کشور پرتغال؛
● سیشل؛
● سورینام؛
● ونزوئال.
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قبال از این تغییر ،درخواستی را ارسال کردید:
اگر
ً
● اگر از راهنمایی هایی استفاده کنید که موقع دریافت درخواستتان ارائه شده است ،جریمه نخواهید شد.
● اگر از شما درخواست معاینه ی پزشکی داشته باشیم ،باید یک  IMEیا معاینه ی پزشکی انجام دهید.
درباره اینکه چه کسی باید معاینه پزشکی را انجام دهد بیشتیر بخوانید.
 -10من به دلیل مشکالت فنی (به عنوان مثال در رابطه با پرداخت یا فرم درخواست) قادر به ارسال درخواست
مجوز الکترونیکی سفر نبودم .آیا هنوز هم میتوانم به کانادا سفر کنم؟
خیر .مجوز الکترونیکی سفر ،یک شرط اجباری برای ورود به کانادا است .اگر قادر به دریافت  eTAنبودید ،نباید
برنامه ای برای سفر به کانادا داشته باشید یا به کانادا سفر کنید.
اگر میخواهید دوباره اقدام کنید اما مشکالت فنی دارید ،این فرم درخواست را تکمیل کنید.
● در قسمت "نوع درخواست"" ،مجوز الکترونیکی سفر " و سپس "سواالت عمومی و فنی" را انتخاب کنید.
● درمورد مشکلی که با آن مواجه شدید ،جزئیات بیشتری را ارائه دهید .توجه :پاسخ به درخواستتان ممکن
است چند روز طول بکشد.
اگر تصمیم دارید بدون مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAبه کانادا سفر کنید ،با تاخیر مواجه خواهید شد یا (این
موضوع) مانع سفرتان به کانادا خواهد شد.
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 -11من یک درخواست مجوز الکترونیکی سفر ارسال کردم ،اما هیچ ایمیلی از  IRCCدریافت نکردم .آیا هنوز
هم میتوانم به کانادا سفر کنم؟
خیر .مجوز الکترونیکی سفر ،یک شرط اجباری برای ورود به کانادا است .تا زمانی که در مورد درخواست eTA
تصمیم گرفته نشود ،نباید به کانادا سفر کنید .در بیشتر موارد ،متقاضیان ،ایمیل تأییدی را از اداره ی مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCچند دقیقه بعد از درخواست مجوز الکترونیکی سفر دریافت می کنند .با
این حال ،پردازش برخی از درخواست ها ممکن است چندین روز طول بکشد.
اگر به زودی قصد سفر به کانادا را دارید ،ممکن است بخواهید دوباره برای سفر به کانادا برنامه ریزی کنید.
پوشه ایمیل از آدرس ایمیلی که در فرم درخواست  eTAارائه دادید را بررسی کنید .برخی از فیلترهای هرزنامه
(درفت) ممکن است دریافت ایمیل های خودکار اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا را مسدود کنند.
اگر ظرف  72ساعت پس از درخواست ،تأیید نامه الکترونیکی با شماره درخواست را دریافت نکردید ،باید این

صفحه 120

فرم وب را پر کنید:
● در بخش "نوع درخواست"" ،مجوز الکترونیکی سفر " و سپس "سواالت خاص پرونده" را انتخاب کنید.
● درمورد مشکلی که با آن مواجه شدید ،جزئیات بیشتری را ارائه دهید .توجه :پاسخ به سواالتتان ممکن است
چندین روز طول بکشد.
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 -12من یک ایمیل از  IRCCدریافت کردم که درخواست مجوز الکترونیکی سفر من دریافت شده است ،اما از
آن زمان دیگر چیزی دریافت نکردم .آیا هنوز هم میتوانم به کانادا سفر کنم؟
خیر .مجوز الکترونیکی سفر ،یک شرط اجباری برای ورود به کانادا است .تا زمانی که در مورد درخواست eTA
تصمیم گرفته نشود ،نباید به کانادا سفر کنید.
پردازش برخی از درخواستها ممکن است چند روز طول بکشد.
اگر به زودی قصد سفر به کانادا را دارید ،ممکن است بخواهید دوباره برای سفر به کانادا برنامه ریزی کنید.
پوشه نامه از آدرس ایمیلی که در فرم درخواست  eTAارائه دادید را بررسی کنید .برخی از فیلترهای هرزنامه
ممکن است دریافت ایمیل های خودکار اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا را مسدود کنند.
اگر ظرف  72ساعت پس از درخواست ،تأیید نامه الکترونیکی با شماره درخواست را دریافت نکردید ،باید این
فرم وب را پر کنید:
● در بخش "نوع درخواست"" ،مجوز سفر الکترونیکی" و سپس "سواالت خاص پرونده" را انتخاب کنید.
● درمورد مشکلی که با آن مواجه شدید ،جزئیات بیشتری را ارائه دهید .توجه :پاسخ به سواالتتان ممکن است
چندین روز طول بکشد.
 -13من میتوانم اسناد اضافی مورد نیاز برای درخواست مجوز الکترونیکی سفر را در مهلت درخواست شده
ارسال کنم .آیا هنوز هم می توانم به کانادا سفر کنم؟
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خیر .مجوز الکترونیکی سفر ،یک شرط اجباری برای ورود به کانادا است .تا زمانی که در مورد درخواست eTA
تصمیم گرفته نشود ،نباید به کانادا سفر کنید.
اگر به زودی قصد سفر به کانادا را دارید ،ممکن است بخواهید دوباره برای سفر به کانادا برنامه ریزی کنید.
اگر مطمئن نیستید که چگونه اسناد درخواستی برای درخواست مجوز الکترونیکی سفر را ارسال کنید ،این
دستورالعمل های مرحله به مرحله را دنبال کنید.
اگر منتظر هستید که فردی (پلیس ،پزشک) مدارکی را برای شما ارسال کند یا در بارگذاری مدارک با مشکل مواجه
هستید ،برای درخواست تمدید مهلت تعیین شده ،این فرم وب را تکمیل کنید.
 -14من اسناد مربوط به درخواست  eTAرا ارسال کردم اما هنوز پاسخی دریافت نکردم .آیا هنوز هم میتوانم
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به کانادا سفر کنم؟
خیر .مجوز الکترونیکی سفر ،یک شرط اجباری برای ورود به کانادا است .تا زمانی که در مورد درخواست eTA
تصمیم گرفته نشود ،نباید به کانادا سفر کنید.
اگر به زودی قصد سفر به کانادا را دارید ،ممکن است بخواهید دوباره برای سفر به کانادا برنامه ریزی کنید.
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اگر در حالی که هنوز درخواستتان در حال بررسی است تصمیم به سفر به کانادا بگیرید ،از سفر تان به کانادا
ممانعت می شود.
 -15درخواست من برای مجوز الکترونیکی سفر رد شد .آیا هنوز هم میتوانم به کانادا سفر کنم؟
اگر درخواستتان رد شد ،نباید به کانادا سفر کنید .اگر سعی کنید با مجوز الکترونیکی سفر رد شده به کانادا سفر
کنید ،از پروازتان جلوگیری خواهد شد.
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی شما را تشویق می کند فقط زمانی که علت رد شدن درخواست تان را
یافتید ،دوباره درخواست  eTAدهید.
 -16اتباع خارجی معاف از ویزا چه افرادی هستند؟
اتباع خارجی معاف از ویزا افرادی هستند است که شهروند کانادا نیستند یا اقامت دائم دارند و به طور معمول
برای ورود به کانادا نیازی به ویزا ندارند.
 -17آیا اطالعات درخواست مجوز الکترونیکی سفر به چند زبان در دسترس خواهد بود؟
خیر .با این حال ،اطالعاتی برای راهنمایی شما از طریق درخواست آنالین به چند زبان خارجی در دسترس خواهد
بود.
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 -18آیا برای مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAمعافیت سنی وجود دارد؟
خیر .همه مسافران نیازمند  ،eTAبدون در نظر گرفتن سن ،هنگام پرواز به کانادا به مجوز الکترونیکی سفر احتیاج
دارند.
 -19من از راه هوایی به کانادا سفر میکنم .آیا به  eTAنیاز دارم؟
مسافران کانادا ،صرف نظر از مدت زمان حضور در کانادا ،به  eTAیا ویزا نیاز دارند.
مسافرانی که هواپیمای آنها از کانادا به ایاالت متحده میرود و همچنین شرکت کنندگان در برنامه ترانزیت چین
و برنامه ترانزیت بدون ویزا ،برای رفتن به کانادا نیازی به  eTAیا ویزا ندارند.
 -20من مقیم دائم کانادا هستم .اگر کانادا را ترک کنم و بخواهم از راه هوایی به کانادا برگردم آیا به مجوز
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الکترونیکی سفر احتیاج دارم؟
خیر ،اگر اقامت دائم کانادا را داشته باشید نیازی به مجوز الکترونیکی سفر ندارید.
با این حال ،شما باید با یک کارت اقامت دائم معتبر یا یک سفرنامه ی اقامت دائم سفر کنید .در غیر این صورت
ممکن است با تاخیر مواجه شوید یا (این موضوع) مانع سفرتان به کانادا میشود.

ویــزای توریستــــی
+1 )604( 773 3475

اگر در حال حاضر کارت اقامت دائم ندارید ،از نحوه ی درخواست دادن اطالع پیدا کنید.
اگر در خارج از کانادا اقامت دائم دارید و کارت اقامت دائم ندارید یا کارت تان منقضی شده است ،با نحوه
درخواست سفرنامه ی اقامت دائم بیشتر آشنا شوید.
 -21من مقیم دائم کانادا هستم .آیا میتوانم برای  eTAاقدام کنم؟
خیر .طبق قانون ،ساکنان دائمی کانادا نمی توانند برای مجوز الکترونیکی سفر درخواست دهند.
متقاضیان اقامت دائم کانادا هنگام سفر به کانادا نیازمند ارائه کارت اقامت دائم کانادا یا سفرنامه اقامت دائم
کانادا هستند .متقاضی اقامت دائم کانادا باید هنگام مسافرت بین المللی ،از جمله هنگام بازگشت به کانادا،
گذرنامه معتبر به همراه داشته باشد .اگر میخواهید کارت اقامت دائم تان را تعویض یا تمدید کنید ،حتماً از
قبل برنامه ریزی کنید و زمان پردازش را بررسی کنید.
 -22من یک شهروند آمریکایی هستم .برای ورود به کانادا چه مدارکی الزم است؟
شهروندان آمریکایی ،از جمله شهروندان کانادایی آمریکایی ،برای ورود به کانادا باید شناسنامه معتبر داشته و
شرایط اولیه ی ورود به کانادا را داشته باشند .اگر با گذرنامه معتبر آمریکایی سفر می کنید ،برای ورود به کانادا
به گذرنامه کانادا ،ویزای کانادا یا مجوز الکترونیکی سفر نیاز ندارید.
 -23من عضو  NEXUSیا  CANPASSو دارنده گرین کارت ایاالت متحده هستم .آیا برای پرواز به کانادا به مجوز
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الکترونیکی سفر یا  ETAنیاز دارم؟
بله .تمام ساکنان قانونی و دائمی ایاالت متحده (دارندگان گرین کارت) باید دارای مجوز الکترونیکی سفر برای
پرواز به کانادا یا عبور از این کشور باشند .مجوز الکترونیکی سفر ،حداکثر تا پنج  5سال یا تا زمان انقضا پاسپورت
معتبر است .هنگام ورود به کانادا با ماشین ،اتوبوس ،قطار یا قایق (کشتی تفریحی) نیازی به مجوز الکترونیکی
سفر ندارید .برای نشان دادن وضعیت تان به عنوان یک مقیم دائم قانونی ایاالت متحده ،همیشه باید گرین
کارت معتبر خود را به همراه داشته باشید.
 -24من به صورت قانونی مقیم دائم ایاالت متحده هستم (دارنده گرین کارت) .آیا به مجوز الکترونیکی سفر
یا  eTAنیاز دارم؟
بله .همه ی افراد مقیم ایاالت متحده برای پرواز به کانادا یا عبور از آن به  ETAنیاز دارند.

صفحه 123

اگر با ماشین ،اتوبوس ،قطار یا قایق وارد کانادا شوید (از جمله کشتی تفریحی) نیازی به  eTAندارید ،اما همیشه
باید مدارک اقامت دائم قانونی ایاالت متحده مانند گرین کارت معتبر یا اسناد معتبر و سیستم ارتباطات از راه
دور را همراه داشته باشید.
در درخواست  ،eTAشماره گرین کارت یا شماره سیستم ارتباطات از راه دور خود را در کارت ثبت نام بیگانگان
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مقیم دائم ایاالت متحده (گرین کارت) وارد کنید.
چه چیزی را به فرودگاه بیاوریم؟
مجوز الکترونیکی سفر با گذرنامه مرتبط است .نیازی به کپی گرفتن از هر مدرک نیست.
با این حال ،برای سفر به کانادا به موارد زیر نیاز دارید:
قبال برای مجوز الکترونیکی سفر خود درخواست کردید (به عنوان مثال گذرنامه معتبر از
● گذرنامه ای که
ً

کشورتان)؛

● اثبات وضعیت اقامت دائم قانونی ایاالت متحده ،مانند:
● گرین کارت معتبرتان؛
● مهر معتبر  ADITدر گذرنامه تان.
هنگام پرواز ،شرکت هواپیمایی تأیید میکند که مدرک مجوز الکترونیکی سفر و اثبات وضعیت تان در ایاالت
متحده را دارید .هنگام ورود به کانادا ،افسر خدمات مرزی نیز این اسناد را تأیید میکند.
توجه :اگر پس از دریافت مجوز الکترونیکی سفر ،پاسپورت جدید دریافت کردید ،باید برای مجوز الکترونیکی سفر
جدید درخواست دهید.
 -25من به صورت قانونی مقیم دائم ایاالت متحده (دارنده گرین کارت) هستم که با ماشین به کانادا سفر
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میکنم .آیا به  eTAیا مجوز الکترونیکی سفر نیاز دارم؟
خیر .هنگام ورود به کانادا از راه زمینی و دریایی نیازی به  eTAندارید .با این وجود ،برای پرواز به کانادا به ETA
نیاز خواهید داشت.
هر زمان که به کانادا سفر می کنید ،صرف نظر از روش سفر ،باید مدرک معتبر از وضعیت اقامت دائم قانونی
ایاالت متحده را داشته باشید ،مانند:
● گرین کارت معتبر ،یا؛
● شناسه اتباع بیگانه ،سیستم شناسایی از راه دور ( )ADITدر گذرنامه تان.
 -26من به صورت قانونی مقیم دائم ایاالت متحده هستم (دارنده گرین کارت) .برای درخواست مجوز الکترونیکی
سفر به چه مدارکی نیاز دارم؟

صفحه 124

برای درخواست  ،eTAبه موارد زیر نیاز دارید:
● گذرنامه از کشوری که در آن بدنیا آمدید؛
● اثبات وضعیت اقامت دائم قانونی ایاالت متحده ،مانند:
● کارت اقامت دائم ایاالت متحده معتبرتان (گرین کارت) یا؛
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● تمبر معتبر شناسه اتباع بیگانه ،سیستم شناسایی از راه دور.
در درخواست  ،eTAشماره گرین کارت یا شماره مهر  ADITخود را در قسمت مخصوص شماره کارت ثبت نام
بیگانگان مقیم دائم ایاالت متحده (گرین کارت) وارد کنید.
چه چیزی را به فرودگاه بیاوریم؟
مجوز الکترونیکی سفر با گذرنامه مرتبط است .نیازی به کپی گرفتن از هر مدرکی نیست.
با این حال ،برای سفر به کانادا به موارد زیر نیاز دارید:
قبال برای مجوز الکترونیکی سفر خود درخواست کردید (به عنوان مثال گذرنامه معتبر از
● گذرنامه ای که
ً

کشورتان) ،و

● اثبات وضعیت اقامت دائم قانونی ایاالت متحده ،مانند:
● گرین کارت معتبرتان ،یا؛
● مهر معتبر  ADITدر گذرنامه تان.
توجه :اگر پس از دریافت مجوز الکترونیکی سفر ،پاسپورت جدید دریافت کردید ،باید برای مجوز الکترونیکی سفر
جدید درخواست دهید.
 -27من به صورت قانونی مقیم دائم ایاالت متحده هستم (دارنده گرین کارت) و کشورم برای من پاسپورت
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صادر نمیکند .آیا میتوانم با استفاده از سندی غیر از گذرنامه برای مجوز الکترونیکی سفر اقدام کنم؟
بله .اگر شما به صورت قانونی مقیم دائم ایاالت متحده هستید (دارنده گرین کارت) و نمی توانید از کشورتان
گذرنامه بگیرید ،زیرا (آمریکا) برای اقامت دائم سایر کشورها گذرنامه صادر نمی کند ،می توانید از این طریق
اَ پالی کنید:
● سفرنامه پناهندگی ایاالت متحده ()571 I؛
● مجوز ورود مجدد شما به ایاالت متحده (..)327 I
● شماره سند را در قسمت شماره گذرنامه در فرم درخواست مجوز الکترونیکی سفر وارد کنید .مجوز الکترونیکی
سفرتان از طریق الکترونیکی با سفرنامه تان مرتبط خواهد بود.
توجه :هر زمان که به کانادا سفر میکنید ،صرف نظر از روش سفر ،گرین کارت معتبرتان را به همراه داشته باشید
تا وضعیت تان را به عنوان مقیم دائم ایاالت متحده نشان دهید.
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 -28من برای ورود به کانادا ،ویزا یا مجوز اقامت موقت دارم .آیا من هم به  ETAنیاز دارم؟
خیر .اگر قصد سفر به کانادا را دارید ،به ویزای معتبر ویزیتوری یا  eTAمعتبر نیاز دارید.
چیزی که نیاز دارید بستگی به موارد زیر دارد:

ویــزای توریستــــی
+1 )604( 773 3475

● نوع سفرنامه ای که با آن سفر میکنید؛
● کشوری که سفرنامه تان را صادر کرده است؛
● ملیت تان؛
● چگونه به کانادا سفر خواهید کرد.
قبل از اقدام به اَ پالی کردن ،به چند سوال پاسخ دهید تا بفهمید برای سفر به کانادا به چه چیزهایی نیاز دارید.
قبال ویزای ویزیتوری معتبر کانادایی داشتید ،نیازی به درخواست  eTAندارید  -حتی اگر واجد شرایط دریافت
اگر
ً
مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAباشید .تا زمان انقضاء ویزا میتوانید با آن سفر کنید.
اگر قبل از سفر به کانادا برای مجوز کار یا تحصیل اقدام کنید ،پس از تأیید درخواست مجوز کار یا تحصیلتان ،به
صورت خودکار ویزا یا مجوز الکترونیکی سفر دریافت میکنید .نیازی به درخواست ویزا یا  eTAیا پرداخت هزینه
های اضافی نیست.
● اگر برای شما ویزا صادر شود ،در گذرنامه تان تمبر چسبانده میشود.
● اگر برای شما  eTAیا مجوز الکترونیکی سفر صادر کنیم ،شماره  eTAشما در معرفی نامه ای که هنگام تأیید
مجوز تحصیل یا کار برای شما ارسال می کنیم ،درج میشود .در صورت نیاز به تماس با ما در رابطه با مجوز
الکترونیکی سفر ،این شماره را نزد خود نگه دارید.
 -29من در حال بازدید از ایاالت متحده هستم و میخواهم به کانادا سفر کنم .آیا به  eTAنیاز دارم؟
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بیشتر مسافران برای سفر به کانادا به ویزای ویزیتوری یا  eTAاحتیاج دارند.
چیزی که نیاز دارید بستگی به موارد زیر دارد:
● نوع سفرنامه ای که با آن سفر میکنید؛
● کشوری که سفرنامه تان را صادر کرده است؛
● ملیت تان؛
● چگونه به کانادا سفر خواهید کرد.
قبل از درخواست ،ببینید که چه نوع مجوزی نیاز دارید.
 -30من یک  ESTAدارم و در حال بازدید از ایاالت متحده هستم .آیا می توانم از  ESTAبرای ورود به کانادا
استفاده کنم؟

صفحه 126

برای ورود به کانادا نمی توانید از  ESTAخود استفاده کنید eTA .کانادا مجوز جداگانه ای است و برای ورود از راه
هوایی به کانادا الزم است .در صورت نیاز به  ،eTAاطالعات بیشتر را از اینجا مطالعه کنید.
 -31من از شهروندان یک کشور معاف از ویزا هستم و میخواهم برای مجوز تحصیل یا کار درخواست دهم .آیا
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الزم است برای  eTAاقدام کنم؟
این موضوع به چندین مورد بستگی دارد.
اگر قبل از سفر به کانادا برای مجوز کار یا تحصیل اولیه اقدام کنید
پس از تأیید درخواست مجوز کار یا تحصیل ،به صورت خودکار مجوز الکترونیکی سفر ( )eTAدریافت خواهید
کرد .نیازی به درخواست  eTAیا پرداخت هزینه های اضافی نیست .شماره  eTAشما در معرفی نامه ای که هنگام
تأیید مجوز تحصیل یا کار برای شما ارسال میشود ،درج شده است .در صورت نیاز به تماس با  ICCRCدر مورد
 ،eTAاین شماره را نگه دارید.
اگر قصد دارید برای مجوز تحصیل یا کار در محل ورود فرودگاه به کانادا اقدام کنید
باتوجه به روش سفرتان:
از طریق هوا :قبل از سفر به کانادا ،باید برای  eTAاقدام کنید.
با ماشین ،اتوبوس ،قطار یا قایق (از جمله کشتی تفریحی) :به  ETAنیازی ندارید.
 -32من از یک کشور معاف از ویزا و دارای گرین کارت ایاالت متحده هستم و میخواهم مجوزکار یا تحصیلم
را تمدید کنم .آیا الزم است برای مجوز الکترونیکی سفر یا eTAاقدام کنم؟
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این موضوع به موارد زیر بستگی دارد.
مجوز اولیه صادر شده قبل از  1آگوست 2015
اگر شما هرگز درخواست ندادید و  eTAدریافت نکردید ،اگر قصد برگشت از راه هوایی به کانادا را دارید ،باید برای
کسب مجوز اقدام کنید.
مجوز اولیه در تاریخ  1آگوست  2015یا بعد از آن صادر شده است
اگر شما اهل کشوری معاف از ویزا یا مقیم دائمی قانونی ایاالت متحده هستید ،هنگام تأیید مجوز ،به طور
خودکار  ETAبرای شما صادر میشود.
 eTAشما به صورت الکترونیکی با گذرنامه ای که برای درخواست مجوزتان استفاده کردید ،مرتبط است .این
مدرک تا پنج سال یا تا زمان انقضا گذرنامه تان اعتبار دارد.
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اگر از زمان صدور مجوزتان گذرنامه جدید دریافت کردید ،یک مجوز الکترونیکی سفر جدید دریافت خواهید کرد.
برنامه تمدید قبل از اول مه 2017
قبال هرگز  eTAرا دریافت نکردید و یا برای آن درخواست ندادید ،اگر قصد بازگشت هوایی به کانادا را دارید،
اگر
ً
باید درخواست مجوز الکترونیکی سفر دهید.
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مجوز صادر شده در تاریخ  1مه  2017یا بعد از آن
اگر مجوز خود را تمدید کنید ،هنگام تأیید مجوزتان ،به طور خودکار  ETAبرای شما صادر می شود.
 -33من از شهروندان یک کشور معاف از ویزا هستم و قصد تحصیل در کانادا به مدت کمتر از  6ماه را دارم.
آیا به مجوز الکترونیکی سفر نیاز دارم؟
اگر از شهروندان یک کشور معاف از ویزا هستید و قصد سفر هوایی به کانادا را دارید ،باید برای  eTAاقدام کنید.
اگر قصد سفر با اتومبیل ،اتوبوس ،قطار یا قایق را دارید (از جمله کشتیهای تفریحی) به  ETAنیازی ندارید.
توجه :برای ادامه تحصیل در کانادا به مدت کمتر از  6ماه به مجوز تحصیل نیاز ندارید.
 -34من از یک کشور معاف از ویزا هستم یا دارای گرین کارت ایاالت متحده هستم و می خواهم اجازه کار یا
تحصیل خود را تمدید کنم .آیا الزم است برای  eTAاقدام کنم؟
خیر .از اول ماه مه  ،2017هنگامی که مجوزهای تحصیل یا کار متقاضیان واجد شرایط تأیید می شوند ،به آنها
 eTAاعطا می شود.
اگر قبل از اول مه  2017درخواست دادید ،اطالعات مربوط به تمدید مجوز کار یا اجازه تحصیل را بررسی کنید.
 -35من تابعیت دوگانه ایاالت متحده و کشور دیگری دارم .آیا به  eTAنیاز دارم؟
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خیر .تا زمانی که با گذرنامه معتبر ایاالت متحده سفر کنید ،برای ورود به کانادا نیازی به  eTAندارید.
شهروندان آمریکایی ،از جمله شهروندان کانادایی آمریکایی ،برای ورود به کانادا باید مدرک شناسایی معتبر
و شرایط اولیه را داشته باشند .اگر با گذرنامه معتبر ایاالت متحده سفر میکنید ،برای پرواز به کانادا نیازی به
گذرنامه کانادا ،ویزای کانادا یا  eTAندارید.
 -36من شهروند کانادا هستم .آیا برای ورود به کانادا به  eTAنیاز دارم؟
خیر .شهروندان کانادایی ،از جمله افراد دو تابعیتی ،نمی توانند برای ورود به کانادا درخواست مجوز الکترونیکی
سفر یا  eTAدهند.
برای پرواز به کانادا به گذرنامه معتبر کانادایی نیاز خواهید داشت.

صفحه 128

گذرنامه معتبر کانادایی تنها سفرنامه ی قابل اعتماد و قابل قبول جهانی است .گذرنامه ی کانادایی ،اثبات میکند
که یک شهروند کانادا هستید و حق ورود به این کشور بدون اینکه تحت بررسی اداره مهاجرت قرار بگیرید؛ را
دارید .اطمینان حاصل کنید که تاریخ انقضا گذرنامه بسیار بیشتر از تاریخ برنامه ریزی شده شما است.
نحوه تمدید یا درخواست گذرنامه کانادایی را بیاموزید.
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 -37من شهروند کانادا و شهروند کشور دیگری هستم .آیا میتوانم با گذرنامه غیر کانادایی خود به کانادا پرواز
کنم؟
خیر .شهروندان کانادایی ،از جمله دو تابعیتی ،باید با گذرنامه معتبر کانادایی به کانادا سفر کنند.
شرایط ویژه:
پرواز در عرض چند روز یا بدون گذرنامه کانادایی
شما میتوانید برای مجوز ویژه ای درخواست دهید که در صورت تأیید ،به شما امکان می دهد با گذرنامه معتبر
غیر کانادایی خود پرواز کنید.
آمریکایی های کانادایی
اگر با گذرنامه معتبر ایاالت متحده سفر میکنید ،برای پرواز به کانادا به گذرنامه کانادایی ،ویزای کانادا یا eTA
احتیاج ندارید .شهروندان آمریکایی ،از جمله شهروندان کانادایی -آمریکایی ،برای ورود به کانادا باید مدرک
شناسایی معتبر و شرایط اولیه را داشته باشند.
 -38آیا میتوانم با یک سفرنامه ی پناهندگی ،درخواست مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAداشته باشم؟
بیشتر افرادی که برای سفر به کانادا از سفرنامه پناهندگی استفاده میکنند ،به ویزای ویزیتوری احتیاج دارند.
استثناها:
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● اگر سفرنامه ی معتبر پناهندگی دارید ،از شرایط ویزا و  eTAمعاف هستید.
● اگر به صورت قانونی مقیم دائم ایاالت متحده هستید و گذرنامه ندارید ،میتوانید با یک سفرنامه ی معتبر
پناهندگی ایاالت متحده ( )571 Iبرای  eTAاقدام کنید.
 -39من مرتکب تخلف شدم و مشکوک هستم یا میدانم که در کانادا پذیرش نمیشوم .آیا هنوز باید برای eTA
اقدام کنم؟
بله .درخواستتان ،فرصتی برای توضیح وضعیت تان فراهم میکند .اگر درخواست مجوز الکترونیکی سفر یا eTA
رد شود ،ممکن است مجوز اقامت موقت ( )TRPدر نظر گرفته شود که به شما اجازه ی سفر به کانادا را می دهد.
 -40آیا یک شرکت تجاری یا آژانس برای پروازهای چارتر به کانادا برای گروه های تور می تواند  eTAsیا
درخواست مجوز الکترونیکی سفر را برای مشتریان خود دریافت کند؟

صفحه 129

خیر ،درخواست های گروهی امکان پذیر نیست .مسافران از کشورهای نیازمند مجوز الکترونیکی سفر که از طریق
کانادا به کشورهای دیگر یا به کانادا سفر میکنند ،چه از طریق پروازهای هوایی منظم یا پروازهای چارتر ،از آنها
انتظار میرود که دارای مجوز الکترونیکی سفر باشند.
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 -41آیا مسافران هواپیماهای چارتر نیاز به  ETAدارند؟
بله .مسافران از کشورهای نیازمند مجوز الکترونیکی سفر یا  ETAکه از طریق کانادا به کشورهای دیگر یا به
کانادا سفر میکنند ،چه از طریق پروازهای هوایی منظم یا پروازهای چارتر ،از آنها انتظار میرود که دارای مجوز
الکترونیکی سفر باشند.
 -42آیا افراد مهم ،سران کشورها یا دیپلماتها برای سفر به کانادا به  ETAاحتیاج دارند؟
بله ،اتباع خارجی معاف از ویزا ،از جمله افراد مهم ،سران کشورها و دیپلمات ها ،به  ETAاحتیاج دارند.
قبال در کانادا به عنوان افراد معتبری شناخته شدند ،معاف از مجوز الکترونیکی سفر یا ETA
دیپلمات هایی که
ً
هستند.
 -43آیا دیپلمات هایی که در کانادا به عنوان افراد معتبری شناخته نشده اند اما در کشور دیگر اعتبار دارند،
بدون  ETAمیتوانند به کانادا سفر کنند؟
خیر .تمام دیپلمات های معاف از ویزا که در کشوری غیر از کانادا اعتبار داشته باشند ،به  eTAاحتیاج دارند.
دیپلمات های معتبر در کانادا نیازی به  ETAندارند.
 -44من در سن پیر و میکلون زندگی میکنم و شهروند فرانسوی هستم .من میخواهم از راه هوایی به کانادا
سفر کنم .آیا به  eTAنیاز دارم؟
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در این موارد نیازی به  eTAندارید:
● به صورت مستقیم از سن پیر و میکلون از راه هوایی وارد کانادا میشوید ،یا؛
● اگر فقط از کانادا بازدید کردید ،به سن پیر و میکلون برمیگردید.
 -45من در سن پیر و میکلون زندگی میکنم و شهروند کشوری غیر از فرانسه هستم .من میخواهم از راه
هوایی به کانادا سفر کنم .آیا به  eTAنیاز دارم؟
اگر تابعیت کشوری غیر از فرانسه را دارید ،ممکن است نیاز به  eTAیا ویزا داشته باشید .این بستگی به ملیت
تان دارد.
 -46من در سنت پیر و میکلون زندگی میکنم و یک شهروند فرانسوی هستم که از کشوری غیر از کانادا با
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هواپیما به سن پیر و میکلون برمی گردم .آیا به  eTAنیاز دارم؟
اگر شما یک شهروند فرانسوی هستید که قصد دارید از کشوری غیر از کانادا اما از طریق فرودگاه کانادا از راه
هوایی به سن پیر و میکلون برگردید ،به  ETAنیاز دارید .همین حاال اقدام کنید.
 -47در هنگام سفر به کانادا ،میخواهم از راه هوایی به سن پیر و میکلون سفر کنم .چه مدارکی برای بازگشت
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به کانادا الزم است؟
با داشتن مدارکی که در ابتدا وارد کردید ،می توانید به کانادا برگردید ،تا زمانی که مدارک معتبر باشند .حتماً
سفرنامه تان را بررسی کرده تا مجوز الکترونیکی سفر یا ویزا منقضی نشده باشد.
 -48من یک تاییدیه اقامت دائم ( )CoPRدارم و به کانادا سفر خواهم کرد .آیا به  eTAنیاز دارم؟
خیر .اگر شهروند کشوری معاف از ویزا هستید و تأیید سند اقامت دائم دارید ،نیازی به  eTAندارید .با این حال،
اگر این سند را قبل از سفر برنامه ریزی شده خود به کانادا دریافت نکردید ،باید برای  eTAدرخواست دهید.
اگر از کشوری معاف از ویزا به کانادا سفر کردید ،ویزای اقامت دائم به صورت خودکار در پاسپورت تان برای سفر
به کانادا صادر میشود.
در هر دو مورد ،حتماً با گذرنامه و سند تأیید اقامت دائم معتبر به کانادا سفر کنید.
 -49چگونه میتوانم برای سفر به کانادا درخواست مجوز الکترونیکی سفر دهم؟
برای اَ پالی کردن باید گذرنامه معتبر ،کارت اعتباری معتبر و آدرس ایمیل داشته باشید .دریافت مجوز الکترونیکی
سفر 7 ،دالر هزینه دارد و درخواست آن فقط چند دقیقه طول میکشد .مجوز الکترونیکی سفر تایید شده ،تا پنج
سال اعتبار دارد.
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حاال برای  eTAیا مجوز الکترونیکی سفر اقدام کنید.
 -50تبلیغات وب سایتهای دیگری را میبینم که از طریق آنها میتوانم درخواست مجوز الکترونیکی سفر یا eTA
دهم .آیا بیش از یک وب سایت برای درخواست  eTAوجود دارد؟
خیر .وب سایت دولت کانادا ،یک وبسایت رسمی برای درخواست  eTAاست .حتی اشخاص ثالث مجاز که از طرف
شخص دیگری درخواست میدهند باید از این وب سایت برای درخواست  eTAاستفاده کنند .برای اینکه بدانید
آیا به  eTAنیاز دارید یا خیر ،به سواالت موجود در ابتدای فرم درخواست این وب سایت پاسخ دهید.
به مسافرانی که متقاضی  eTAهستند ،توصیه میشود در تمام معامالت با شرکتهایی که ادعا می کنند در اخذ
مجوز الکترونیکی سفر به آنها کمک میکنند ،محتاط باشند .هرچند ،بسیاری از این شرکتها وب سایتهایی را ایجاد
کردند که برای ارائه اطالعات و ارسال درخواستهای  eTAاز طریق اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا
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( )IRCCهزینه ای را دریافت می کنند ،این شرکتها از طرف دولت کانادا فعالیت نمی کنند.
 -51برای تکمیل یک درخواست  eTAبه چه نوع اطالعاتی نیاز دارم؟
شما باید اطالعات بیوگرافی موجود در گذرنامه تان را ارائه دهید .این اطالعات شامل نام ،تاریخ و محل تولد،
جنسیت ،وضعیت تأهل ،آدرس ،ملیت و شماره گذرنامه تان است .همچنین برای تعیین اینکه آیا می توانید
به کانادا بیایید باید به چند سوال ساده پاسخ دهید .به عنوان مثال ،از شما در مورد شغل فعلی تان و هر نوع
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بیماری سوال می شود.
 -52آیا میتوانم برای فرزندم درخواست  eTAکنم؟
بله .برای ثبت درخواست برای فرزندتان ،باید فرم درخواست جداگانه ای ارسال کنید .شما باید موارد مختلفی را
در فرم فرزندتان وارد کنید:
هنگام شروع فرم درخواست:
● به این سوال که آیا از طرف شخص دیگری درخواست می دهید ،پاسخ "بله" دهید.
● به این سوال که آیا از طرف کودک خردسالی درخواست می دهید ،پاسخ "بله" دهید؟
● سپس صفحه ای را مشاهده خواهید کرد به نام والدین  /سرپرست یا جزئیات نماینده که اطالعاتی درباره
خود شما می خواهد.
● پس از تکمیل آن بخش ،وارد بخش مربوط به فرم درخواست خواهید شد ،در اینجا می توانید اطالعات
فرزندتان را وارد کنید.
در این صفحه (فرم درخواست) ،مطمئن شوید که:
● تمام جزئیات را به طور صحیح وارد کنید (به ویژه شماره گذرنامه فرزندتان)؛
● آدرس ایمیل خود را وارد کنید یا آدرس ایمیل فرزندتان را در بخش جزئیات تماس قرار دهید تا اداره ی
مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCبتواند در مورد درخواست تان با شما ارتباط برقرار کند.
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● نام فرزند خود را در قسمت  Signatureدر بخش رضایت وارد کنید.
 -53آیا میتوانم به یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود کمک کنم تا برای  eTAدرخواست دهند؟
بله ،شما ممکن است به یکی از دوستان یا اعضای خانواده خود کمک کنید تا درخواست  eTAدهند .شما باید در
ابتدای فرم مشخص کنید که فرم را برای دوست یا یکی از اعضای خانواده خود تکمیل میکنید.
هنگام شروع فرم درخواست:
● به این سوال که آیا از طرف شخص دیگری درخواست میدهید ،پاسخ "بله" دهید.
● اگر دوست یا اعضای خانواده تان کمتر از  18سال سن دارد ،به این سوال که آیا از طرف فرد کم سن و سالی
درخواست میدهید ،پاسخ "بله" دهید؟
● سپس صفحه ای را مشاهده خواهید کرد به نام والدین  /سرپرست یا نماینده که اطالعاتی درباره خود شما
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میخواهد.
● پس از تکمیل آن بخش ،وارد بخش مربوط به فرم درخواست خواهید شد ،در اینجا می توانید اطالعات دوست
یا عضو خانواده تان را وارد کنید.
در این صفحه (فرم درخواست) ،مطمئن شوید:

ویــزای توریستــــی
+1 )604( 773 3475

● تمام جزئیات را به درستی وارد کنید (به ویژه شماره گذرنامه دوست یا عضو خانواده تان)؛
● آدرس ایمیل دوست تان را در بخش جزئیات تماس وارد کنید تا  ICCRCبتواند مستقیماً درباره درخواستشان
با آنها ارتباط برقرار کند.
● نام دوست یا عضو خانواده تان را در قسمت  Signatureدر بخش رضایت وارد کنید.
 -54آیا به عنوان یک شهروند کانادایی که در کانادا زندگی میکنم ،میتوانم برای یکی از اقوام یا دوست غیر
کانادایی خود که در خارج از کشور زندگی می کند ،درخواست  eTAدهم؟
بله ،یک شهروند کانادایی ممکن است به یکی از اقوام یا دوست غیر کانادایی کمک کند تا درخواست  eTAبدهد.
شما باید در ابتدای فرم مشخص کنید که فرم را برای خویشاوند یا دوست خود تکمیل میکنید.
هنگام شروع فرم درخواست:
● به این سوال که آیا از طرف شخص دیگری درخواست میدهید ،پاسخ "بله" دهید.
● اگر اقوام یا دوستتان کمتر از  18سال دارند ،به این سوال که از طرف فرد کم سن و سالی درخواست میدهید،
پاسخ بله دهید.
● سپس صفحه ای را مشاهده خواهید کرد که از شما اطالعاتی میخواهد .پس از تکمیل آن بخش ،به فرم
درخواست وارد خواهید شد ،در آنجا میتوانید اطالعات مربوط به خویشاوند یا دوست خود را وارد کنید.
در این صفحه (فرم درخواست) ،مطمئن شوید که:
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● تمام جزئیات را به طور صحیح وارد کنید (به ویژه شماره گذرنامه اقوام یا دوستانتان) ؛
● آدرس ایمیل اقوام یا دوست خود را در بخش اطالعات تماس وارد کنید تا اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و
شهروندی کانادا ( )IRCCبتواند مستقیماً با آنها در مورد درخواست شان ارتباط برقرار کند.
 -55آیا میتوان برای بیش از یک نفر از جمله افراد تحت تکفل ،درخواست مجوز الکترونیکی سفر داد؟
خیر .هر شخص باید یک درخواست جداگانه  eTAارسال کند .اگر فرزندانتان در گذرنامه تان ثبت شده اند ،باید
یک درخواست جداگانه  eTAبرای هر فرزند ارسال کنید.
 -56آیا میتوانم یک درخواست گروهی برای  eTAارسال کنم؟
خیر .شما باید در یک زمان برای یک نفر درخواست دهید .به عنوان مثال ،برای یک خانواده سه نفره ،باید هر
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درخواست را به صورت جداگانه ارسال کنید و هزینه هر یک را جداگانه پرداخت کنید.
 -57آیا میتوانم وقتی از طرف شخصی درخواست مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAمیدهم از آدرس ایمیل خودم
استفاده کنم؟
بله .اگر متقاضی آدرس ایمیل ندارد ،میتوانید از آدرس خودتان استفاده کنید .با این حال ،با وارد کردن آدرس
ایمیلتان ،کلیه ایمیل های مربوط به درخواست فرد را از اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ()IRCC
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دریافت خواهید کرد.
اگر ایمیل شخص را وارد کنید ،اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا مستقیماً به فرد متقاضی ایمیل
میفرستد.
 -58آیا میتوانم درخواست مجوز الکترونیکی سفر خود را شروع کرده و ذخیره کنم؟
خیر ،هیچ ویژگی ذخیره ای وجود ندارد .باید درخواست تان را در یک جلسه تکمیل کنید .قبل از شروع فرم ،حتماً
گذرنامه ،آدرس ایمیل و کارت اعتباری تان را آماده کنید.
 -59آیا میتوانم قبل از ارسال درخواست eTA ،خود را بررسی کنم؟
در این زمان ،هیچ امکانی برای بررسی وجود ندارد .لطفاً اطالعات را با دقت وارد کنید و جزئیات وارد شده را
یادداشت کنید.
 -60چه اتفاقی می اُ فتد اگر در درخواست  eTAخود اشتباه کنم (مانند آدرس ایمیل یا شماره گذرنامه)؟
باید دوباره درخواست دهید .اطمینان حاصل کنید که اطالعات صحیح را وارد کنید.
به آدرس ایمیل صحیح نیاز دارید ،زیرا در صورت تایید درخواست تان ،اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
کانادا ( ،)IRCCبه شما ایمیل ارسال می کند.
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شماره گذرنامه ای که برای سفر به کانادا استفاده خواهید کرد ،الزم است ،زیرا  eTAتان با آن گذرنامه ارتباط
دارد .اگر شماره گذرنامه ای که وارد کردید صحیح نباشد ،ممکن است نتوانید پرواز کنید.
هنگام وارد کردن اطالعات گذرنامه تان خیلی احتیاط کنید.
 -61آیا میتوانم با استفاده از سندی غیر از گذرنامه درخواست مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAدهم؟
خیر .فقط با استفاده از گذرنامه معتبری که از طرف کشورتان برای شما صادر شده است ،می توانید درخواست
مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAدهید.
استثنا :اگر شما مقیم دائم ایاالت متحده آمریکا (دارنده گرین کارت) هستید و نمی توانید از کشور خودتان
گذرنامه بگیرید ،چون این کشور برای اقامت دائم سایر کشورها گذرنامه صادر نمی کند ،میتوانید از این طریق
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اقدام کنید:
● سفرنامه ی پناهندگی ایاالت متحده ()571 I؛
● مجوز ورود مجددتان به ایاالت متحده .)327 I(.
بررسی کنید که آیا سندتان ،گذرنامه است یا خیر
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جلد جلوی سند را نگاه کنید .کلمه "گذرنامه" باید روی جلد نوشته شده باشد.
 -62چه گزینه هایی برای پرداخت هزینه درخواست  eTAموجود است؟
با استفاده از اینها می توانید هزینه  eTAرا پرداخت کنید:
● ویزا کارت پیش پرداخت ،مستر کارت ،کارت امریکن اکسپرس
● ®Visa® Debit and Debit MasterCard
● کارت ®JCB
● ®UnionPay
●  ®INTERACبه صورت آنالین.
 -63آیا هر بار که به کانادا سفر میکنم باید برای  eTAاقدام کنم؟
خیر .پس از تأیید eTA ،شما به مدت پنج سال یا تا زمان انقضا گذرنامه تان معتبر است .تا زمانی که  eTAمعتبر
باشد ،میتوانید هر چند بار که خواستید به کانادا سفر کنید.
 -64در شرایط استثنایی باید به کانادا سفر کنم .آیا میتوانم  ETAخود را به صورت فوری دریافت کنم؟
هنگام درخواست ،علت درخواست فوری را ارائه دهید .این اطالعات در هنگام پردازش درخواست تان در نظر
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گرفته میشود .با این حال ،بیشتر متقاضیان در عرض چند دقیقه تاییدیه دریافت می کنند.
 -65آیا اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا هنگام تایید درخواست مجوز الکترونیکی سفر برای من
ایمیل میفرستد؟
بله .وقتی  eTAشما تأیید شد ،تأیید نامه الکترونیکی دریافت خواهید کرد .همچنین اگر برای پردازش درخواست
تان به اطالعات بیشتری نیاز باشد یا اگر  eTAشما رد شده باشد ،ایمیلی دریافت خواهید کرد.
لطفاً مطمئن شوید که پوشه ایمیلتان را بررسی کنید .برخی از فیلترهای هرزنامه ممکن است ایمیل های اداره
مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی را مسدود کنند .پوشه را به صورت مرتب بررسی کنید ،چون ممکن است گاهی
اوقات ایمیل ها از صندوق ورودیتان به پوشه ی ایمیل های ناخواسته منتقل شوند.
اگر ظرف  72ساعت پس از درخواست ،تأیید نامه الکترونیکی با شماره درخواست را دریافت نکردید ،باید این
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فرم وب را پر کنید .شما باید:
● برخی از مشخصات شخصی اساسی را ارائه دهید؛
● بخش «سواالت» در قسمت «مجوز الکترونیکی سفر  -سواالت خاص پرونده» را انتخاب کنید.
توجه :پاسخ به سوالتان ممکن است چند روز طول بکشد.
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 -66پس از اقدام برای مجوز الکترونیکی سفر چه اطالعاتی را از طریق ایمیل دریافت خواهم کرد؟
پس از ارسال درخواستتان ،باید ایمیلی دریافت کنید که نشان دهنده یکی از موارد زیر با باشد:
● تأیید رسید /یا در انتظار دریافت :درخواستتان دریافت شده است و بررسی در حال انجام است.
● درخواست اسناد :برای تکمیل بررسی درخواستتان ،باید اسناد را ارائه دهید .این ایمیل ،دستورالعمل های
مربوط به نحوه ارسال سندهای درخواستی را بیان میکند.
● تأیید eTA :شما تأیید شده است .این ایمیل شامل شماره  ،eTAتاریخ انقضا و شماره گذرنامه تان خواهد بود.
 -67چرا در مورد درخواست  eTAخود هیچ ایمیلی از  IRCCدریافت نمیکنم؟
در بیشتر موارد ،متقاضیان تأیید  eTAخود را (از طریق ایمیل) طی چند دقیقه پس از درخواست دریافت می کنند.
با این حال ،ممکن است برای پردازش برخی از درخواست ها چند روز زمان الزم باشد.
اگر این اتفاق برای درخواست شما رخ دهد ،ظرف  72ساعت پس از درخواست ،ایمیلی دریافت خواهید کرد که
به شما میگوید که مراحل بعدی را دنبال کنید .ایمیل ممکن است شامل درخواست این اطالعات باشد:
● اطالعات یا اسناد اضافی ،یا؛
● مصاحبه حضوری در نزدیک ترین اداره ی دریافت ویزای کانادا.
پس از دریافت این ایمیل ،میتوانید از ابزار  eTA Check Statusاستفاده کنید تا روند پیشرفت درخواست تان
را دنبال کنید .برای استفاده از این ابزار ،به اطالعات زیر احتیاج دارید:
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● شماره درخواستی که با حرف  Vشروع میشود و در باالی ایمیل نوشته شده است؛
● جزئیات گذرنامه ای که برای درخواست  eTAاستفاده می کردید.
اگر ظرف  72ساعت پس از درخواست ،تأیید نامه الکترونیکی با شماره درخواست را دریافت نکردید ،باید این
فرم وب را پر کنید .شما باید:
● در بخش «سواالت» در قسمت «مجوز الکترونیکی سفر  -سواالت خاص پرونده» را انتخاب کنید.
● تا آنجا که ممکن است جزئیات را ارائه دهید ،پاسخ به سواالت تان ممکن است چند روز طول بکشد.
توجه :حتماً پوشه ایمیل ناخواسته را بررسی کنید .برخی از فیلترهای هرزنامه ممکن است ایمیل های اداره
مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا را مسدود کنند .پوشه را به صورت مرتب بررسی کنید ،چون ممکن است
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گاهی اوقات ایمیل ها از صندوق ورودی شما به پوشه نامه ناخواسته منتقل شوند.
 -68پردازش درخواست مجوز الکترونیکی سفر چقدر طول میکشد؟
در بیشتر موارد ،متقاضیان در عرض چند دقیقه تاییدیه دریافت میکنند .با این حال ،پردازش برخی از درخواست
ها ممکن است چند روز طول بکشد.
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 -69من برای یک  eTAدر وب سایت دیگری درخواست دادم .چگونه تأیید کنم که یک  eTAمعتبر دارم؟
برای تأیید داشتن  eTAمعتبر ،از ابزار  eTA Check Statusاستفاده کنید .شما باید اطالعات زیر را ارائه دهید:
● شماره درخواست مجوز الکترونیکی سفر؛
قبال درخواست میدادید؛
● جزئیات گذرنامه ای که
ً
● شماره پاسپورت؛
● کشور صادر کننده گذرنامه؛
● تاریخ صدور؛
● تاریخ انقضا.
پس از ارسال این جزئیات ،اطالعات مربوط به  eTAخود را در صفحه وضعیت مشاهده خواهید کرد .وب سایت
دولت کانادا ،یک وبسایت رسمی برای درخواست  eTAاست .حتی اشخاص ثالث مجاز که از طرف شخص دیگری
درخواست می دهند باید از این وب سایت برای درخواست  eTAاستفاده کنند.
اگر بیش از  72ساعت از درخواستتان گذشته است و در صورت استفاده از ابزار بررسی وضعیت ،هیچ اطالعاتی
را مشاهده نمی کنید یا پیام خطایی دریافت نمی کنید ،این فرم سواالت را تکمیل کنید.
توجه :پاسخ به درخواست ممکن است چند روز طول بکشد.
اگر به محض اینکه دولت کانادا درخواستتان را بررسی کرد ،تأیید شد که  eTAندارید و هیچ درخواستی به
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نامتان ثبت نشده ،این مراحل را دنبال کنید:
● اگر در خارج از کانادا هستید با پلیس محلی تان تماس بگیرید.
● اگر در کانادا هستید ،دستورالعمل های مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا را دنبال کنید یا با شماره تلفن رایگان
 8501 495 888تماس بگیرید.
 -70بیش از  7دالر بابت درخواست مجوز الکترونیکی سفر در وب سایت دیگری از من کسر شده است .فکر
میکنم از من کالهبرداری شده ،چگونه می توانم بفهمم و آیا میتوانم آن وجه را پس بگیرم؟
شما ممکن است از یک سرویس شخص ثالث قانونی استفاده کرده باشید که هزینه بیشتری برای درخواست
 eTAدریافت میکند .این شرکت ها از طرف دولت کانادا فعالیت نمی کنند ،اما وب سایتهایی دارند که برای دادن
اطالعات و ارائه درخواست  eTAبه وب سایت دولت کانادا هزینه های اضافی را دریافت می کنند.
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دولت کانادا برای هزینه های اضافی که توسط وب سایتهای شخص ثالث دریافت میشود ،بازپرداخت انجام
نمیدهد.
ببینید آیا  eTAمعتبر است یا خیر
به عنوان اولین قدم ،از ابزار  eTA Check Statusاستفاده کنید .اطالعات زیر را وارد کنید:
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● شماره درخواست eTA؛
قبال درخواست می دادید؛
● جزئیات گذرنامه ای که
ً
● شماره پاسپورت؛
● کشور صادر کننده گذرنامه؛
● تاریخ صدور؛
● تاریخ انقضا.
پس از ارسال این جزئیات ،اطالعات مربوط به  eTAرا در صفحه وضعیت مشاهده خواهید کرد .این اطالعات تأیید
میکند که با وجود هزینه بیش از  7دالر مجاز به سفر به کانادا هستید یا خیر.
اگر بیش از  72ساعت از درخواست تان گذشته است و در صورت استفاده از ابزار بررسی وضعیت ،هیچ اطالعاتی
را مشاهده نمی کنید یا پیام خطایی دریافت نمی کنید ،این فرم سواالت را تکمیل کنید.
توجه :پاسخ به سواالتتان ممکن است چند روز طول بکشد.
اگر به محض اینکه دولت کانادا درخواست تان را بررسی کرد ،تأیید شد که  eTAندارید و هیچ درخواستی به
نامتان ثبت نشده ،این مراحل را دنبال کنید:
● اگر در خارج از کانادا هستید با پلیس محلی خود تماس بگیرید.
● اگر در کانادا هستید ،دستورالعمل های مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا را دنبال کنید یا با شماره تلفن رایگان
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 8501 495 888تماس بگیرید.
 -71من باید اسناد را برای درخواست  eTAخود ارائه دهم .چگونه میتوانم بفهمم چه مدارکی را باید ارائه
دهم؟
برای اینکه بدانید چه مدارکی را باید ارائه دهید ،ابتدا باید:
● در  GCKeyثبت نام کنید؛
● یک اکانت بسازید؛
● درخواست  eTAتان را به حسابتان ارتباط دهید.
● پس از اتمام این سه مرحله ،میتوانید پیامی را در حسابتان مشاهده کنید که در آن سندهای الزم برای ارسال
لیست شده است .اسناد خود را از طریق ایمیل ارسال نکنید.
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 -72من باید اسناد را در یک حساب ایمن  IRCCبرای درخواست  eTAخود ارائه دهم .چگونه میتوانم این کار
را انجام دهم؟
اگر  IRCCاز شما میخواهد اسنادی را برای پردازش درخواست  eTAخود ارائه دهید ،به محض دریافت ایمیل ،این
دستورالعمل های مرحله به مرحله را دنبال کنید.
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توجه :در اسرع وقت سندهای درخواستی خود را دریافت کنید .به دست آوردن بعضی از آنها ممکن است مدتی
طول بکشد .به یاد داشته باشید که سندهای شما باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی ،یا همراه با ترجمه معتبر
باشد .اگر سندهای درخواستی را در مهلتی که به شما داده شده ارسال نکنید ،ممکن است درخواستتان رد شود.
 -73اگر درخواست من برای  eTAبالفاصله تأیید نشود ،چه کاری انجام می دهم؟
در حالیکه بیشتر درخواست های مجوز الکترونیکی سفر یا  eTAدر عرض چند دقیقه صادر می شوند ،پردازش
برخی از آنها ممکن است چند روز طول بکشد .در چنین مواردی ،قبل از تأیید درخواست ،به اطالعات بیشتری نیاز
است .اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا از طریق ایمیل با شما تماس گرفته و شما را در طی کردن
مراحل بعدی راهنمایی میکند.
پوشه ایمیل ناخواسته در آدرس ایمیلی که در فرم درخواست  eTAارائه داید را بررسی کنید .برخی از فیلترهای
هرزنامه ممکن است ایمیل های خودکار  IRCCرا مسدود کنند.
ایمیل اداره ی مهاجرت ،شهروندی و پناهندگی کانادا ممکن است شامل این درخواست ها باشد:
● اطالعات یا اسناد اضافی ،یا؛
● مصاحبه حضوری در نزدیکترین اداره ی دریافت ویزای کانادا.
اگر ظرف  72ساعت پس از درخواست ،تأیید نامه الکترونیکی با شماره درخواست را دریافت نکردید ،باید این
فرم وب را پر کنید .برای انجام این کار ،شما باید:
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● برخی از مشخصات شخصی اساسی را ارائه دهید؛
در بخش "نوع درخواست" ،قسمت "مجوز الکترونیکی سفر " و سپس "سواالت خاص پرونده" را انتخاب کنید.
درمورد مشکلی که با آن روبرو شدید ،جزئیات بیشتری را ارائه دهید .پاسخ به سواالتتان ممکن است چند روز
طول بکشد.
اگر برای  eTAدر فرودگاه درخواست دهید ،و  eTAشما به موقع تأیید نشده باشد ،باید پروازتان را دوباره برنامه
ریزی کنید.
 -74آیا برای اثبات داشتن  eTAباید چیزی چاپ کنم؟
خیر eTA .به صورت الکترونیکی با گذرنامه تان مرتبط است .شما باید با گذرنامه ای سفر کنید که برای درخواست
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 eTAخود استفاده کردید.
 -75آیا میتوانم درخواست  eTAخود را پس بگیرم؟
بله .برای پس گرفتن درخواست تان ،باید از این فرم وب استفاده کنید .شما باید موارد زیر را ارائه دهید:
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● شماره درخواستی که هنگام درخواست  eTAدریافت کردید؛
● نامتان؛
● تاریخ و کشور تولدتان.
لطفا توجه داشته باشید که هزینه درخواست قابل برگشت نیست .در بیشتر موارد ،درخواستهای  eTAظرف چند
دقیقه پس از درخواست تأیید میشوند .بنابراین ،ممکن است قبل از رسیدگی به ایمیل تان جهت پس گرفتن
درخواست تان ،ایمیل تایید را دریافت کنید .اگر اینطور باشد ،همچنان به تایید مجوز الکترونیکی سفر یا eTA
ادمه خواهید داد.
 -76اگر بعد از دریافت یک درخواست ،مجوز الکترونیکی سفرم لغو شد ،آیا میتوانم سفر کنم؟
در مواردی که اطالعاتی مبنی بر عدم پذیرش شما در کانادا اعالم شده است ،میتوان  eTAرا لغو کرد .در آن زمان،
یک افسر مهاجرت  ETAشما را لغو می کند و از طریق ایمیل به شما اطالع می دهد.
اگر درخواست تان لغو شد ،نباید به کانادا سفر کنید .اگر تصمیم دارید با  eTAلغو شده به کانادا سفر کنید ،نمی
توانید سوار هواپیما شوید.
بهتر است فقط زمانی که علت لغو درخواست را مطرح کردید ،دوباره برای  eTAدرخواست دهید.
 -77اگر پس از دریافت  eTAپاسپورت جدید دریافت کنم چه اتفاقی می اُ فتد؟
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در صورت دریافت گذرنامه جدید ،باید  eTAجدید دریافت کنید eTA .شما به صورت الکترونیکی با گذرنامه تان
مرتبط است.
 -78درخواست من برای  eTAرد شد .آیا میتوانم بازپرداخت کنم؟
خیر .هیچ کدام از هزینه های برنامه قابل استرداد نیستند.
 -79درخواست من برای  eTAرد شد .آیا راهی وجود دارد که بتوانم درخواست تجدیدنظر کنم؟
شما میتوانید از دادگاه فدرال کانادا بخواهید که تصمیم مربوط به درخواست تان را بررسی کند .برای این کار،
یک وکیل باید از طرف تان درخواست بازبینی قضایی کند.
 -80آیا داشتن  eTAبه طور خودکار به معنای اجازه ورود به کانادا است؟
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خیر eTA .ورود شما به کانادا را تسهیل میکند .وقتی به مرز می رسید ،یک افسر خدمات مرزی میخواهد گذرنامه
یا مدارک سفرتان را ببیند و چند سوال از شما میپرسد .سپس افسر تصمیم میگیرد که آیا میتوانید وارد کشور
شوید یا نه.
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 -81چه زمانی مشتری من باید برای  eTAخود درخواست کند؟
مشتریان شما باید قبل از اینکه پرواز خود را به کانادا رزرو کنند ،برای  eTAدرخواست دهند.
 -82آیا میتوانم درخواست های گروهی را برای  eTAارسال کنم؟
خیر .شما باید در یک زمان برای یک نفر درخواست دهید .به عنوان مثال ،برای یک خانواده سه نفره ،باید هر
درخواست را به صورت جداگانه ارائه دهید و هر بار هزینه را پرداخت کنید.
 -83چگونه میتوانم هزینه  eTAمشتری خود را پرداخت کنم؟
با هر کارت اعتباری معتبر میتوانید هزینه  eTAرا پرداخت کنید.
کارت میتواند به نام شما ،سازمان یا مشتری باشد.
هزینه درخواست  eTAقابل استرداد نیست.
 -84آیا راهی برای تأیید وضعیت  eTAبرای مشتریان وجود دارد؟
بله ،مشتریان تان میتوانند با استفاده از ابزار بررسی وضعیت  eTAوضعیت شان را تأیید کنند.
همچنین ،دولت کانادا به روزرسانی های ایمیل را به آدرس ایمیل ارائه شده در فرم درخواست  eTAارسال میکند.
این ایمیل ها:
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● دریافت درخواست آنها را تأیید میکنند؛
● در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،یک به روزرسانی و دستورالعمل ارائه می دهند؛
● تصمیم نهایی را در مورد درخواست  eTAتأیید میکنند.
 -85آیا میتوانم درخواست  eTAرا قبل از ارسال بررسی کنم؟
خیر ،هیچ عملکرد بررسی وجود ندارد .لطفاً اطالعات را با دقت وارد کنید و جزئیات وارد شده را یادداشت کنید.
 -86آیا میتوانم پس از تأیید eTA ،مشتری خود را تغییر دهم؟
خیر .اگر مشتری شما نیاز به ایجاد تغییراتی دارد ،باید یک درخواست جدید را تکمیل کنید.
 -87آیا میتوانم وقتی برای مشتری درخواست مجوز الکترونیکی سفر میدهم ،از آدرس ایمیل خودم استفاده
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کنم؟
بله .با این حال ،اگر آدرس ایمیل تان را در بخش اطالعات تماس وارد کنید ،کلیه ایمیل های مربوط به درخواست
مشتری خود را از دولت کانادا دریافت خواهید کرد .شما در مدت اعتبار ( eTAحداکثر  5سال) همچنان این ایمیل
ها را دریافت خواهید کرد.
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اگر ایمیل مشتری خود را وارد کنید ،دولت کانادا مستقیماً به آنها ایمیل ارسال میکند.
 -88آیا  eTAبا شماره گذرنامه مشتری ارتباط دارد؟
بله eTA ،به صورت الکترونیکی با شماره گذرنامه ای که هنگام درخواست  eTAمشتری خود وارد میکنید ،مرتبط
است .فرد باید با آن گذرنامه به کانادا سفر کند.
توجه :مشتری شما میتواند صحت شماره گذرنامه را تأیید کند .اگر درست نباشد ،باید درخواست جدیدی را
تکمیل کنید.
 -89اگر شماره گذرنامه اشتباه را در فرم درخواست  eTAمشتری خود وارد کنم ،چه اتفاقی می اُ فتد؟
اگر مشتری تان ایمیل تأیید را بررسی کرد و تأیید کرد که شماره گذرنامه صحیح نیست ،باید یک درخواست
جدید را تکمیل کنید.
توجه :دولت کانادا به روز رسانی های ایمیل را به آدرس ایمیل ارائه شده در فرم درخواست  eTAارسال می
کند .این ایمیل ها حاوی شماره گذرنامه ای است که درخواست  eTAبا آن مرتبط است .مطمئن شوید که شماره
گذرنامه در این ایمیل صحیح است .اگر شماره گذرنامه صحیح نباشد ،باید یک درخواست  eTAجدید با شماره
گذرنامه صحیح ارائه دهید.
 -90مشتری چه مدت میتواند با  eTAدر کانادا بماند؟
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معموال ،بازدیدکنندگان ،مجاز به اقامت حداکثر به مدت شش ماه در کانادا هستند .با این حال ،افسر خدمات
ً
مرزی در محل ورود به کانادا در فرودگاه به شما اجازه ی مدت زمان اقامت بیشتری می دهد .افسر مدت زمان را
در گذرنامه مشتری نوشته یا مهر میکند.
 -91آیا برای بازدید از کانادا نیاز به ویزا دارم؟
بیشتر مسافران برای پرواز یا عبور از طریق فرودگاه کانادا به ویزا یا مجوز الکترونیکی سفر ( )eTAاحتیاج دارند.
چیزی که نیاز دارید بستگی به موارد زیر دارد:
● نوع سفرنامه ای که با آن سفر می کنید؛
● کشوری که سفرنامه تان را صادر کرده است؛
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● ملیت تان؛
● چگونه به کانادا سفر خواهید کرد.
اگر مدارک مناسبی مانند  eTAیا ویزا ندارید ،ممکن است پرواز به کانادا به تأخیر بیفتید یا مانع سفرتان به کانادا
شود .قبل از درخواست ،بدانید که برای سفر به کانادا به چه چیزهایی نیاز دارید.
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 -92چه تفاوتی بین ویزای یکبار و چندبار ورود وجود دارد؟
تفاوت اصلی این دو نوع ویزا در این است که ویزای یکبار ورود فقط برای یک بار ورود به کانادا و ویزای چند بار
ورود به افراد اجازه ی چندین بار ورود به کانادا را میدهد.
کدام نوع ویزا را دریافت کنید
نیازی به انتخاب ندارید .ویزای چندبار ورود ،همان چیزی است که همه متقاضیان ویزا استفاده از آن را در نظر
میگیرند .درخواستتان بررسی شده و باتوجه به شرایطتان ویزا برای شما صادر میشود.
ویزای چند بار ورود
در صورت معتبر بودن ،یک ویزای چندبار ورود به شما امکان میدهد تا به مدت شش ماه هر چند بار که میخواهید،
سفر کنید .این اعتبار حداکثر تا  10سال یا یک ماه قبل از انقضا گذرنامه تان معتبر خواهد بود .شما باید قبل از
تاریخ انقضا ویزا به کانادا سفر کنید.
ویزای یکبار ورود
ویزای یکبار ورود به شما اجازه میدهد فقط یک بار به کانادا سفر کنید .به عنوان مثال ،فقط در این صورت مجاز
به استفاده از ویزای یکبار ورود هستید:
● شما واجد شرایط معافیت از پرداخت هزینه هستید و هدف تان برای ورود به کانادا محدود است (مانند
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بازدید رسمی از یک تبعه خارجی)؛
● شما در یک رویداد ویژه در کانادا شرکت می کنید؛
● فرایندها یا دستورالعمل های مورد تایید و خاص کشور وجود دارد.
در اکثر موارد ،پس از ترک کانادا ،برای ورود مجدد به کانادا به ویزای جدید نیاز خواهید داشت.
اگر به صورت مستقیم به ایاالت متحده یا سن پیر و میکلون سفر کنید ،برای بازگشت به کانادا به ویزای
ویزیتوری جدید احتیاج نخواهید داشت.
 -93چرا به جای ویزای چند بار ورود ،ویزای یکبار ورود صادر شده است؟
برای کلیه متقاضیانی که واجد شرایط دریافت ویزای چند بار ورود هستند ،یک ویزا صادر می شود .با این حال،
همه متقاضیان واجد شرایط ویزای چند بار ورود نیستند .افسر ویزا تصمیم میگیرد که کدام نوع ویزا صادر شود.
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ویزای یکبار ورود ممکن است در مواردی صادر شود که به عنوان مثال:
● متقاضی واجد شرایط معافیت از پرداخت هزینه است و هدف ورود به کانادا محدود است (به عنوان مثال،
برای بازدید رسمی از یک تبعه خارجی).
● یک متقاضی در یک رویداد ویژه در کانادا شرکت میکند (به عنوان مثال ،بازی های .)Pan American
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● پروسه ها یا دستورالعمل های خاص کشور وجود دارد و توسط  IRCCتأیید میشود.
 -94من  eTAیا ویزا دارم .وقتی وارد کانادا میشوم چه انتظاری میتوانم داشته باشم؟
هنگامی که به محل ورودی فرودگاه در کانادا میرسید ،افسر خدمات مرزی مطمئن میشود که شرایط ورود به
کانادا را دارید.
افسر با مهر زدن گذرنامه و یا صدور سند دیگر ،اجازه اقامت شما را میدهد.
اگر در گذرنامه تان مهر ،دست نویس یا سندی نباشد ،وضعیت اقامت موقت تان از روزی که وارد کانادا شدید،
به مدت شش ماه منقضی میشود.
اگر سابقه بازدید کننده ،مجوز دانشجویی یا مجوز کار دریافت کرده باشید ،تاریخ انقضا روی آن مشخص شده
است.
 -95من با ویزای اقامت موقت در کانادا هستم .قصد سفر دریایی را دارم .آیا برای بازگشت به کانادا نیاز به
ویزای جدید دارم؟
اگر در یک کشتی تفریحی هستید که از کانادا یا قاره ایاالت متحده حرکت میکند و وارد آبهای بین المللی
میشود و ویزای معتبر چندبار ورود ندارید ،برای ورود مجدد به کانادا باید ویزای اقامت موقت جدید بگیرید.
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 -96آیا اگر از طریق کانادا به کشور دیگری سفر کنم ،ویزا الزم است؟
سندی که برای رفتن به کانادا نیاز دارید به عوامل مختلفی بستگی دارد ،از جمله اگر قصد سفر به کانادا را دارید.
برای یافتن سندی که برای سفر از طریق کانادا نیاز دارید ،می توانید به چند سوال پاسخ دهید.
مسافران نیازمند ویزا
اگر از کشوری سفر میکنید که ویزا الزم دارد ،یک مسافر نیازمند ویزا محسوب میشوید.
شما نیاز به ویزای ویزیتوری دارید ،اگر:
● شما از کانادا دیدن میکنید (حتی اگر مسافرت هوایی و کمتر از  48ساعت داشته باشید)؛
● شما اقامت بیش از  48ساعت در کانادا خواهید داشت؛
● شما از طریق اتوبوس ،ماشین ،قطار ،قایق ،کشتی تفریحی از مرز عبور می کنید.
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شما نیاز به ویزای ترانزیت دارید ،اگر:
● پرواز بین المللی شما در مسیر رفتن به کشور دیگر در فرودگاه کانادا متوقف میشود؛
● در  48ساعت یا کمتر از این ساعت طریق کانادا عبور خواهید کرد؛
● شما ویزای ویزیتوری معتبری ندارید.
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مسافران معاف از ویزا
اگر شهروند کشوری هستید که درخواست مجوز الکترونیکی نیاز دارد ،مسافر معاف از ویزا محسوب میشوید.
اگر شهروند کشوری هستید که درخواست مجوز الکترونیکی نیاز دارید ،برای سفر هوایی از طریق کانادا به eTA
نیاز دارید.
اگر از طریق کانادا ترانزیت کنید و با قطار ،اتوبوس ،قایق یا کشتی تفریحی وارد میشوید ،به  ETAنیازی ندارید.
شما باید مدارک مناسب سفر را به همراه داشته باشید.
 -97چگونه ویزای ترانزیت بگیرم؟
با پر کردن درخواست ویزای اقامت موقت و انتخاب ویزای ترانزیت از لیست گزینه های موجود در فرم ،میتوانید
برای ویزای ترانزیت درخواست دهید.
اگر به ایاالت متحده یا از ایاالت متحده سفر میکنید ،نیازی به ویزای ترانزیت ندارید .برنامه عبور بدون ویزا
( )TWOVو برنامه ترانزیت چین ( )CTPبه برخی از اتباع خارجی اجازه می دهد در صورت داشتن شرایط خاص ،در
مسیر ورود و خروج از ایاالت متحده بدون ویزای ترانزیت کانادا از طریق کانادا عبور کنند.
 -98چگونه میتوانم به یکی از اعضای خانواده یا دوستم کمک کنم که برای بازدید از کانادا اقدام کند؟
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هرکسی که قصد سفر به کانادا را دارد باید قبل از سفر از خارج از کانادا درخواست دهد.
چیزی که دوست یا اعضای خانواده تان نیاز دارد به موارد زیر بستگی دارد:
● نوع سفرنامه ای که آنها با آن سفر میکنند؛
● کشوری که سفرنامه را صادر کرده است؛
● ملیت آنها؛
● چگونه به کانادا سفر میکنند.
قبل از درخواست ،بفهمید که چه سندی الزم دارند.
اگر آنها به ویزا احتیاج دارند ،شما می توانید برای حمایت از افراد در زمینه ی درخواست ویزا ،به عضو خانواده
یا دوستتان دعوت نامه ارسال کنید .دعوت نامه می تواند به فرد کمک کند ،اما این را تضمین نمی کند که ویزا
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دریافت کند.
 -99اگر درخواست ویزای من رد شود چگونه میتوانم کمک بگیرم؟
در صورت عدم پذیرش درخواست ویزای اقامت موقت ،روند تجدیدنظر رسمی وجود ندارد.
در صورت تمایل به درخواست مجدد ،فقط درصورتی که وضعیت تان به طور اساسی تغییر کرده باشد یا اطالعات
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جدید قابل توجهی برای ارسال دارید ،باید این کار را انجام دهید.
 -100چه کسی را میتوانم استخدام کنم تا در درخواست ویزای اقامت موقت به من کمک کند؟
شما می توانید یک نماینده یا مامور را استخدام کنید تا در درخواست ویزای اقامت به شما کمک کند .نماینده یا
مامور باید یکی از این افراد باشد:
● یک وکیل که عضوی از یک جامعه قانونی کانادا است؛
● یک صاحب محضر دفتر اسناد رسمی که از افراد برجسته ی  Chambre des notaires du Québecاست.
● یک مشاور مهاجرتی که از اعضای برجسته در شورای تنظیم مقررات مهاجرت کانادا است.
درباره اینکه چه کسی میتواند نماینده تان باشد ،اطالعات بیشتری کسب کنید.
به دلیل قوانین حریم خصوصی ،اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا بدون اجازه کتبی شما نمیتواند
درخواست تان را با شخص دیگری در میان بگذارد .اگر میخواهید نماینده یا مامور به شما کمک کند ،باید دو فرم
را پر کنید:
● Use of a Representative
● Authority to Release Personal Information to a Designated Individual
 -101اگر هنگام بازدید از کانادا بیمار شوم یا تصادف کنم ،آیا دولت کانادا هزینه درمانم را پرداخت میکند؟
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کانادا هزینه بیمارستان یا خدمات پزشکی بازدیدکنندگان را پرداخت نمیکند .قبل از ورود به کانادا برای تأمین
هزینه های پزشکی باید بیمه درمانی دریافت کنید.
 -102اگر با خانواده سفر کنم ،آیا میتوانم برای همه ی اعضای خانواده یک درخواست ویزا پر کنم؟
خیر .هر شخص باید درخواست ویزای اقامت موقت ( )IMM 5257و همچنین سایر فرمهای مورد نیاز را تکمیل و
امضا کند .هر متقاضی که  18سال یا بیشتر سن دارد ،باید فرم اطالعات خانواده ( )IMM 5645را تکمیل کند.
شما میتوانید تمام درخواست های اعضای خانواده را در یک پاکت با یک رسید پرداخت بابت کل هزینه برای
همه ی درخواست های خود ارسال کنید .والدین یا سرپرستان میتوانند به کودکان در پر کردن فرمها کمک کنند.
والدین یا سرپرستان باید فرم های مربوط به هر کودک زیر  18سال را امضا کنند.
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 -103من اقامت آمریکا (گرین کارت) دارم .آیا برای بازدید از کانادا به ویزا یا  eTAاحتیاج دارم یا میتوانم از
گرین کارت خود استفاده کنم؟
به عنوان دارنده گرین کارت ایاالت متحده ،برای سفر به کانادا نیازی به ویزای بازدید کننده ندارید .با این حال،
اگر قصد پرواز به کانادا را دارید یا از طریق آن به کشور دیگر سفر میکنید ،انتظار میرود که  eTAداشته باشید.
هنگام پرواز به کانادا ،باید مدارک مربوط به وضعیت در ایاالت متحده (مانند گرین کارت معتبر) و گذرنامه معتبر

ویــزای توریستــــی
+1 )604( 773 3475

خود را که برای درخواست  eTAاستفاده کرده اید ارائه دهید.
هنگام ورود به کانادا ،افسر خدمات مرزی  ETAشما را تأیید میکند.
هنگام سفر زمینی یا دریایی به صورت مستقیم از ایاالت متحده ،فقط باید مدرکی مبنی بر وضعیت اقامت دائم
قانونی ایاالت متحده (مانند گرین کارت) را ارائه دهید.
 -104آیا فرم درخواست متفاوتی برای  CANوجود دارد؟
خیر .به سادگی برای ویزای ویزیتوری بصورت آنالین یا به صورت کتبی درخواست دهید.
برای درخواست های کتبی ،چک لیست سند را برای جزئیات کامل آنچه باید با درخواستتان ارسال کنید ،بررسی
کنید.
لطفا توجه داشته باشید:
● مراکز درخواست ویزا در روند تصمیم گیری ویزا نقشی ندارند و نمی توانند به متقاضیان مشاوره دهند.
● تمام تصمیمات در مورد درخواست ها توسط افسران ویزا در اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا
گرفته میشود.
● درخواست هایی که معیارهایی را درنظر میگیرند که سریعتر پردازش میشوند.
 -105از کجا بدانم که درخواست من تحت  CANقابل پردازش است؟ چه مدارکی را باید ارائه دهم؟
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مراکز درخواست ویزا تمام درخواست ها را برای واجد شرایط بودن  CANنشان می دهند .درخواست هایی که
نشان می دهد متقاضی در  10سال گذشته به کانادا سفر کرده است .ویزای معتبر غیر مهاجرتی ایاالت متحده
برای پردازش سریع به اداره ی دریافت ویزا ارسال می شود.
چک لیست سند را برای جزئیات کامل چیزی که باید با درخواستتان ارسال کنید ،بررسی کنید.
 -106تفاوت سوپر ویزای والدین و مادربزرگ/پدربزرگها با ویزای چند بار ورود چیست؟
در حال حاضر ،بیشتر بازدیدکنندگان از کانادا ممکن است تا  6ماه در این کشور بمانند .بازدیدکنندگانی که مایل
به اقامت طوالنی مدت تر هستند ،باید برای تمدید ویزا درخواست دهند و هزینه جدیدی را پرداخت کنند.
با داشتن سوپر ویزای والدین و مادربزرگ/پدربزرگها ،والدین و پدربزرگ/مادربزرگهای واجد شرایط میتوانند
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حداکثر تا دو سال با خانواده خود در کانادا دیدار کنند و نیازی به تمدید وضعیت ندارند.
 Super Visaیک ویزای چند بار ورود است که فرد میتواند در یک دوره ی ده ساله چند بار به کشور دیگر سفر
کند .تفاوت کلیدی سوپر ویزا یا ویزای چندبارورود ،این است که  Super Visaبه فرد اجازه می دهد تا حداکثر
دو سال در کانادا بماند ،در حالی که ویزای چند بار ورود  10ساله فقط به فرد اجازه می دهد که به مدت  6ماه در
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کشور کانادا اقامت داشته باشد.
همچنین شرایط خاصی وجود دارد که باید برای دریافت سوپر ویزا در نظر بگیرید .به وبسایت  IRCCمراجعه کنید
تا ببینید که چه کسی میتواند برای سوپر ویزای پدربزرگ و مادربزرگ درخواست دهد یا چه کسی واجد شرایط
دریافت سوپر ویزای والدین ،مادربزرگ/پدر بزرگ است؟
 -107آیا سوپر ویزای والدین و مادربزرگ/پدربزرگها ،ویزای چند بار ورود است؟
بله ،سوپر ویزا چند بار ورودی است .این ویزا ،ورود افراد به مدت  10سال به کشور مورد نظر را امکان پذیر میکند.
 -108تفاوت بین سوپر ویزای والدین و مادربزرگ/پدربزرگها با ویزای  10ساله چندبار ورود چیست؟
تفاوت کلیدی در این است که سوپر ویزا ،اجازه چند دوره ورود به کشور مورد نظر به مدت  2سال را میدهد.
کسانی که با ویزای چند بار ورود  10ساله سفر می کنند ،می توانند در هر ورود فقط تا شش ماه اقامت داشته
باشند.
سوپر ویزای یکبار ورود نیز موجود است .انتخاب نوع ویزا به نظر افسر اداره مهاجرت بستگی دارد.
 -109چه کسی واجد شرایط دریافت سوپر ویزای والدین ،مادربزرگ/پدربزرگ ها است؟
برای واجد شرایط بودن دریافت سوپر ویزا باید:
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● پدر و مادر یا مادربزرگ و پدربزرگ شهروندان کانادایی باشید یا اقامت دائم داشته باشید؛
● سایر شرایط واجد شرایط بودن را داشته باشند.
افراد تحت تکفل شما واجد شرایط دریافت سوپر ویزا نیستند .آنها هنوز هم میتوانند با داشتن سفرنامه تا  6ماه
برای بازدید از کانادا اقدام کنند .در مورد این که آنها به چه نوع سفرنامه ای نیاز دارند بیشتر بخوانید.
 -110هنگام درخواست سوپر ویزای والدین و مادربزرگ/پدربزرگها ،باید ُبعد خانواده را محاسبه کنم .چه کسی را
باید در لیست وارد کنم؟

هنگام درخواست سوپر ویزای والدین و مادربزرگ/پدربزرگها ،هنگام محاسبه ُبعد خانواده ،افراد زیر را وارد کنید:
● فرزند یا نوه که دعوت تان میکند؛
● همسر فرزند یا نوه تان که دعوتتان میکند؛

صفحه 148

● وابستگان فرزند یا نوه تان که شما را دعوت میکنند؛
● افراد وابسته ای که با شما سفر میکنند.
● هر شخص دیگری که فرزند یا نوه تان که دعوتتان کرده از او حمایت مالی میکند.
● خودتان.
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در اینجا چند مثال آورده شده است.
● فرزند یا نوه تان در کانادا که شما را دعوت میکند ،ازدواج نکرده و فرزندی ندارد .وی از یکی از والدین را دعوت
کرده است که برای مدت دو سال به کانادا بروند .اندازه خانواده ،دو نفر است.
● خانواده ای که شما را به کانادا دعوت میکند ،یک خانواده چهار نفره است (فرزند یا نوه ،همسر و دو فرزند
وابسته) .آنها قصد دارند با دو پدر و مادر مالقات کنند .اندازه خانواده شش نفر است.
● خانواده ای در کانادا که شما را دعوت می کنند ،یک خانواده سه نفره است (فرزند یا نوه ای که شما ،همسر و
قبال از شما دعوت کرده است ،برگه ی حمایت مالی والدین
یک فرزند وابسته را دعوت میکند) .فرزند یا نوه ای که
ً

همسر را امضا کرده است .این حمایت مالی هنوز هم ادامه دارد .حاال ،آنها شما و همسرتان را برای مالقات
طوالنی مدت با سوپر ویزای والدین و پدربزرگ و مادربزرگ دعوت میکنند .تعداد اعضای خانواده ،هفت نفر است.
● خانواده -ای که شما را به کانادا دعوت میکند ،یک خانواده سه نفره است (فرزند یا نوه ،همسر و یک فرزند
وابسته) .آنها قصد دارند که میزبان شما و فرزند وابسته تان باشند .تعداد خانواده ،پنج نفر است.
 -111آیا میتوانم درخواست اسپانسرشیپ خود را لغو کنم و به جای آن درخواست سوپر ویزا دهم؟
بله ،شما میتوانید درخواست اسپانسرشیپ را هر زمان خواستید که پس بگیرید .هنوز هم میتوانید برای سوپر
ویزا درخواست دهید.
 -112بازدید کننده ی تجاری چه فردی است؟
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بازدید کننده تجاری شخصی است که به این دالیل به کانادا می آید:
● برای فعالیت های تجاری بین المللی؛
● بدون ورود مستقیم به بازار کار کانادا؛
مثال هایی از این شامل افرادی است که به کانادا می آیند:
● برای مالقات با شرکتهایی که با کشور خودشان تجارت می کنند؛
● برای مشاهده بازدیدهای سایت؛
● چون یک شرکت کانادایی از آنها برای آموزش استفاده از محصول ،فروش ،سایر معامالت تجاری دعوت کرده
است.
آنها برای ورود به کانادا نیازی به مجوز کار ندارند .بازدید کنندگان تجاری باید ثابت کنند که منبع اصلی درآمد و
محل کار اصلی آنها در خارج از کانادا است .اگر شما در یک شرکت کانادایی کار میکنید ،شما یک بازدید کننده
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تجاری محسوب نمی شوید و ممکن است مجوز کار را دریافت کنید .به عنوان مثال ،شما کارمندی هستید که
توسط یک شرکت خارجی برای انجام قرارداد با یک شرکت کانادایی فرستاده شده است.
بازدید کنندگان تجاری و تاجران یکسان نیستند .تجار بر اساس توافق نامه تجارت آزاد برای کار به کانادا می
آیند .درباره ی تجار اطالعات بیشتری کسب کنید.
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 -113آیا بازدید کننده تجاری برای ورود به کانادا نیاز به ویزای ویژه دارد؟
خیر ،بازدید کنندگان تجاری که به ویزا یا مجوز سفر الکترونیکی ( )eTAنیاز دارند ،باید ویزای بازدید کننده یا فرم
 eTAرا تکمیل کنند .همه ی بازدیدکنندگان به  eTAو ویزای بازدید کننده نیاز دارند ،از جمله کسانی که برای کار
به کانادا می آیند .بررسی کنید که آیا به ویزا یا مجوز الکترونیکی سفر نیاز دارید یا خیر.
 -114اگر من یک بازدیدکننده ی تجاری هستم ،آیا برای کار در کانادا به مجوز کار احتیاج دارم؟
برای انجام فعالیت های تجاری مرتبط با شغلتان در خانه ،مانند مالقات با مشتریان شرکت یا بازدید از سایت های
شغلی ،به مجوز کار نیاز ندارید .با این حال ،اگر قصد انجام فعالیت های دبیرخانه ای ،مدیریتی ،فنی یا تولیدی را
دارید یا بیش از شش ماه در کانادا اقامت دارید ،باید درخواست مجوز کار دهید .در هر دو حالت ،اگر در کشوری
زندگی می کنید که برای بازدید از کانادا نیاز به ویزا دارد ،باید برای ویزای اقامت موقت اقدام کنید.
 -115من یک ویزیتور تجاری هستم و نیازی به ویزا ندارم .در صورت وجود چه مدارکی باید بیاورم؟
ممکن است نیازی به ویزا نداشته باشید ،اما ممکن است به مجوز الکترونیکی سفر ( )eTAنیاز داشته باشید .در
صورت نیاز به  eTAاطالعات بیشتری کسب کنید.
هنگام ورود به کانادا ،باید چندین سفرنامه را به افسر خدمات مرزی نشان دهید .این اسناد شامل موارد زیر است:
قبال برای مجوز الکترونیکی سفر درخواست میکردید.
● گذرنامه ای که
ً
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● گذرنامه یا سفرنامه که در دوران اقامتتان معتبر است و ورود مجددتان به کشور مبدا را تضمین میکند.
● نامه ای از طرف شرکت مادر یا شرکت اصلی و دعوت نامه از طرف شرکت میزبان کانادا.
● اسناد دیگر مانند ضمانت نامه یا توافقنامه خدمات ،قراردادها و غیره.
● اطالعات تماس  24ساعته میزبان تجارتتان در کانادا.
● اثبات اینکه پول کافی برای اقامت در کانادا و بازگشت به خانه دارید.
 -116آیا باید گذرنامه خود را همراه با درخواست ویزای اقامت موقت ارائه دهم؟
بله .اداره ی ارائه دهنده ی ویزا که در آنجا درخواست می دهید ،ممکن است دستورالعمل های خاص در مورد
نحوه و محل ارائه پاسپورت و نحوه دریافت ویزا داشته باشد .اگر در هنگام پردازش درخواست تان برای مسافرت
دیگر به گذرنامه نیاز دارید ،به اداره ی ارائه دهنده ی ویزا اطالع دهید .کارکنان به شما اطالع می دهند که چه
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کاری انجام دهید.
 -117برای بازدید از کانادا به ویزا احتیاج دارم .من میخواهم در کانادا تحصیل یا کار کنم .آیا الزم است مدرک
دیگری تهیه کنم؟
احتماال به مجوز تحصیل یا مجوز کار احتیاج دارید .اگر
اگر می خواهید برای تحصیل یا کار موقت به کانادا بروید،
ً
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متقاضی مجوز تحصیل یا کار هستید ،ویزای شما همزمان با مجوزتان صادر می شود .نیازی به درخواست جداگانه
یا پرداخت هزینه اضافی نیست.
 -118آیا برای گرفتن ویزا به معاینه پزشکی احتیاج دارم؟
اگر مدت زمان بازدیدتان شش ماه یا کمتر باشد:
به طور کلی ،هیچ معاینه پزشکی الزم نیست.
با این حال ،اگر قصد دارید که شغلی داشته باشید که حفظ بهداشت عمومی در آن شغل ضروری است ،معاینه
پزشکی الزم است .به منظور کسب اطالعات بیشتر لطفاً به بخشی رجوع کنید که در آنجا لیستی از مشاغل
نیازمند معاینه پزشکی درج شده است.
اگر مدت زمان بازدید شما بیش از شش ماه باشد:
● شما شش سال یا بیشتر به طور موقت در یک کشور ،یکسال قبل از ورود به کانادا به طور موقت اقامت داشید.
معاینه پزشکی انجام می شود ،حتی اگر تابعیت کشوری را دارید که برای ورود به کانادا به ویزا نیازی ندارد.
● شما برای کار به کانادا سفر می کنید و میخواهید شغلی داشته باشید که حفظ بهداشت عمومی در آن شغل
ضروری است .به منظور کسب اطالعات بیشتر لطفاً به بخشی رجوع کنید که در آنجا لیستی از مشاغل نیازمند
معاینه پزشکی درج شده است.
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● شما متقاضی سوپر ویزای والدین و پدربزرگ و مادربزرگ هستید.
 -119آیا باید تا تاریخ اعتبار ویزای ویزیتوری ،کانادا را ترک کنم؟
خیر .تاریخ درج شده در ویزای ویزیتوری ،تاریخی است که باید در آن تاریخ وارد کشور کانادا شوید.
برای ورود به کانادا مشخص می شود که چه مدت می توانید اقامت داشته باشید.
مدت اقامت توسط یک افسر خدمات مرزی تعیین میشود
اگر یک افسر خدمات مرزی را در محل ورود در فرودگاه ببینید ،آنها به شما می گویند که با یکی از این روشها
چه مدت میتوانید در کانادا اقامت داشته باشید:
● اگر افسر ،گذرنامه تان را مهر زد و تاریخی را زیر آن مهر نوشت؛ شما باید در آن تاریخ کانادا را ترک کنید
● اگر افسر پاسپورت شما را مهر زد و به شما سابقه بازدید کننده بدهد؛ شما باید در تاریخ ثبت شده ،کانادا را
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ترک کنید.
● اگر افسر ،پاسپورت تان را بدون نوشتن تاریخ زیر آن یا بدون مهر زدن سابقه بازدید کننده به شما تحویل داد؛
● به مدت  6ماه میتوانید در کانادا اقامت داشته باشید.
اگر سوپر ویزا دارید
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اگر با سوپر ویزا وارد کانادا شوید و افسر خدمات مرزی ُمهر در گذرنامه ثبت نکند یا مهر بدون تاریخ در گذرنامه
تان قرار دهد ،میتوانید به مدت  2سال اقامت داشته باشید.
در یک کیوسک بازرسی اولیه در مورد مدت اقامت تصمیم گرفته شد
اصال پاسپورت تان را مهر نکند .در این حالت،
اگر از یک کیوسک بازرسی اولیه استفاده کنید ،ممکن است افسر
ً
از روزی که برای اولین بار وارد کانادا می شوید ،یا حداکثر تا پایان اعتبار گذرنامه ،فقط تا  6ماه می توانید در
کانادا اقامت داشته باشید.
اگر به مهر موجود در گذرنامه تان به عنوان مدرک ورود به کانادا نیاز دارید ،پس از پایان کار در کیوسک ،باید از
افسر خدمات مرزی درخواست کنید که گذرنامه تان را ُمهر بزند.
 -120من سال گذشته ویزای اقامت موقت چند بار ورود برای دیدار با یکی از اقوام در کانادا گرفتم .آیا می توانم
از آن در یک سفر کاری برای سفر به کانادا استفاده کنم؟
بله ،به شرطی که منقضی نشده باشد .حتما اسنادی را در اختیار دارید که برای بازدید تجاری شما از کانادا استفاده
میشود .برای اطالعات بیشتر به بخش بازدیدکنندگان تجاری مراجعه کنید.
 -121من برای بازدید کاری از کانادا از ویزای اقامت موقت استفاده کردم .آیا میتوانم از آن برای رفتن به کشور
کانادا برای تعطیالت استفاده کنم؟
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اگر ویزای چند بار ورود است و منقضی نشده است ،میتوانید برای ورود به کانادا از نظر تجاری و گردشگری از آن
استفاده کنید .اگر ویزای یکبار ورود باشد ،به ویزای جدید احتیاج دارید.
 -122چگونه میتوانم اقامت خود را به عنوان یک بازدید کننده تمدید کنم؟
اگر میخواهید اقامت تان در کانادا را تمدید کنید ،باید حداقل  30روز قبل از انقضای ویزا اقدام کنید.
برای مراحل درخواست ،به بخش نحوه درخواست مراجعه کنید تا اقامت خود را به عنوان بازدید کننده تمدید
کنید.
دارندگان مجوز تحصیل و کار
اگر ویزای بازدیدکننده تان منقضی شده و نیاز به ترک و بازگشت به کانادا دارید ،باید برای ویزای بازدید کننده
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جدید درخواست دهید (نه سابقه بازدید کننده).
 -123من نیازی به ویزا ندارم ،اما میخواهم بیش از شش ماه به عنوان بازدید کننده در کانادا بمانم .چه کاری
باید انجام دهم؟
اگر وارد کانادا شدید و نیازی به ویزا ندارید اما میخواهید مدت بیشتری بمانید ،باید درخواست تمدید کرده

ویــزای توریستــــی
+1 )604( 773 3475

و هزینه پرداخت کنید .این کار باید در داخل کانادا انجام شود .شما باید حداقل  30روز قبل از انقضای مجوز،
معموال این مدت از روزی که وارد کانادا شدید به مدت  6ماه است.
درخواست تان را تمدید کنید،
ً
 -124من بیش از مدت انتظارم در کانادا ماندم .چگونه میتوانم وضعیت خود را به عنوان یک بازدید کننده
بازیابی کنم؟
در برخی موارد ،اگر کمتر از  90روز از وضعیت بازدید کننده تان گذشته است ،می توانید برای بازیابی آن اقدام
کنید.
برای دریافت فرم ها و اسناد مورد نیاز خود از چک لیست اسناد استفاده کنید .وقتی برنامه تغییر شرایط یا
تمدید اقامت خود در کانادا را به عنوان بازدید کننده ( )5708 IMMتکمیل کردید ،مطمئن شوید که:
● تمدید وضعیت من به عنوان بازدید کننده (در بخش  3در باالی فرم) را انتخاب کنید.
● جزئیات وضعیت خود و دلیل اقامت بیش از حد مجاز در کانادا را شرح دهید (در بخش  2در قسمت پیشینه
اطالعات).
همچنین باید هزینه تمدید را پرداخت کنید.
هیچ تضمینی برای تأیید درخواست تان وجود ندارد.
اگر بیش از  90روز از انقضای وضعیت تان گذشته باشد ،نمیتوانید وضعیت تان را تمدید کنید و باید کانادا را
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ترک کنید.
 -125در صورت نیاز به زمان بیشتر برای تمدید مجوز تحصیل یا کار ،آیا می توانم وضعیت خود را به بازدید
کننده تغییر دهم؟
شما می توانید برای تغییر وضعیت خود به بازدید کننده ،درخواست دهید ،اما با پایان یافتن مجوز تحصیل یا
کار فعلی ،دیگر نمی توانید از داخل کانادا برای مجوز تحصیل یا کار جدید درخواست دهید .این یعنی که (مجوز
قبلی تان) به شما فرصت بیشتری برای تمدید مجوز تحصیل یا کار نمی دهد.
بیشتر بازدیدکنندگان ،واجد شرایط برای درخواست مجوز تحصیل یا کار از داخل کانادا نیستند .اگر وضعیت تان
را به بازدیدکننده تغییر دهید ،ممکن است مجبور شوید که کانادا را ترک کنید تا درخواست مجوز تحصیل یا کار
جدید را بدهید.
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به همین دلیل ،اکیداً توصیه میشود در صورت نیاز به زمان بیشتر برای درخواست مجوز ،وضعیت خود را به
بازدید کننده تغییر ندهید.
اطمینان حاصل کنید که مجوز فعلی تان چه زمانی منقضی شده است و حداقل  30روز قبل از انقضاء ،درخواست
دهید.
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 -126فرزندم من متقاضی ویزای بازدید کننده است و به تنهایی به کانادا سفر خواهد کرد .چه مدارکی را باید
همراه با درخواست ارائه دهد؟
عالوه بر مدارک مورد نیاز برای ویزای بازدید کننده ،شما باید مدارک زیر را نیز داشته باشید:
● کپی شناسنامه فرزند؛
● اجازه نامه ،ترجیحاً به زبان انگلیسی یا فرانسه ،به امضای والدین (مادر) یا سرپرست قانونی آنها.
اجازه نامه باید شامل موارد زیر باشد:
● آدرس والدین یا سرپرست قانونی و شماره تلفن؛
● نام ،آدرس و شماره تلفن سرپرست (بزرگسالی که مسئولیت فرزندتان در کانادا را بر عهده خواهد داشت).
 -127من میخواهم بدون همسرم با فرزند خردسالم سفر کنم .چه مدارکی را باید ارائه دهم؟
شما باید اسناد زیر را ارائه دهید:
● کپی شناسنامه کودک.
● اجازه نامه ی امضا شده توسط والدی که در سفر نیست ،حاوی آدرس و شماره تلفن آنها ،در صورت امکان به
زبان انگلیسی یا فرانسوی.
● یک فتوکپی از گذرنامه امضا شده یا شناسنامه والدی که همراه کودک سفر نمیکند.
اگر والدین از هم جدا شده یا طالق گرفتند و حضانت کودک را مشترکاً دارند ،یکی از والدینی که با کودک سفر
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میکند باید کپی مدارک حضانت قانونی را به همراه داشته باشد.
اگر والدین از هم جدا شده یا طالق گرفته باشند و یکی از آنها به تنهایی حضانت فرزند را برعهده داشته باشد،
اجازه نامه فقط توسط والدین امضا میشود و آنها باید کپی اوراق حضانت را به همراه داشته باشند.
اگر یکی از والدین کودک فوت کرده باشد ،یکی از والدینی که با کودک سفر میکند باید کپی گواهی فوت را به
همراه داشته باشد.
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ویـــزای کــــار ()Work permits
 -1چه فعالیتی کار محسوب میشود؟
فعالیتهایی که با شرایط زیر انجام دهید کار محسوب میشوند:
● دستمزد دریافت میکنید.
معموال حقالزحمه دارد یا تجربهی کاری ارزشمندی برای شهروند
● دستمزد دریافت نمیکنید ،اما شغلی است که
ً

مثال کارآموزی بدون حقوق.
کانادایی یا مقیم دائم آنجا است.
ً
دستمزد پولی است که:
● کارفرما به شما میدهد.
● در ازای نوعی خدمت دریافت میکنید.
● در ازای هر نوع فعالیت دیگری میگیرید.

معموال برای کار در کانادا نیاز به جواز کار دارید .در اینجا بیشتر بخوانید.
ً
 -2برای کار در کانادا ،به چه چیزی نیاز داریم؟
به شغل شما ،برنامهی درخواستی و نیاز یا عدم نیاز به  LMIAبستگی دارد .در بیشتر موارد ،به یک یا تعداد
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بیشتری از مدارک زیر برای کار نیاز دارید:
● اگر شغلتان به  LMIAنیاز دارد ،شمارهی  LMIAاز طرف کارفرما
● اثبات اینکه کارفرمای تان پیشنهاد استخدام را از طریق درگاه کارفرمایان ارائه داده است.
● قرارداد یا نامهی کار (اگر کارفرمای شما از روند انطباق کارفرما معاف باشد).
● اثبات گواهی ،اعتبار یا صالحیت در شغل مورد نظر.
در برخی موارد ،ممکن است از دریافت  LMIAمعاف باشید:
●  Mobilité Francophoneبه کارفرمایان کانادایی اجازه میدهد که فرانسویزبانها و کارگران دوزبانه را از خارج
استخدام کنند :برای کارکردن در مشاغل مدیریتی ،حرفهای ،فنی و تخصصی خارج از کبک.
● اگر بین  18تا  35ساله هستید ،میتوانید ازطریق  IECویزای کار موقت دریافت کنید.

صفحه 156

● سایر موارد مستثنی از LMIA
 -3چطور میتوانیم درمورد مشاغل کانادایی تحقیق کنیم؟
میتوانید از طریق این لینک در مورد مشاغل بیشتر بخوانید.
 -4ارزیابی تأثیر بازار ( )LMIAچیست؟
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ارزیابی تأثیر بازار ،مدرکی است که ممکن است کارفرما برای استخدام نیروی خارجی به آن نیاز داشته باشد.
 LMIAمثبت نشان میدهد که برای پرکردن شغل ،به نیروی کار خارجی نیاز است .همچنین نشان میدهد که
هیچ شهروند یا مقیم دائم کانادایی نمیتواند شغل را اخذ کند LMIA .مثبت را نامهی تأیید مینامند.
اگر کارفرما به  LMIAنیاز دارد ،باید درخواست بدهد.
بهمحض دریافت  LMIAاز طرف کارفرما ،نیروی کار میتواند ویزای کار بگیرد.
برای درخواست مجوز کار ،به موارد زیر نیاز دارید:
● نامهی job offer
● قرارداد
● کپی از LMIA
● شمارهی LMIA
 -5یک پیشنهاد کار کانادایی دریافت کردهام .به چه مدارکی از طرف کارفرما نیاز دارم؟
در بیشتر موارد ،کارفرما باید:
● پیشنهاد کاری و شمارهی  LMIAرا برای شما ارسال کند.
● پیشنهاد شمارهی اشتغال را بفرستد.
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بهمحض دریافت یکی از شمارههای فوق ،میتوانید درخواست دریافت ،تمدید یا تغییر ویزای کار بدهید.
اگر کارفرما معاف از  LMIAاست ،نحوهی دریافت ویزای کار چنین مشاغلی را بخوانید .اگر درخواست ویزای کار
باز کردهاید ،نیاز به هیچ مدرکی از کارفرما ندارید.
 -6ویزای کار اجازهی کار برای هر کارفرمایی در کانادا را میدهد؟
به نوع جواز شما بستگی دارد .بیشتر ویزاهای کاری مربوط به کارفرمای خاصیاند و فقط اجازهی کار برای همان
کارفرما را میدهند.
در بعضی موارد ،میتوانید ویزای کار باز بگیرید که مختص یک کارفرمای خاص نیست .ویزای کار باز به شما
اجازهی کار برای هر کارفرمایی را میدهد ،جز آنهایی که در لیست کارفرمایان بدون شرایط و صالحیت باشند.
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 -7از کجا بفهمیم کارفرمایی که پیشنهاد استخدام داده ،واجد شرایط است؟
لیست کارفرمایان بدون صالحیت را ببینید .این لیست کارفرمایان بدون صالحیت را برای استخدام نیروی کار
موقت از طریق برنامهی کارگر موقت خارجی یا برنامهی پویایی بینالمللی نشان میدهد .اگر درخواست ویزای کار
برای کار نزد کارفرمای بدون صالحیت ( )ineligibleبدهید ،درخواست شما رد میشود.
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 -8بهعنوان نیروی کار موقت ،چقدر میتوانیم در کانادا کار کنیم؟
برای کارکردن بهعنوان نیروی کار موقت در کانادا ،سقف زمانی وجود ندارد .محدودیت زمانی به موارد زیر بستگی
دارد:
● پیشنهاد استخدام از طرف کارفرما
● طول زمان ذکرشده روی ( LMIAاگر کارفرمایتان به آن نیاز دارد)
● مدت اعتبار گذرنامهی شما.
احتماال به  CAQنیاز خواهید داشت CAQ .مدتزمان جواز شما
اگر قصد کار بهعنوان کارگر موقت در کبک دارید،
ً
برای کار در کبک را نشان میدهد .اگر معاف از روند  LMIAهستید ،نیازی به  CAQندارید.
 -9چطور میتوان برای ویزای کار درخواست داد؟
به طور معمول ،باید قبل از ورود به کشور درخواست جواز کار بدهید .در بعضی موارد ،افراد خارجی میتوانند
داخل مرز درخواست دهند.
 -10آیا ویزای کار ما شرایط خاصی دارد؟
بعضی از شرایط مستقیماً روی ویزا نوشته میشوند؛ مثل:
● نوع کار مجاز
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● کارفرماهای مجاز
● محل مجاز برای کار
● مدتزمان مجاز برای کار.
آییننامهی  185حمایت از مهاجران همهی شرایط احتمالی برای ویزا را لیست کرده است .بعضی از استانداردها
هم هستند که مخصوص همهی دارندگان ویزاست.
مثال باید پس از پایان اقامت خود ،کانادا را ترک کنید.
ً
 -11پردازش درخواست ویزای کار ،چقدر طول میکشد؟
زمان پردازش بسته به نوع درخواست شما ،متفاوت خواهد بود .اطالعات زمانهای پردازش درخواستهای خارج
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معموال آپدیت میشود؛ پس زودبهزود سر بزنید.
و داخل کانادا ،بهصورت آنالین دردسترس است .این اطالعات
ً
این سؤاالت متداول را هم بخوانید.
 -12هنگام ورود به کانادا میتوانیم درخواست ویزای کار دهیم؟
بیشتر افراد نمیتوانند برای ویزای کار یا تحویل عکس و اثر انگشت ،ازطریق مراکز مرزی ( )port of entryاقدام
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کنند .فقط زمانی میتوانید ازطریق مرز اقدام کنید که شرایط زیر را داشته باشید:
● از آمریکا وارد کانادا شوید.
● پیشنهاد کاری معتبری داشته باشید.
● سایر شرایط درخواست از طریق مرز را داشته باشید.
 -13اگر بخواهیم از طریق پست درخواست ویزای کار دهیم ،چطور از تأخیر یا رد درخواست جلوگیری کنیم؟
میتوانید با اقدامات زیر از تأخیر یا رد درخواست جلوگیری کنید:
● فرمهای درخواست را بهدرستی امضا و پر کنید.
● همهی مدارک موجود در چکلیست مدارک را ارائه دهید)IMM 5556( .
● هزینههای پردازش را بهصورت آنالین ازطریق کارت اعتباری پرداخت کنید.
● اگر بیش از یک نوع درخواست دارید ،همهی هزینهها را پرداخت کنید.
● مدارک پرداخت را ارائه دهید.
 -14چطور میتوان از ویزای کار مفقودی ،مسروقه یا از بینرفته کپی تهیه کرد؟
باید دوباره درخواست دهید و هزینههای جایگزینی ویزای کار را پرداخت کنید.
 -15ویزای کار باز ( )Open work permitچیست؟
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ویزای کار باز ،نوعی ویزای کار است که مخصوص شغل خاصی نیست و به همین دلیل ،هنگام درخواست ویزای
کار ،نیازی به موارد زیر ندارد:
● ارزیابی تأثیر بازار ( )LMIAاز استخدام و توسعهی اجتماعی کانادا
● اثبات اینکه کارفرما پیشنهاد استخدام خود را ازطریق درگاه کارفرمایان ارائه داده و هزینههای انطباق کارفرما
را پرداخت کرده است.
در بیشتر موارد ،برای ویزای کار آزاد باید هزینهای مضاف بر هزینهی ویزای کار پرداخت کنید .جدیدترین آپدیت
لیست هزینهها را مشاهده کنید.
 -16نامهی پیشنهاد استخدام چیست؟
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نامهی پیشنهاد شغلی مدرکی است که کارفرمای کانادایی به نیروی کار موقت میدهد و جزئیات شغل شما را
در خود دارد.
بهطور کلی ،نامهی پیشنهاد شغلی (نامهی استخدام) جزئیات کمتری از قرارداد دارد و اطالعات زیر را داراست:
● دستمزد و کسری حقوق
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● وظایف شغلی
● شرایط استخدام مثل ساعات کاری.
اگر به  LMIAنیاز دارید ،کپی نامهی پیشنهاد شغلی را با درخواست ویزای کار خود ارائه دهید.
 Offer of employmentو  job offer letterبا هم متفاوت هستند .اگر کارفرمای شما برای استخدامتان به LMIA
نیاز ندارد ،باید  offer of employmentرا از طریق درگاه کارفرما ارائه دهد .به محض ارسال ،پرتال یک شمارهی
پیشنهاد استخدام را آماده میکند که برای درخواست جواز کارتان به آن نیاز دارید.
معافیتهای کارفرمایان:
بعضی از کافرمایان معاف از  LMIAاز ارسال پیشنهاد استخدام هم معاف هستند ،پس شما شمارهی پیشنهاد
نخواهید داشت .در این موارد ،به این صفحه مراجعه کنید.
 -17اسم من روی ویزای کار اشتباه نوشته شده است؛ میتوانم اصالحش کنم؟
بله ،نام شما روی جواز کار ،باید دقیقاً مانند نامتان روی گذرنامه باشد .اگر اشتباهی رخ داده و نام روی ویزا با
نام گذرنامه یکی نیست ،برای اصالح پروندهی ورود ،تأیید اقامت دائم یا اسناد معتبر اقامت موقت ،درخواست
ارسال کنید.
دستورالعمل را بخوانید تا نحوهی پرکردن فرم و ارسال آن را متوجه شوید.
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 -18چه کسانی میتوانند برای ویزای کار باز درخواست دهند؟
در موارد زیر ،برای ویزای کار باز مجاز هستید:
● دانشجوی فارغالتحصیل خارجی یکی از آموزشگاههای معتبر هستید و صالحیت ویزای کار پس از فارغالتحصیلی
را دارید.
● ویزای کار مختص به یک کارفرما را دارید ،اما در شغل موردنظر مورد سوءاستفاده یا در خطر سوءاستفاده قرار
گرفتهاید.
● دانشجویید اما توانایی پرداخت هزینههای تحصیل را ندارید( .دانشجوی بی بضاعت)
● درخواست اقامت دائم در کانادا را داشتهاید.
● عضو خانوادهی یک متقاضی اقامت دائم در کانادا هستید.

صفحه 160

● همسر یک دانشجوی خارجی و یا نیروی کار ماهر هستید.
● همسریک فرد شرکت کننده در برنامهی مهاجرتی  Atlantic immigration pilotهستید.
● ویزای اقامت موقت دارید.
● نیروی کار جوان مشغول در برنامهی خاصی هستید.
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تحت هرکدام از شرایط فوق ،باید شروط دیگری را هم داشته باشید .به اینجا مراجعه کنید تا در مورد واجد
شرایط بودن برای ویزای کار بیشتر بخوانید.
 -19نحوهی درخواست مجوزهای کاری مختص کارفرما و ویزای کار باز متفاوت است؟
خیر ،میتوانید از یک درخواست یکسان برای هر دو استفاده کنید .نحوهی درخواست ویزای کار را بخوانید.
 -20پس از ورود به کانادا گذرنامهی جدیدی گرفتهام .این روی درخواست ویزای کار تأثیر دارد؟
خیر ،با این حال اعتبار مجوز کاری شما نمیتواند بیشتر از اعتبار پاسپورت فعلی باشد .اگر پس از ورود به کانادا
پاسپورت خود را تجدید کردهاید ،هنگامی که برای تمدید ویزای کار خود درخواست میدهید ،باید کپی گذرنامهی
جدید را ارائه دهید.
 -21میتوانیم در مورد درخواست جواز کار تجدیدنظر کنیم؟
طبق قوانین مهاجرت کانادا ،هیچ حق رسمیای برای تجدیدنظر تصمیمات یک مقیم موقت وجود ندارد .در عوض،
میتوانید دوباره درخواست دهید .درصورت امکان ،افسر دیگری درخواست تان را بررسی میکند.
همچنین اگر فکر میکنید پردازش عادالنه نبوده است ،میتوانید از طریق دادگاه فدرال کانادا ،درخواست تجدیدنظر
قضایی کنید .یک وکیل کانادایی به نمایندگی از شما اقدام خواهد کرد.

www.trustimm.com

 -22آیا میتوانیم مجوز کار  IECخود را تمدید کنیم؟
فقط در شرایط بسیار خاصی میتوانید جواز کار خود را تمدید کنید .به این صفحه مراجعه کنید.
 -23آیا میتوانم جواز برنامه کار کشاورزی فصلی ( )SAWPخود را تمدید کنم؟
خیر ،قوانین برنامهی کار کشاورزی فصلی نسبتبه سایر ویزاهای کاری متفاوت است .از طریق  ،SAWPحداکثر
میتوانید هشت ماه ،بین تاریخ  1ژانویه تا  15دسامبر ،در کانادا بمانید .باید تا حداکثر  15دسامبر کانادا را ترک
کنید .کارفرمای شما باید فصل به فصل برای استخدامتان درخواست مجوز اشتغال و توسعهی اجتماعی کانادا
( )ESCDرا بدهد که با عنوان  LMIAمثبت شناخته میشود( .اطالعات بیشتر درمورد )ESCD
کارفرما ممکن است بخواهد شما را دوباره استخدام کند .حتی در این صورت هم قبل از درخواست مجوز کاری
دیگر ،باید به کشور خود بازگردید.

صفحه 161

 -24برای گرفتن جواز کار به تست پزشکی نیاز داریم؟
در شرایط زیر برای جواز کار به تست پزشکی نیاز دارید:
● قصد کار در شغلی دارید که سالمت عمومی در آن اهمیت دارد؛ مثل :خدمات بهداشتی ،مراقبت از کودک و
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یا تدریس ابتدایی و متوسطه.
● قصد کار در بخش کشاورزی دارید و در کشورهای این لیست زندگی کردهاید.
● میخواهید بیش از شش ماه در کانادا کار کنید و قبل از تاریخی که قصد درخواست دارید ،شش ماه متوالی
را در یکی از کشورهای این لیست زندگی کردهاید.
اگر به تست پزشکی نیاز داشته باشید ،افسر نحوهی آن را برای شما توضیح میدهد .تصمیم افسر براساس شغل
و محل زندگی گذشتهی شماست.
 -25چطور میتوانیم برای انجام تست پزشکی دکتر مناسبی پیدا کنیم؟
فقط پزشک پنل مورد تأیید مهاجرت و شهروندی کانادا ( )IRCCمیتواند آزمایش پزشکی شما را انجام دهد.
میتوانید پزشک پنل را در هر جایی پیدا کنید .باید به او محل پردازش پرونده را اطالع دهید تا نتایج آزمایش
به دفتر همان محل ارسال شود .تست پزشکی هزینههای خودش را دارد که برای هر پزشکی متفاوت است.
لیست پزشک پنلها را در محل زندگی خود جستجو کنید .اگر پزشک خانوادهتان خارج از این لیست بود،
نمیتوانید او را انتخاب کنید.
 -26چه کسانی به ارزیابی تأثیر بازار کار ( )LMIAنیاز دارند؟
کارفرمایان بعضی از کارگران موقت ،قبل از اخذ جواز کار از جانب نیروی کار ،باید درخواست  LMIAبدهندLMIA .
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مدرکی از استخدام و توسعهی اجتماعی کاناداست که به کارفرما اجازهی استخدام نیروی کار موقت میدهد .اگر
کارفرما هستید ،اینجا را مطالعه کنید.
اگر نیروی کار هستید ،باید به تعدادی سؤال پاسخ دهید تا دریابید:
● نوع جواز کاری که میتوانید درخواست دهید کدام است؟
● قدمهایی که کارفرمایتان قبل از درخواست ویزای کار شما باید طی کند چیست؟
 -27کدامیک از هزینههای ویزای کاری را باید پرداخت کنیم؟
در بیشتر موارد ،قبل از صدور جواز کار ،هم کارفرما و هم نیروی کار باید هزینهها را پرداخت کنند .بهروزترین
لیست هزینهها را بررسی کنید.

صفحه 162

نیروی کار:
اگر درخواست ویزای مختص کارفرما دارید ،باید هزینههای پردازش ویزای کار را بدهید .اگر درخواست ویزای کار
آزاد دارید ،باید عالوهبر هزینههای پردازش ویزای کار ،هزینهی ویزای کار باز را هم پرداخت کنید.
کارفرمایان:
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اگر نیاز به  LMIAدارید ،باید هزینههای پردازش را به استخدام و توسعهی اجتماعی کانادا پرداخت کنید .در این
مورد ،نیازی به پرداخت هزینهی انطباق کارفرما نیست.
اگر به  LMIAنیاز ندارید ،هنگام ارسال درخواست استخدام ازطریق درگاه کارفرما ،باید هزینهی انطباق کارفرما را
پرداخت کنید .بعضی از کارفرمایان نیازی به پرداخت هزینهی انطباق کارفرما ندارند .اینجا را بخوانید.
 -28نامهی  POEچیست؟
نامهای است که درصورت پذیرش در موارد زیر ،از طرف  IRCCدریافت میکنید:
● جواز تحصیل
● جواز کار
● سوپرویزا (فقط درصورتیکه از کشورهای معاف از ویزای توریستی هستید)
گاهی نامهی مطابقت ( ،)correspondence letterمعرفی یا مقدماتی شناخته میشود .بهصورت رسمی نامهی
معرفی نامهی ورودی ( )POEنامیده میشود.
این نامهی معرفی ،جواز کار یا تحصیل شما نیست .نامه را نگه دارید .هنگام ورود به کانادا ،برای دریافت جواز
کار یا تحصیل ،باید آن را به دفاتر مرزی نشان دهید.
 -29نامهی  POEتا چه زمانی اعتبار دارد؟
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روی نامهی  POEشما بخشی با عنوان  permit validityوجود دارد .باید قبل از آن تاریخ وارد کانادا شوید .اگر تاریخ
اعتبار تمام شود و وارد کانادا نشوید ،باید درخواست جدیدی ارسال کنید.
تاریخ اعتبار روی نامهی  ،POEقابلتمدید نیست .نامهی  POEشما در طول مدتزمان درخواست ویزای کار ،تحصیل
یا سوپرویزا معتبر خواهد بود .ممکن است بتوانید ویزای کاری خود را بهمحض ورود به کانادا تمدید کنید.
فقط شرکتکنندگان :IEC
معموال دوازده ماه اعتبار دارد .اگر تحت معاینه پزشکی قرار دارید ،تا زمان اتمام اعتبار نتایج معاینه،
نامهی POE
ً
و یا همان دوازده ماه (هرکدام که کمتر باشد) نامه معتبر خواهد بود.
جواز کار تجربهی بینالمللی کانادایی ( )IECرا فقط در شرایط خیلی خاص میتوانید تمدید کنید .این صفحه را

صفحه 163

مطالعه کنید.
 -30هزینهی  100دالر را هنگام درخواست ویزای کار پرداخت کردهام ،اما درخواست رد شده است .میتوانم پول
را پس بگیرم؟
بله ،بازپرداخت هزینهی ویزای کار باز برای شما ارسال میشود و نیاز نیست اقدام خاصی بکنید .با این حال،
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هزینههای پردازش ویزای کار ،بازپرداختی نخواهد داشت.
 -31برای اثبات اینکه کارفرما هزینههای انطباق کارفرما را پرداخت کرده و پیشنهاد استخدام ارائه کرده است،
چه مدارکی نیاز داریم؟
هنگام ارسال درخواست ویزای کار ،شمارهی پیشنهاد استخدامی را که به کارفرمایتان داده شده ،ارائه دهید .این
شماره فقط برای یک درخواست قابلاستفاده است.
معافیتهای انطباق کارفرما:
بعضی کارفرمایان معاف از  ،LMIAنیازی به ارسال پیشنهاد استخدام ندارند .نحوهی درخواست برای این مشاغل
را بخوانید.
 -32چطور کارفرمای خود را تغییر دهیم؟
برای تغییر کارفرما ،باید درخواست تغییر شرایط ویزای کار بدهید .قبل از ارسال درخواست ،نیاز به اطالعات و
مدارکی از کارفرمای جدید دارید .ملزومات مورد نیاز به معافیت یا عدم معافیت کارفرمایتان از  LMIAبستگی
دارد.
اگر کارفرما به  LMIAنیاز داشته باشد:
کارفرما باید موارد زیر را تحویلتان دهد:
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● نامهی جدید job offer
● شمارهی  LMIAجدید
● قرارداد جدید امضاشده توسط شما و کارفرما.
اگر در ِکبک کار میکنید ،به  Certificat d’acceptation du Québecهم نیاز دارید.
اگر کارفرما معاف از  LMIAاست:
کارفرما باید شمارهی پیشنهاد استخدامی را که هنگام ارائهی پیشنهاد دریافت کرده است ،به شما بدهد.
کارفرمای معاف از انطباق :بعضی کارفرمایان معاف از  ،LMIAنیازی به ارسال پیشنهاد استخدام ندارند .نحوهی
درخواست برای این مشاغل را بخوانید.

صفحه 164

 -33بهعنوان نیروی کار ،برای کار در کانادا به  eTAیا ویزا نیاز داریم؟
بسته به وضعیت تابعیت شما ،عالوه بر ویزای کار ،ممکن است به  eTAیا ویزای توریستی نیاز پیدا کنید .ویزا
یا  eTAهمزمان با جواز کارتان صادر خواهد شد .نیازی به درخواست جداگانه یا پرداخت هزینهی اضافی نیست.
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 -34میتوانیم هزینهی اقامت موقت را به پول کشور خود پرداخت کنیم؟
در بیشتر کشورها ،بله .برای اطالعات بیشتر درمورد روشهای موردقبول پرداخت از طرف دفاتر ویزای کانادا،
صفحهی پرداخت را ببینید.
 -35چطور میتوان برای ویزای موقت درخواست داد؟
درخواست اقامت موقت برای بازدید از کانادا را پر کنید .از سپتامبر و دسامبر  ،2013شهروندان  29کشور و 1
منطقه ،هنگام درخواست ویزا باید بیومتریک (عکس و اثر انگشت) خود را تحویل دهند.

 -36هنگام درخواست جواز کار ،باید برای  eTAیا ویزا هم درخواست دهیم؟
خیر ،بسته به وضعیت تابعیت ،ممکن است عالوه بر جواز کار ،به مجوز سفر الکترونیکی ( )eTAیا ویزای توریستی
نیاز پیدا کنید eTA .یا ویزای همراه با جواز کار برایتان صادر میشود .نیاز به درخواست جداگانه یا پرداخت
هزینهی اضافی نیست.
احتماال به عکس و اثر انگشت هم نیاز دارید .از سپتامبر و دسامبر  ،2013شهروندان  29کشور و  1منطقه ،هنگام
ً
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درخواست ویزا باید بیومتریک (عکس و اثر انگشت) خود را تحویل دهند.
 -37چطور میتوانم به دوست یا عضو خانوادهی خود برای درخواست بازدید از کانادا کمک کنم؟
اگر دوست یا عضو خانوادهی شما میخواهد از کانادا بازدید کند ،باید به دفتر ویزای کانادایی موجود در کشور
یا منطقهی خود مراجعه کند .مأمور ویزا درخواست را بررسی میکند و برای صدور یا عدم صدور ویزا تصمیم
میگیرد.
میتوانید به دوست یا عضو خانوادهتان با نوشتن دعوتنامه کمک کنید .این توضیح میدهد چطور به شخص
مثال ممکن است پیشنهاد پرداخت بلیتها یا محل اقامت را بدهید .دعوتنامه مفید است
کمک خواهید کرد.
ً
اما تضمین نمیکند که شخص حتماً ویزا را اخذ کند.
 -38با ویزای اقامت موقت ،میتوان کانادا را ترک کرد و دوباره برگشت؟

صفحه 165

ویزای اقامت موقت یکبار ورود (:)Single- Entry
اگر ویزای یکبار ورود اقامت موقت دارید ،بهطور کلی برای بازگشت به کانادا به ویزای جدیدی نیاز دارید.
میتوانید از طریق ویزای اورجینال یکبار ورود خود ،در شرایط زیر درخواست بازگشت دهید:
● فقط از ایاالت متحده ،سنت پیر و میکلون دیدن کرده باشید.
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● قبل از پایان اعتبار اقامت خود به کانادا برمیگردید.
ویزای اقامت موقت چندبار ورود (:)Multiple- Entry
اگر ویزای اقامت موقت چندبار ورود دارید و ویزا منقضی نشده است ،بله میتوانید برگردید.
ویزای اقامت موقت منقضیشده:
میتوانید ازطریق ویزای اورجینال اقامت موقت خود ،حتی درصورت انقضا ،تحت شرایط زیر درخواست بازگشت
دهید:
● فقط از ایاالت متحده ،سنت پیر ( )St. Pierreو میکلون ( )Miquelonدیدن کرده باشید.
● قبل از پایان اعتبار اقامت خود به کانادا برمیگردید.
مأمور ویزا قبل از بازگشت شما ،همهی شرایطتان را بررسی میکند .اگر از کشوری غیر از لیست باال دیدن کرده
باشید ،به ویزای اقامت موقت جدیدی نیاز دارید.
 -39چطور بفهمیم وضعیت اقامت موقت ما منقضی شده؟
اگر با گذرنامه سفر میکنید:
هنگام ورود به کانادا و تحویل پاسپورت به مأمور ،آنها مهری روی گذرنامه میزنند یا مدرک جدیدی صادر
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میکنند .پاسپورت خود را چک کنید .اگر مهر داشته باشد ،به اشکال زیر است:

برای مثال ،اگر افسر تاریخ دستنویسی مانند شکل باال را بنویسد ،وضعیت اقامت موقت شما در همان تاریخ
تمام خواهد شد( .در عکس باال  30ژوئن )1993
اگر هیچ مهر ،تاریخ یا مدرکی روی گذرنامه نباشد ،وضعیت اقامت موقت شما تا شش ماه پس از روز ورود به
کانادا اعتبار دارد.
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اگر سابقهی بازدید (ویزیتور رکورد) ،جواز کار یا تحصیل به شما داده شود ،تاریخ انقضا روی سند مشخص خواهد
شد.
 -40چگونه میتوانیم نیروی کار خارجی موقت استخدام کنیم؟
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سه قدم اساسی برای استخدام نیروی خارجی موقت وجود دارد:
● گرفتن  LMIAیا ارائهی پیشنهاد استخدام
● اخذ ویزای کار از طرف کارگر
● برای کارگر شرح دهید چه انتظاراتی از او دارید.
دریافت  LMIAیا ارائهی پیشنهاد استخدام:
اول بررسی کنید که به ارزیابی تأثیر بازار ( )LMIAنیاز دارید یا خیر .این ارزیابی تأیید میکند که تقاضا برای شغل
پیشنهادی شما وجود دارد و هیچ نیروی کار اهل کانادایی برای انجام آن نیست .دربارهی برنامهی کارگر خارجی
موقت بیشتر بخوانید تا از LMIAها و محل درخواست آنها بیشتر بدانید.
اگر به  LMIAنیاز ندارید ،پیشنهاد استخدام ارائه کنید و با استفاده از درگاه کارفرما ()Employment portal
هزینهی انطباق کارفرما را پرداخت کنید .شمارهی پیشنهاد استخدام دریافتی را به کارگر منتخب خود تحویل
دهید تا بتواند درخواست ویزای کار کند.
بعضی از کارفرمایان ،نیازی به ارائهی پیشنهاد استخدام ازطریق درگاه کارفرما و پرداخت هزینهی انطباق کارفرما
ندارند .از اینجا ،معافیت خود را چک کنید.
اخذ ویزای کار از طرف کارگر:
بهمحض دریافت شمارهی پیشنهاد استخدام یا شمارهی  ،LMIAاین جزئیات را همراه با پیشنهاد شغلی برای
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کارگر ارسال کنید .برای درخواست جواز کار ،به این اطالعات نیاز دارند.
اگر معاف از روند انطباق کارفرما هستید ،قرارداد استخدام را برای نیروی کار ارسال کنید .میتوانند از آن برای
درخواست خود استفاده کنند.
برای کارگر شرح دهید چه انتظاراتی از او دارید:
برای نیروی کارتان توضیح دهید وقتی مجوز کارشان تأیید شد ،نامهی معرفی دریافت میکنند .جواز کار اصلی
کارگر هنگام ورود به کانادا از طرف مأمور خدمات مرزی صادر میشود .اگر نیروی کار ساکن کاناداست و شرایط
الزم را دارد ،ویزای کار برایش پست میشود.
دربارهی استخدام نیروی کار موقت خارجی بیشتر بخوانید.
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 -41بهعنوان کارفرما ،تعهدات ما در قبال نیروی کار موقت خارجی چیست؟
مسئولیتهای شما بهعنوان کارفرما:
● مطمئن شوید کارگران موقت ویزای کار دارند.
● مطمئن شوید که کارگران موقت از شرایط و محدودیتهای زمانی جواز کار خود پیروی میکنند.
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● به تعهدات خود به کارگر درمورد دستمزد ،شرایط کار و شغلی که در پیشنهاد استخدام یا ارزیابی تأثیر بازار
ذکر شده ،عمل کنید.
● مطمئن شوید که کسبوکار شما تا پایان اعتبار ویزا ،برقرار است.
● تالش کنید محل کاری عاری از هر نوع سوءاستفاده فراهم کنید.
● به کارگران موقت کمک کنید که مدارک و شناسههای الزم (مثل شمارهی بیمهی اجتماعی و مدارک پزشکی)
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را بهدست آورند.
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 -42میتوانیم نیروی ناکارآمد خارجی را اخراج کنیم؟
بله ،اگر نیروی کار به وظایف ذکر شده در قرار داد عمل نکند ،میتوانید اخطار موردنظر را به کارمند بدهید یا
بهجای اخطار ،با او تسویه کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر ،با هیئت استانداردهای کار استان یا منطقه تماس بگیرید.
 -43اگر نیروی کار بیمار یا در بیمارستان بستری شود ،تصادف کند یا نیاز به استراحت خانگی داشته باشد،
چه کنیم؟
همانطور که در قوانین استانی و منطقهای ذکر شده ،نیروی کار شما حق مرخصی استعالجی دارد .اگر کارگر بیمار
است ،او را مجبور به کارکردن نکنید! برنامهی سالمت و جبران خسارت کارگران در استان یا منطقهی شما ،باید
کارگر را تحت پوشش قرار دهد.
مسئولیت شما به پوشش تحت این طرح بستگی دارد .کارمند شما همچنین میتواند از مزایای بیمهی بیماری
اشتغال بهره ببرد.
برای کسب اطالعات بیشتر ،با هیئت استانداردهای کار استان یا منطقه تماس بگیرید.
 -44چطور بفهمیم که به ارزیابی تأثیر بازار برای استخدام نیروی موقت نیاز داریم یا خیر؟
برای فهمیدن نیازتان به  ،LMIAدو راه وجود دارد:
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● لیست کدهای معاف از  LMIAرا مرور کنید.
● با واحد بینالمللی پویایی کارگر ( )IMWUبرای کمک تماس بگیرید.
تا زمانی که کارگر موقت موارد زیر را داشته باشد ،اگر فکر میکنید نیروی موقت به  LMIAیا ویزای کار نیاز ندارد،
میتوانید نظر  IMWUرا بپرسید:
● اهل کشورهای معاف از ویزا باشد.
● هماکنون خارج از کانادا باشد.
نحوهی چککردن کدهای معاف از  LMIAیا تماس با .IMWU
 -45اگر شرکت ما با شرکت دیگری ادغام شود ،برای کارکنانی که مجوز کار موقت دارند چه اتفاقی میافتد؟
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شرکت جدید ،تحت شرایط زیر ،محدودیت همهی کارگران موقت در مکانهای تجاری مشمول این ادغام را به
عهده میگیرد:
● با تصاحب بدهیها و داراییهای شرکت شما ،کسبوکار جذابتری میشود.
● بخشی از تجارت شما را که کارگران موقت را استخدام میکند ،تصرف میکند.
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کارفرمای جدید نیازی به ارائهی دوبارهی پیشنهاد استخدام ندارد و کارمند ،به دو شرط زیر ،نیازی به ویزای کار
جدید ندارد:
● هر دو شرکت (کارفرمای قبلی و فعلی) در یک حوزه کار میکنند.
● هیچیک از شرایط جواز کار مثل دستمزد ،وظایف کاری و محل کار تغییر نکند.
اگر حوزه و وظایف کاری ،دستمزد و یا محل کار تغییر کند ،کارگران مشمول باید ویزای کار جدیدی بگیرند .در این
موارد ،کارفرمای جدید باید پیشنهاد استخدام جدید ارائه دهد یا  -اگر شغل معاف از  LMIAنباشد -ارزیابی تأثیر
بازار کار بگیرد .این کارگران تا زمانی که مجوز کار جدید خود را دریافت نکنند ،نمیتوانند به کار ادامه دهند.
در هر صورت ،هر دو شرکت باید کلیهی اسناد مربوط به ادغام و تصاحب را برای بازرسی انطباق حفظ کنند.
 -46اگر نام شرکت ما تغییر کرد ،چه کنیم؟
باید تغییر نام را به صورت کتبی برای کارگران تحت تأثیر خود تأیید کنید .به این ترتیب میتوانند وجود نام
شرکت در لیست جواز کار خود را اثبات کنند .نامهی مکتوب باید امضا شده باشد و دارای موارد زیر باشد:
● اطالعات کارگر موقت :نام و نشانی ،شمارهی  Client IDاز  ،IRCCمحل کار ،تاریخ صدور و اتمام جواز کار.
● اطالعات شرکت قبل از تغییر نام :شمارهی تجاری آژانس درآمد کانادا ( ،)CRAشمارهی تلفن ،نام و نشانی.
● اطالعات جدید شرکت :نام و نشانی ،شمارهی تلفن ،شمارهی تجاری  ،CRAتاریخ تغییر نام ،محل کار ،نام و
اطالعات تماس نمایندگان کارفرما.
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● علت تغییر نام :مالکیت ،تقویت ،ادغام و. ...
 -47اگر موردی در پیشنهاد تغییر کرده باشد ،باید پیشنهاد استخدام جدیدی ارائه دهیم؟
معموال پیشنهاد
اگر الزم باشد که کارگر موقت ویزای کار جدیدی بگیرد (بهدلیل تغییر کارفرما ،شغل یا محل کار)،
ً
استخدام جدیدی الزم است.
برای مثال ،در شرایط زیر به پیشنهاد استخدام جدید نیاز دارید:
● نام بیزینس شما تغییر کرده است و کارمند برای جواز جدید حاوی نام کسبو کار شما درخواست میدهد.
● شغل یا وظایف کاری تغییر کرده است و آنها مشمول کد  NOCمتفاوتی میشوند.
● محل کار تغییر کرده است و یکی از این موارد اعمال شده است:
● کارمند فقط مجاز به کار در محلهای خاصی است( .ذکرشده روی ویزای کار)
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● محل کار بخشی از دلیل معافیت شما از ارزیابی تأثیر بازار است( .برای مثال ،کارگر یک نامنویس استانی است
و فقط در استان یا منطقهای خاص میتواند کار کند).
مثال ،کارگر برای کار در یک محل
● محل کار جدید مطلوب کارگر نیست (ازجمله محل اقامت و شرایط کار)؛
ً

روستایی توافق کرده و اکنون باید در شهر کار کند ،یا برای کار در دفتر توافق کرده ولی قرار است در انبار کار کند.
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مدارک هر تغییری را که ایجاد میکنید ،حتماً نگه دارید .درصورت بازرسی از تجارتتان ،ممکن است الزم باشد
آنها را تحویل مأمور بدهید.
 -48هزینهی انطباق کارفرما ( )employer complianceچیست و چطور آن را پرداخت کنیم؟
هزینهی انطباق کارفرما هزینهای است که کارفرمایان باید برای استخدام نیروی کار ازطریق برنامهی پویایی
بینالمللی ( )IMPپرداخت کنند.
اگر کارمند را با شرایط زیر استخدام کردید ،نیازی به پرداخت این هزینه نیست:
● دارای ویزای کار باز معتبر
● ازطریق برنامهی کارگر خارجی موقت.
برای پرداخت ،داخل درگاه کارفرما اکانت ایجاد کنید و پیشنهاد استخدام ارائه دهید.
کارفرمایان معاف از هزینهی انطباق:
بعضی از کارفرمایان معاف از  ،LMIAاز پرداخت هزینهی انطباق هم معاف هستند .اینجا را بخوانید.
 -49من هزینهی انطباق کارفرما را پرداخت کردهام .اما درخواست کارگر موقت برای ویزای کار رد شده است.
هزینهی من پس داده میشود؟
بله ،به صورت خودکار بازپرداخت میشود .نیازی به اقدامی از جانب شما نیست .اگر تا هشت هفته اعالنی
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دربارهی بازپرداخت خود دریافت نکردید ،دستورالعمل دریافت بازپرداخت را دنبال کنید.
 -50هزینهی انطباق کارفرما را پرداخت کردهام اما کارگر به کانادا نمیآید .هزینه بازپرداخت میشود؟
بله بازپرداخت دریافت میکنید .البته اول باید پیشنهاد استخدام خود را کنسل کنید .به محض انصراف از
پیشنهاد استخدام ،بازپرداخت بهصورت خودکار به همان صورتی که پرداخت کردهاید ،با شما تسویه میشود.
البته پردازش آنها ممکن است تا یک سال طول بکشد.
راهنمای کاربری درگاه کارفرما را دربارهی انصراف از پیشنهاد ،بخوانید.
 -51میخواهم پیشنهاد استخدام ارسال کنم .فرم  5802 IMMرا چطور بیابم؟
فرم  5802 IMMمنسوخ شده است .همهی پیشنهادات استخدام باید به صورت آنالین از طریق درگاه کارفرما
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ارسال شوند.
نحوهی ثبتنام در پرتال و ارائهی پیشنهاد استخدام را بیاموزید.
 -52پس از ارسال پیشنهاد استخدام ،باید قبل از تقاضای ویزای کار از جانب کارگر موقت ،منتظر تأیید آن
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باشم؟
خیر ،الزم نیست منتظر بمانید .وقتی موفق شدید پیشنهاد استخدام را ازطریق درگاه کارفرما ارسال کنید ،یک
شمارهی پیشنهاد استخدام دریافت میکنید .این شماره را در  employment queueاکانت درگاه خود خواهید
دید .باید این شماره را به کارگر موقت بدهید .درخواست ویزای کار نیروی کار ،باید همراه با این شماره باشد.
کارگر میتواند بهمحض دریافت شمارهی استخدام از شما ،درخواست ویزای کار بدهد.
 -53آیا نمایندهی مورد تأیید میتواند پیشنهاد استخدام را از طرف کارفرما ارائه دهد؟
بله ،کارفرما باید:
● به حساب او در درگاه کافرما دسترسی پیدا کند.
● حساب کاربری ثانویه ( )secondaryایجاد کند.
● این حساب ثانویه را به نمایندهی مجاز خود اختصاص دهد.
راهنمای ثبتنام پرتال کارفرما را دربارهی نحوهی ساخت و تخصیص اکانت دوم بخوانید .کارفرمایان دیگر نیازی
به استفاده از فرم  5476 IMMندارند.
یادداشت:
● نمایندگان مجاز برای هر کدام از کارفرمایان موکل خود باید  GCKeyجداگانه داشته باشند.
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● نمایندگان مجازی که بهجای کارفرما پیشنهاد استخدام ارائه میدهند ،باید این پیشنهاد را ازطریق درگاه
کارفرما ارسال کنند .آنها نمیتوانند پیشنهادات استخدام خود را از طریق درگاه مجاز نمایندگی پرداخت ارائه
دهند.
 -54من شمارهی آژانس درآمد کانادا را ندارم .چطور پیشنهاد استخدام خود را ارائه دهم؟
همهی سازمانهای دارای کارمند در کانادا ،باید شمارهی تجاری  CRAداشته باشند .اگر نیاز به استخدام کارگر
دارید ،الزم است شمارهی  CRAبگیرید.
البته اگر نیروی کار خارجی هم کارفرما و هم کارگر باشد ،یک استثنا وجود دارد و زمانی اعمال میشود که شما
نیروی کار خارجی:
● خوداشتغال یا کارآفرین باشید.
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● یک کسبوکار را در کانادا شروع کرده باشید.
در این مورد ،باید با اطالعات زیر ،به ما ایمیل بزنید:
● نام و تاریخ تولد
● تابعیت و کشور محل تولد
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● جنسیت
از این اطالعات برای اتصال پیشنهاد استخدام (به عنوان کارفرما) و درخواست ویزای کار (به عنوان نیروی کار
موقت) استفاده میشود.
 -55چطور پیشنهاد استخدام خود را تغییر دهیم یا ایرادات آن را رفع کنیم؟
اگر درخواست جواز کار کارگر تأیید شده باشد ،باید از طریق درگاه کارفرما پیشنهاد استخدام جدیدی ارائه دهید
و هزینهی انطباق کارفرما را دوباره پرداخت کنید .کارگر هم باید درخواست جواز جدیدی بکند.
اگر هنوز درخواست جواز کار تأیید نشده است ،میتوانید از پیشنهاد استخدام خود انصراف دهید ،سپس
پیشنهاد جدیدی با اطالعات تازه ارائه کنید.
اگر کارگر موقت درخواست ویزای کار داده باشد ،باید از آن انصراف دهد .میتوانند از طریق اینجا ،از درخواست
ویزای کار خود انصراف دهد و حتماً دلیل انصراف خود را ذکر کند.
سپس باید همراه با شمارهی استخدام جدید ،درخواست ویزای دیگری بکند.
 -56اگر یک شرکت خارجی بخواهد دستمزد کارگر موقت مرا پرداخت کند ،باز هم باید پیشنهاد استخدام
ارائه دهم؟
بله ،اگر شرکت کانادایی شما خدماتی را از شرکتی خارجی پذیرفته باشد ،باز هم باید پیشنهاد استخدام خود را

www.trustimm.com

از درگاه کارفرما ارائه دهید .این امر طبق قوانین و مقررات مهاجرتی کانادا ،الزامی است.
حتی اگر شرکتی خارجی حقوق کارگر موقت شما را پرداخت کند ،آنها برای کار در کانادا استخدام شدهاند.
در پیشنهادات استخدام خود  Alternate compensation schemeرا بهکار ببرید که نشان میدهد یک شرکت
خارجی پرداختیهای شما را بهعهده دارد.
 -57اگر کارگر موقت قصد کار برای دو یا چند شرکت کانادایی داشته باشد ،چه کسی پیشنهاد استخدام را
ارائه میدهد؟
به ارتباط شما و سایر کارفرماها بستگی دارد.
اگر پیشنهادات شغلی جداگانه بود ،هرکدام از کارفرمایان باید ازطریق درگاه کارفرما پیشنهاد خود را ارائه دهند.
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کارگر موقت در این مورد برای هرکدام از مشاغل به ویزای کار نیاز دارد.
اگر برای ارائهی خدمات به شرکت دیگر کارگر موقت استخدام میکنید ،باید پیشنهاد استخدام ارائه دهید.
همچنین باید شرایط برنامهی بینالمللی پویایی را هم داشته باشید.
جزئیات مربوط به مقررات شغل خود را در زمینههای زیر توضیح دهید:
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● شرایط شغل ،چطور با شرایط معافیت درخواستی مطابقت دارد؟
● شرح وظایف اصلی کار.
 -58از طریق برنامهی بینالمللی پویایی ،اگر درخواست ویزای کار رد شود ،میتوانیم از شمارهی پیشنهاد
استخدام مربوط به آن استفاده کنیم؟
خیر ،هنگام ارائهی پیشنهاد استخدام در درگاه کارفرما ،یک شمارهی پیشنهاد ایجاد میشود و با درخواست جواز
کار نیروی کار تطبیق داده میشود.
به محض تصمیمگیری مأمور ویزای کار ،شمارهی استخدام نمیتواند برای هیچ ویزای دیگری استفاده شود .اگر
نیاز به درخواست جدیدی برای ویزای کار است ،باید پیشنهاد استخدام جدیدی (همراه با پرداخت هزینه) ارائه
دهید.
 -59اگر پیشنهاد استخدام خود را از طریق درگاه کارفرما ارسال کنیم ،رسید دریافت میکنیم؟
بله ،به دو روش میتوانید رسید را بگیرید:
● پس از پرداخت هزینهی انطباق کارفرما ،از رسید پرداخت پرینت بگیرید .این رسید پس از انجام پرداخت روی
صفحه نمایش داده میشود.
● میتوانید در هر زمانی رسید خود را ازطریق اکانت پرتال کارفرما بازیابی کنید .به بخش Account messages
در صفحهی اول بروید.
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 Order ID Numberروی رسید معامله ،همان شمارهی رسید است.
 -60میتوانیم اشتباهات مشخصات تجاری خود را از طریق پرتال کارفرما ویرایش کنیم؟
بله ،موارد زیر قابلویرایشاند:
● نام قانونی تجارت
● نام رایج ()Operating name
● شمارهی تجاری CRA
● کاربری اصلی
اگر هیچ پیشنهادی از طریق پرتال کارفرما ارسال نکردهاید ،باید  GCKeyجدید ایجاد کنید و با اطالعات تجاری
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درست ،دوباره در پرتال کارفرما ثبتنام کنید.
اگر حداقل یک پیشنهاد از طریق پرتال کارفرما ارائه کردهاید ،به این آدرس ایمیل بزنید .در بخش  subjectعبارت
 Business information changeرا بنویسید .ایمیل باید شامل جزئیات زیر باشد:
● اطالعات موجود در زمینهی موردنظر
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● اطالعات بهروزشده
● نام کاربران اصلی سازمان و آدرس ایمیلتان
 -61شمارهی شناسایی شخصی ( )PINبرای پرتال کارفرما چیست و چگونه آن را پیدا کنیم؟
 PINشمارهای است که بعضی از کاربران برای ثبتنام در پرتال کارفرما به آن نیاز دارند .این شماره ،حسابهای
یک سازمان را به هم متصل میکند.
در موارد زیر به شمارهی  PINنیاز دارید:
● کاربر ثانویه یا شاخهای ( )branchهستید.
●  GKCeyیا رمز ورود خود را گم کردهاید و باید به حساب دسترسی پیدا کنید.
قبال در پرتال کارفرما ثبت نام کرده ،در موارد زیر شما به اکانت شاخهای یا ثانویهای نیاز دارید:
اگر سازمان شما
ً
● زیرمجموعهی سازمان باشید.
● کارمند دیگری باشید که پیشنهادات را برای سازمان یا شعبات آن ارائه میدهد.
اگر نیاز به ساخت اکانت شاخهای یا ثانویه دارید ،باید با شعبهی اصلی سازمان خود تماس بگیرید .شعبه شمارهی
 PINرا در اختیارتان قرار میدهد .هنگام ثبتنام در پرتال ،به سؤال  if you received a PINپاسخ  Yesبدهید.
اگر اولین شخصی هستید که سازمانتان را در پرتال کارفرما ثبتنام میکند ،نیازی به  PINندارید .هنگام ثبتنام
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در پرتال ،به سؤال باال پاسخ  Noبدهید.
اگر  GCKeyیا گذرنامهی خود را گم کردید ،برای دسترسی به اکانت به  PINنیاز دارید .نحوهی دریافت PIN
درصورت گمشدن اطالعات امنیتی را بخوانید.
قبال ثبت شده است؛ راهکار چیست؟
 -62نمیتوانم در پرتال کارفرما ثبتنام کنم ،چون اطالعات مشابه من
ً
قبال وارده شده ،نمیتوانید اکانت بسازید.
اگر شمارهی تجاری یا نام قانونی شما هنگام ثبتنام در پرتال کارفرما
ً
اگر  GCKeyیا گذرواژهی خود را گم کنید و برای ایجاد حساب جدید اقدام کنید ،نمیتوانید از درگاه استفاده کنید؛
نحوهی دسترسی به اکانت را بخوانید.
اگر علت رد ثبتنام خود را نمیدانید ،به درگاه کارفرمایان ایمیل بزنید.
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 -63وقتی وارد درگاه کارفرما میشوم ،نمیتوانم پیشنهاد استخدامی ارسال کنم؛ مشکل چیست؟
ممکن است چند علت داشته باشد:
در پرتال کارفرما ثبتنام نکردهاید:
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مطمئن شوید که در پرتال کارفرما ثبتنام کنید و عضو هیچیک از پرتالهای دیگر مهاجرت و شهروندی کانادا
نیستید .اگر درخواست ثبتنام شما با عنوا ن  Designated learning institutionیا �Authorized paid represen
 tativeیا هر چیزی غیر از  Employment Portalذکر شده باشد ،یعنی درگاه درست را انتخاب نکردهاید.
هنگام ثبتنام خطایی رخ داده است:
اگر ایمیلی دریافت کردید که گفته اکانت شما فعال است ،اما وضعیت ثبتنام شما همچنان  in progressباشد،
باید به درگاه کارفرما ایمیل بزنید .در بخش  subjectعبارت  PIN resetرا بزنید و نام و نام خانوادگی خود را داخل
متن ایمیل ذکر کنید.
کاربر دیگری اولین پیشنهاد استخدام را شروع کرده است:
اگر چند نفر از اکانت سازمان شما در پرتال کارفرما استفاده میکنند ،فقط یکی از شما میتواند اولین پیشنهاد
استخدام را ارائه دهد .به محض اینکه گزینهی  Submit an offer of employmentبرای اولین بار در اکانت
انتخاب شود ،برای اشخاص دیگر قابلدسترسی نیست.
اگر کاربر دیگری اولین پیشنهاد را شروع کرده باشد ،باید آن را کامل و یا حذف کند .به محض حذف یا تکمیل
پیشنهاد ،سایر اشخاص میتوانند از گزینهی  Submit an offer of employmentاستفاده کنند.
اکانتی که واردش میشوید ،فعال نیست:
اگر برای ثبتنام در پرتال اقدام کردهاید و موفق نشدهاید ،یا سعی داشتید  GCKeyخود را لغو کنید ،قادر به
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استفاده از گزینهی  Submit an offer of employmentنیستید .برای فعالسازی اکانت ،قدمهای زیر را دنبال
کنید:
● برای دریافت شمارهی شناسایی شخصی ( )PINبه درگاه کارفرما ایمیل بزنید.
● در بخش  subjectعبارت  PIN resetرا بزنید و نام و نام خانوادگی خود را بنویسید .برای ساخت  GCKeyجدید
یک  PINو دستورالعمل دریافت میکنید.
● با استفاده از  GCKeyو  PINجدید دوباره در پرتال کارفرما ثبتنام کنید.
● اگر  PINدارید ،به سؤال  if you received a PINپاسخ  Yesبدهید .اولین سؤال همین است.
● اطالعات خود را وارد کنید و سؤاالت امنیتی جدیدی بنویسید.
حاال دیگر برای ارائهی پیشنهاد استخدام مشکلی ندارید PIN .دریافتی  GCKeyجدید شما را به اکانتتان متصل
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میکند.
 -64همهی پیشنهادات استخدام را در پرتال کارفرما پر کردهام اما نمیتوانم آن را ارسال کنم .راهکار چیست؟
اگر در فرمهای خود از کاراکترهای خاص (مثل  /و &) استفاده کنید ،نمیتوانید پیشنهاد را ارسال کنید .فقط
خط فاصله ،براکت و « »,یا «‘» در پرتال قابلاستفادهاند .اگر از چیز دیگری داخل پاسخها استفاده کنید ،فیلد به
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درستی پر نشده است و نمیتوانید پیشنهاد ارسال کنید.
همچنین اگر اطالعات را از یک فایل ورد کپی پیست کنید ،فرمت بهدرستی منتقل نمیشود .حتماً اطالعات را
بهصورت مستقیم در محل تعیینشده وارد کنید.
اگر همچنان نمیتوانید پیشنهاد را ارسال کنید ،به این آدرس ایمیل بزنید.
 -65پیشنهاد استخدام را میتوان لغو کرد؟
بله ،در پرتال کارفرما گزینهی  Withdraw applicationرا کنار پیشنهاد استخدام خود انتخاب کنید .با این کار،
بازپرداخت دریافت میکنید.
اگر گزینهی  Withdraw applicationرا نمیبینید ،به راهنمای کاربری درگاه کارفرما مراجعه کنید.
 -66آیا آژانس استقرار منابع انسانی میتواند از طرف شرکت ما پیشنهاد استخدام بدهد؟
خیر ،کارگر موقت بهصورت مستقیم برای شرکت شما کار میکند؛ نه آژانس استقرار .یعنی پیشنهاد استخدام
باید از طرف شرکت شما باشد .فقط کارفرمای اصلی یا کابران ثانویه (شامل نمایندگان موردتأیید) و شاخهای
میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
 -67میتوانیم فایلهایی را به پیشنهاد استخدام خود از طریق درگاه کارفرما ،پیوست کنیم؟
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خیر ،باید تمام جزئیات مورد نیاز را دربارهی پیشنهاد شغلی خود در محل تعیینشده بنویسید .الزم است تمام
اطالعات بهصورت مستقیم در فرمها نوشته شوند .نمیتوانید از یک فایل خارجی کپی پیست کنید.
 -68آیا میتوانیم اسناد مربوط به پیشنهاد استخدام را به درخواست ویزای کار کارگر موقت خارجی پیوست
کنیم؟
خیر ،باید پیشنهاد استخدام خود را بهصورت الکترونیکی از طریق درگاه کارفرما ارسال کنید و فرمهای داخل
پرتال را بهصورت کامل قبل از ارائهی پیشنهاد پر کنید.
هیچ ارجاعی به اسناد پیوست شده نباید در پیشنهاد شما باشد .اگر منابع داخل پیشنهاد دیده شود مثل (مراجعه
به فایل پیوست) ،ممکن است مجبور شوید قبل از صدور مجوز کار دوباره پیشنهاد را ارسال کنید.
اگر پیشنهاد کاملی ارائه ندهید ،ممکن است درخواست ویزای کار رد شود.
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راهنمای کاربری درگاه کارفرما را بخوانید از نحوهی پرکردن هرکدام از فرمهای پیشنهاد استخدام آگاه شوید.
 -69اگر یک سال پیش ارزیابی تأثیر بازار را گرفته باشم ،باز هم به آن نیاز دارم؟ چرا؟
ارزیابی تأثیر بازار ( ،)LMIAمدرکی است که ممکن است کارفرما قبل از جواز استخدام نیروی کار موقت خارجی
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به آن نیاز داشته باشد و برای زمان محدودی معتبر است.
اگر کارفرمای شما بخواهد مدت بیشتری از شما کار بگیرد ،باید درخواست  LMIAجدیدی ارائه بدهد .استخدام
و توسعهی اجتماعی کانادا /خدمات کانادا ،بررسی میکند که شهروند یا مقیم دائم متقاضی شغل درخواستی
شما نباشد.
 -70من کار آفرین هستم .برای کار در کانادا ،باز هم به ارزیابی تأثیر بازار نیاز دارم؟
خیر ،میتوانید درخواست ویزای کار بدون  LMIAبدهید .اما باید مشاغلی را ابداع کنید که باعث حفظ و ایجاد
موارد زیر بشود:
● مزایای قابلتوجه اجتماعی ،فرهنگی یا اقتصادی
● مشاغلی برای شهروندان و مقیمان دائم کانادا.
 -71میخواهم ویزای کار منقضیشدهی خود را تمدید کنم ،اما  LMIAیا  CAQجدیدی ندارم .باید چه کنم؟
اگر ویزای کارتان ظرف دو هفته از تاریخ درخواست منقضی شود ،میتوانید بدون ارزیابی تأثیر بازار ( )LMIAیا
گواهی پذیرش کبک ( )CAQدرخواست دهید.
باید مدارک پیشنهاد کاری معتبر و مدرکی را که برای  CAQیا  LMIAدرخواست دادهاید ،ارائه کنید؛ از جمله کپی
درخواستی که برای خدمات کانادا یا وزرات مهاجرت ارسال کردهاید ،که در بخش «جزئیات کار موردنظر در کانادا
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داخل درخواست ویزا» ،موارد زیر را نشان دهد:
● تاریخ و دفتری که درخواست  LMIA/CAQارسال شده است.
● نام کارفرما و شمارهی تائیدیهی ارسال (درصورت وجود).
اگر منتظر  CAQخود هستید:
وقتی آنالین درخواست میدهید ،یک کپی از  CAQاز شما خواسته میشود .اگر کپی شمارهی تأیید رسید یا
درخواست را دارید ،میتوانید بهجای  CAQآنها را آپلود کنید.
وقتی  CAQیا  LMIAرا دریافت میکنید:
معموال ،باید مدرک دریافت  LMIAیا  CAQرا ظرف مدت شصت روز از دریافت درخواست ،ارسال کنید .در غیر این
ً
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صورت ،ممکن است درخواست رد شود.
 -72آیا همسر ( )Common- lawو فرزندان تحت تکفل (غیرمستقل) میتوانند همراه با ما به کانادا بیایند؟
اگر برای مدت کوتاهی به کانادا میآیید:
همسر و فرزندان تحت تکفل میتوانند همراهتان به کانادا یا به دیدن شما بیایند ،اگر:
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● تمام شرایط مقیمان موقت کانادا را داشته باشند.
● مأمور مهاجرت را قانع کنند که بهصورت موقت اقامت دارند.
● مدارک عدم سوءپیشینه را درصورت نیاز ارائه دهند.
● همهی شرایط اخذ ویزای موقت را داشته باشند (اگر اهل کشورهاییاند که شهروندان آنها برای ورود به
کانادا ،به ویزا نیاز دارند).
اگر قصد اقامت دائم دارید:
همسر و فرزندان وابسته میتوانند تحت شرایط زیر همراهتان بیایند:
(مثال برای حمایت مالی از اعضای
● شما و اعضای خانوادهتان صالحیتهای برنامهی موردنظر را داشته باشید
ً

خانواده خود ،درآمد کافی داشته باشید).

● فرزندان تحت تکفل ،واجد شرایط باشند.
● اعضای خانواده برای ورود به کانادا غیرمجاز ( )inadmissibleنباشند.
 -73هر متقاضی ورود به کانادا ،باید درخواست جداگانهای را پر کند؟
همهی متقاضیان باید فرمهای مختص خود را پر کنند و امضا کنند؛ این شامل مهاجرت خانوادگی هم میشود.
برای متقاضیان زیر  18سال ،والدین یا سرپرست باید فرم را امضا کنند.
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اگر اعضای خانواده بخواهند بعداً بهدنبال شما مهاجرت کنند ،هر یک باید فرم درخواست را پر کنند.
 -74اگر بقیهی اعضای خانواده هم همراه ما بیایند ،چه مدارکی را برای درخواست الزم داریم؟
باید مدارک ازدواج و گواهی تولد اعضای خانواده را ارسال کنید.
 -75همسر من میتواند در کانادا کار کند؟
معموال به ویزای کار نیاز دارند ،پس باید برای
بله در بیشتر موارد همسر شما میتواند در کانادا کار کند .البته
ً
خودشان درخواست دهند.
در بعضی موارد ،ممکن است همسر بتواند درخواست ویزای کار باز بدهد که به او اجازهی کار برای هر کارفرمایی
را میدهد.

صفحه 180

برای اطالعات بیشتر :چه کسانی میتوانند درخواست ویزای کار باز بدهند؟
احتماال الزم است که کارفرما
در سایر موارد ،همسر شما باید درخواست ویزای کار مختص یک کارفرما را بدهد.
ً
ارزیابی تأثیر بازار ( )LMIAبگیرد LMIA .به کارفرما اجازه میدهد که برای مشاغل خاصی نیرو استخدام کند.
تحقیق کنید که کارفرمای همسر شما برای استخدام به  LMIAنیاز دارد یا خیر.
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 -76من حامی مالی همسر یا شریک خود در کانادا هستم .او میتواند در طول پردازش درخواستشان کار کند؟
بله ،اما فقط درصورت داشتن جواز کار این امکان وجود دارد.
اگر حامی مالی همسرتان هستید ،او میتواند درخواست ویزای کار باز بدهد .پردازش درخواست ویزای کار باز
بین چهار تا پنج ماه طول میکشد.
یادتان باشد در طول پردازش درخواست اقامت دائم همسر ،او باید:
● وضعیت حضور قانونی ( )legal statusبهعنوان توریست ،محصل یا کارگر داشته باشد.
● قبل از شروع کار صبر کند تا درخواست جواز کارش تأیید شود.
برای اطالعات بیشتر ،اقدامات درخواست ویزای کار را بخوانید و دستورالعملهای مطابق با شرایط خودتان را دنبال
کنید.
اگر درخواست اسپانسری هنوز ارسال نشده باشد:
● درخواست حمایت مالی ،اقامت دائم و ویزای کار باز را داخل یک پاکت بگذارید.
● پاکت حتماً همهی مدارک مرتبط با درخواستها و مدارک پرداخت را در خود داشته باشد.
پاکت را به مرکز رسیدگی به پروندهها در میسی سیاگا ( -)CPC- Mانتاریو ،ارسال کنید.
اگر درخواست اقامت دائم بهصورت اساسی تأیید نشده باشد:
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● درخواست کامل را پست کنید.
● بستهی پستی همهی مدارک مرتبط و رسیدهای پرداخت را شامل شود.
زمان تأیید اصلی درخواست شما به موردتان بستگی دارد و برای هر کس متفاوت خواهد بود.
درخواست اقامت دائم به تأیید اساسی رسیده است:
● همسرتان میتواند بهصورت آنالین یا کاغذی درخواست ویزای کار باز بدهد.
● اگر درخواست کاغذی است ،آن را پست کند .بستهی پستی باید شامل همهی مدارک مربوط و رسیدهای
پرداخت باشد.
 -77فرزند تحت تکفل من میتواند در کانادا کار کند؟
معموال همان شرایط مورد نیاز
اگر فرزند تحت سرپرستی شما بخواهد در کانادا کار کند ،باید ویزای کار بگیرد.
ً

صفحه 181

شما را الزم دارد.
در بیشتر موارد ،درخواست ویزای کار فرزندان باید برای شغل خاصی باشد .ممکن است الزم باشد کارفرمای آنها
معموال هر کارفرمایی باید قبل از استخدام نیروی خارجی از اشتغال و توسعهی اجتماعی کانادا
( LMIAمدرکی که
ً
بگیرد) اخذ کند LMIA .به کارفرما اجازه میدهد که اشخاصی را برای شغلی مشخص استخدام کند.
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در بعضی موارد ،فرزند تحت تکفل شما به آزمایش پزشکی نیاز دارد.
 -78من شهروند کانادا هستم اما همسرم نیست .او میتواند در کانادا کار کند؟
به وضعیت مهاجرت همسرتان بستگی دارد .اگر همسرتان مقیم دائم باشد ،میتواند در کانادا کار کند.
اگر همسرتان ویزای اقامت موقت ( )visitorداشته باشد ،برای کارکردن ،باید درخواست جواز کار بدهد.
همسر شما در موارد زیر میتواند داخل کانادا درخواست ویزای کار بدهد:
● ویزای اقامت موقتی دارد که که حداقل شش ماه معتبر است.
● از طریق  Spouse or Common- law Partner in Canada – archivedدرخواست اقامت دائم داده باشد.
● برای درخواست ویزای کار تحت پوشش  ،LMIAشرایط الزم را داشته باشد؛ تائیدیهی استخدام و توسعهی
اجتماعی کانادا مبنیبر نیاز کارفرما به نیروی کار خارجی.
● بتواند از طریق پروسهی ویزای کار برای افراد معاف از  ،LMIAدرخواست بدهد.
دربارهی نحوهی درخواست ویزای کار بیشتر بخوانید.
 -79بهدلیل کار /تحصیل همسرم در کانادا ،ویزای کار باز دارم .ویزایم تا چهمدت معتبر است؟
معموال ویزای کار شما بهاندازهی ویزای کار یا تحصیل همسرتان معتبر است .حتی در شرایط زیر هم ویزای شما
ً
در طول این دوره معتبر خواهد بود:
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مثال شغلش را از دست بدهد یا تحصیلش زود تمام شود.
● وضعیت همسرتان تغییر کند،
ً
● طالق بگیرید یا جدا شوید.
اگر شرایط فوق ایجاد شود ،نمیتوانید ویزای کارتان را پس از انقضا تمدید کنید .اما برای درخواست ویزای جدید
مجاز هستید.
 -80چطور اقامت خود بهعنوان نیروی کار را تمدید کنیم؟
اگر میخواهید اقامت خود را بهعنوان نیروی کار تمدید کنید ،حداقل سی روز قبل از انقضای وضعیت فعلی خود
باید درخواست بدهید.
برای اطالعات بیشتر ،صفحهی تمدید یا تغییر شرایط ویزای کار را بخوانید.

صفحه 182

ممکن است الزم باشد کارفرمایتان  LMIAجدیدی بگیرد .اگر معاف از  LMIAهستید ،کارفرمایتان باید هزینهی
انطباق کارفرما را پرداخت کند و از طریق پرتال کارفرما پیشنهاد استخدام جدیدی ارسال کند.
برای اطالعات بیشتر ،تمدید جواز نیروی کار موقت را ببینید .ممکن است نتوانید وارد کانادا شوید .تصمیم نهایی
را مأموران خدمات مرزی در مرز کشور خواهند گرفت.
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 -81برای تمدید ویزای کار میشود از داخل کانادا درخواست داد؟
بله ،اگر ویزایتان همچنان معتبر است ،میتوانید برای تمدید از داخل کانادا اقدام کنید.
 -82درصورت انقضای ویزای کار ،میتوانیم ویزای جدیدی درخواست کنیم؟
بله ،اما فقط زمانی میتوانید این کار را کنید که کمتر از نود روز از انقضای ویزا گذشته باشد .همچنین الزم
است وضعیت موقت خود را هم بازیابی کنید .بهدلیل الزام به بازیابی وضعیت پس از انقضا ،نمیتوانید در طول
پردازش درخواست ،کار کنید.
هنگام درخواست:
● کپی قرار کار جدید و ارزیابی تأثیر بازار درصورت نیاز یا شمارهی پیشنهاد استخدام (اگر شغل معاف از LMIA
است) را ارائه دهید.
● کادر  Cبرای work permitرا عالمت بزنید( .روی فرم)
● کادر  Dبخش  restorationرا هم عالمت بزنید( .روی فرم)
● هزینههای بازیابی وضعیت اقامت موقت و ویزای کار جدید را پرداخت کنید.
 -83من در ِکبک کار میکنم .چطور میتوانم ویزای کار خود را تمدید کنم؟
اگر شرکت کنندهی  International Experience Canadaهستید ،اینجا را ببینید.
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قدم اول :تحقیق کنید که به  LMIAنیاز دارید یا خیر:
اگر به  LMIAنیاز دارید ،کارفرما باید قدمهای زیر را طی کند:
● برای تمدید  LMIAازطریق استخدام و توسعهی اجتماعی کانادا اقدام کند.
● برای  CAQمربوط به شغلتان به دولت استان کبک درخواست دهد.
برای اطالعات بیشتر ،به این صفحه مراجعه کنید.
اگر کارفرما برای استخدامتان به  LMIAنیاز ندارد ،از اخذ  CAQهم معاف هستید .در بیشتر موارد ،الزم است
کارفرمایتان ازطریق درگاه کارفرما پیشنهاد استخدام جدیدی ارائه دهد.
بعضی از کارفرمایان معاف از  ،LMIAاز ارائهی پیشنهاد استخدام و پرداخت هزینههای انطباق کارفرما هم معاف

صفحه 183

هستند.
قدم دوم :درخواست تمدید ویزای کار:
قبل از انقضای ویزا ،درخواست تمدید آن را بدهید .کپی نامهی پیشنهاد شغلی یا قرارداد LMIA ،یا  CAQجدید
یا شمارهی پیشنهاد استخدامی که کارفرمای معاف از  LMIAشما هنگام درخواستتان دریافت کرده است ،ارسال
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کنید.
اطالعات همسر شما:
همسر تان ممکن است برای ویزای کار آزاد مجاز باشد .ویزای کار آنها دقیقاً به اندازهی ویزای خودتان اعتبار
دارد.
 -84در صورت انقضای ویزا ،میتوانیم به کار ادامه دهیم؟ این مورد را چگونه به اطالع کارفرما برسانیم؟
بله ،اگر پیش از انقضای جواز کار درخواست تمدید داده باشید ،تا اخذ تصمیم نهایی ،میتوانید مشغول به کار
باشید.
مثال اگر ویزای مختص یک کارفرما را دارید،
باید داخل کانادا بمانید و شرایط ویزای کار اصلی خود را رعایت کنید.
ً
باید همچنان برای همان کارفرمای موجود روی ویزا کار کنید.
تائیدیهای که نشان از وضعیت ضمنی ( )implied statusشما داشته باشد ،وجود ندارد .البته باید مدارکی را که
نشان میدهد قبل از انقضای ویزای کار درخواست دادهاید ،نگه دارید .این مدارک شامل کپیهای درخواست،
رسید پرداخت و چیزی که تاریخ ارسال و دریافت را نشان دهد میشود.
 -85درخواست ویزای کار جدیدی کردهام .درصورت انقضای ویزای کارم ،میتوانم در کانادا بمانم؟
بله میتوانید در کانادا بمانید و به کار ادامه دهید .در واقع وضعیت ضمنی ( )implied statusدارید ،یعنی مقیم
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موقت هستید .وضعیت ضمنی تا زمان اعالم نتیجهی درخواست ویزای جدید معتبر است .البته باید شرایط زیر
را رعایت کنید:
اگر درخواست ویزای کار دیگری کردهاید:
باید داخل کانادا بمانید و شرایط ویزای کار اصلی خود را رعایت کنید .اگر قبل از انقضای ویزا درخواست تمدید
دادهاید ،میتوانید با همان شرایط ویزای قبلی به کار ادامه دهید تا وضعیت ویزای جدیدتان مشخص شود.
اگر درخواست ویزای متفاوتی (غیر از ویزای کار) کردهاید:
مثال ممکن است به عنوان کارگر وارد
نمیتوانید هیچکدام از فعالیتهای مجاز در ویزای قبلی خود را ادامه دهید.
ً
کانادا شده باشید ،اما اکنون درخواست ویزای تحصیلی داشته باشید.

صفحه 184

در این صورت باید بهمحض اتمام ویزای کار ،کارکردن را متوقف کنید .تا زمان دریافت مجوز جدید ،نمیتوانید
کار یا تحصیل کنید.
 -86درخواست تمدید ویزای کار را کردهام .میتوانم کانادا را ترک کنم؟
میتوانید ترک کنید و برگردید .البته یکی از شرایط زیر هنگام بازگشت تان رخ میدهد:
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 .1اگر همچنان نتیجهی تمدید مشخص نباشد ،ممکن است مجاز به ورود توریستی باشید .در این صورت،
نمیتوانید تا زمان اتمام پردازش درخواست ،کار کنید .افسر مرزی ممکن است از شما مدارکی طلب کند که نشان
دهد توان مالی الزم برای زندگی در کانادا را دارید.
 .2اگر افسر مرزی تشخیص دهد که ویزای شما زمانی که خارج بودهاید تمدید شده است ،میتوانید به عنوان
نیروی کار به کانادا برگردید.
 .3ممکن است هنگام ورود ،از شما خواسته شود درخواست ویزای کار جدیدی بکنید.
عالوهبر اینها ،باید سایر شرایط ورود را هم داشته باشید.
 -87من وضعیت ضمنی دارم ،اما کارت بیمهی درمانی ،گواهینامهی رانندگی و سایر مدارک شناسایی دولتیام
منقضی شده است .چطور میتوانم این مدارک را تمدید کنم؟
باید درخواست تمدید  IDدولتی خود را قبل از انقضای وضعیت فعلی خود بدهید.
استان محل اقامت شما این خدمات را ارائه میدهد .اگر وضعیتتان منقضی شد و الزم بود شناسهی دولتی خود
را تمدید کنید ،باید به دولت منطقه یا استان اقامت خود درخواست بدهید .آنها تصمیم میگیرند که ِکی و
چطور این مدارک را تمدید کنند .برای اطالعات بیشتر ،با اداره یا آژانس دولتی محل اقامت خود تماس بگیرید؛
مثل آژانسهای مسئول سالمت و حملونقل.
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 -88ویزای کارم منقضی شده است ،اما درخواست تمدید ندادهام .میتوانم در کانادا بمانم و به کار ادامه دهم؟
پس از انقضای ویزای کار ،میتوانید تا نود روز درخواست تمدید بدهید .با انجام این کار ،میتوانید تا اطالع
ثانوی در کانادا بمانید؛ اما تا تمدید ویزای کار ،اجازهی کارکردن ندارید و تضمینی هم نیست که درخواست تان
پذیرفته شود.
در غیر این صورت ،باید بهمحض اتمام ویزای کار کانادا را ترک کنید .اگر نروید ،ممکن است اخراج شوید و برای
برگشت به اجازهی مأمور مهاجرت نیاز داشته باشید.
نحوهی بازیابی ویزای کار را بخوانید.
 -89هنگام ورود به کانادا پاسپورت جدیدی دریافت کردهام ،اما ویزای کار من ،روی همان پاسپورت قبلی است.
تکلیف چیست؟
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پاسپورت قبلی خود را نگه دارید .اگر قصد ترک کانادا را دارید ،هر دو پاسپورت همراهتان باشد .برای برگشت،
به جواز معتبر کار نیاز دارید.
تاریخ انقضای ویزای کار با انقضای گذرنامهی شما مرتبط است .اگر بهدلیل منقضیشدن قبلی ،پاسپورت جدیدی
گرفتهاید ،پس ویزای کار شما هم در همان تاریخ منقضی خواهد شد .در این شرایط ،باید برای کارکردن در کانادا،
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درخواست تمدید ویزای کار بدهید.
 -90میتوان ویزای کار  International Experience Canadaرا تمدید کرد؟
ویزای کارتان فقط در شرایط خیلی خاصی تمدید میشود .به این صفحه مراجعه کنید.
 -91اگر وضعیت ضمنی داشته باشیم ،درصورت انقضای شمارهی بیمهی اجتماعی ( ،)SINمیتوانیم تحت همان
شرایط قبلی به کارکردن ادامه دهیم؟
بله ،اگر قبل از انقضای ویزای قبلی درخواست تمدید کرده باشید ،حتی درصورت انقضای  SINهم میتوانید به
کار ادامه دهید.
بهمحض دریافت ویزای جدید ،میتوانید درخواست تمدید  SINبدهید.
تمدید  :SINپس از دریافت ویزای کار جدید ،میتوانید از نزدیکترین مرکز خدمات کانادا SIN ،خود را تمدید کنید.
 -92اگر به زمان بیشتری برای تمدید ویزای کار یا تحصیل نیاز داشته باشیم ،میتوانیم وضعیت خود را به
 visitorتغییر دهیم؟
میتوانید وضعیت خود را به ویزیتور تغییر دهید ،اما با پایان ویزای کار یا تحصیل فعلی ،دیگر نمیتوانید
درخواست جواز کار یا تحصیل از داخل کانادا بدهید .در واقع این کار زمان بیشتری برای تمدید به شما نمیدهد.
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بیشتر توریستها نمیتوانند درخواست ویزای کار یا تحصیل از داخل کانادا بدهند .اگر وضعیت خود را به
احتماال برای درخواست ویزای کار یا تحصیل ،باید کانادا را ترک کنید.
توریست تغییر دهید،
ً
به همین دلیل ،شدیداً توصیه میشود اگر به زمان بیشتری برای تمدید نیاز دارید ،وضعیت خود را به ویزیتور
تغییر ندهید.
تاریخ دقیق انقضای ویزای جاری را بهخاطر بسپارید و حداقل سی روز قبل از آن ،درخواست بدهید.
 -93چرا ویزای کار یا تحصیل فقط برای بخشی از برنامهی تحصیلی یا قرارداد شغلی ما معتبر است؟
مجوز کار یا تحصیل شما به دالیل زیر ،برای مدت کمتری اعتبار خواهد داشت:
● گذرنامه یا مدرک مهاجرتتان قبل از پایان اقامتتان منقضی خواهد شد.
● در  IECشرکت کردهاید و پوشش بیمهی درمانی شما تا زمان زیادی معتبر نیست.
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پاسپورت یا مدرک مهاجرت شما منقضی خواهد شد:
اگر به قصد کار یا تحصیل وارد کانادا میشوید ،نمیتوانید بیشتر از زمان انقضای پاسپورت یا مدرک مهاجرتتان
بمانید .جواز کار یا تحصیل فقط تا تاریخ انقضای پاسپورت یا مدرک مهاجرت معتبر است.
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پاسپورت یا مدرک مهاجرت جدیدی داخل کانادا اخذ کردهاید:
میتوانید برای زمان باقیمانده از دورهی تحصیلی یا قرارداد کاری ،درخواست تمدید ویزای تحصیل یا ویزای کار
را بدهید.
در  IECشرکت کردهاید و پوشش بیمهی درمانی شما تا زمان زیادی معتبر نیست:
اگر پوشش بیمهی درمانی فقط برای بخشی از اقامت شماست ،ویزایی متناسب با مدت پوشش برایتان صادر
میشود.
قبل از ترک کشور خود ،مطمئن شوید که بیمهتان تمام اقامت شما در کانادا را پوشش بدهد .در غیر این صورت،
حتی با تمدید پوشش بیمهی درمانی ،مجاز به تمدید ویزای کار خود نیستید.
 -94چه کسی برای پردازش مجوز کار دو هفتهای واجد شرایط است؟
استراتژی مهارتهای جهانی ( ،)GSSبا ارائهی پردازشهای دو هفتهای درخواستهای ویزای کار ،به شما کمک
میکند زودتر مشغول به کار در کانادا شوید.
برای اخذ شرایط ،باید بهصورت آنالین و خارج از کانادا ،تحت یکی از شرایط زیر درخواست دهید:
● کارفرمای شما دارای  LMIAاز نوع ( GTSاز نوع  Aیا  )Bاز استخدام و توسعهی اجتماعی کانادا ( )ESCDباشد.
در این صورت ،هنگام کاملکردن  eligibility checkخود باید اطالع دهید که از  LMIAنوع  GTSاستفاده میکنید.
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در غیر این صورت ،متقاضی  GSSشناخته نمیشوید.
● یک پیشنهاد استخدام از کارفرمای معاف از  LMIAداشته باشید.
● شغل نوع صفر (مدیریتی یا اجرایی) یا شغل نوع ( Aحرفهای) داشته باشید.
● درخواست ویزای کار مختص کارفرما کرده باشید.
 -95پردازش همهی درخواستهای استراتژی مهارتهای جهانی ( )GSSدوهفتهای است؟
مثال تحت شرایط زیر ،پردازش طوالنیتر
خیر ،پردازش بعضی درخواستها ممکن است بیشتر طول بکشد.
ً
میشود:
● درخواست ناقص باشد.
● یکی از مدارک مورد نیاز کم باشد.
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● ترجمهی مدارک غیرانگلیسی و غیرفرانسوی معتبر نباشد.
استاندارد خدمات به این شکل است که  80درصد درخواستهای کامل طی دو هفته پردازش شود.
 -96من  Global Talent Stream (GTS) LMIAدارم .برای پردازش دو هفتهای باید کار دیگری انجام دهم؟
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بله ،برای پردازش دو هفتهای باید صالحیت خود را بررسی کنید و :
● به سؤال  if you have a written offer from an employer in Canadaپاسخ  Yesبدهید.
● در پاسخ به سؤال نوع ویزای کار درخواستی ،گزینه ی �a work permit with a Labour Market Impact As
 )sessment (LMIAرا انتخاب کنید.
● به سؤال  ،if your employer LMIA was issued under Global Talent Streamپاسخ  YESبدهید( .متقاضیانی
که ازطریق برنامهی پویایی بینالمللی درخواست میدهند ،نیازی به پاسخ بله به این سؤال ندارند).
● خارج از کانادا ،درخواست آنالین بدهید.
الزامات دفتر ویزای محلی:
بسیاری از دفاتر ویزای محلی دستورالعملهای خاصی دارند که کارگران باید رعایت کنند .الزامات دفتر ویزای
محلی خود را بررسی کنید تا مدرکی برای درخواست کم نداشته باشید.
اگر دستورالعملهای خاصی برای رعایت باشد ،آنها را داخل بستهی درخواست خود پیدا میکنید.
● وارد صفحهی درخواست ویزای کار شوید.
● درخواست آنالین را انتخاب کنید.
● کشور یا منطقهی مبدأ خود را وارد کنید.
● از لیست مدارک (درصورت وجود) فایل  visa office requirementsمختص کشور خود را دانلود کنید.
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برای اخذ صالحیت پردازش دوهفتهای ،نیروی کار باید ترجمهی معتبر مدارک غیرانگلیسی یا غیرفرانسوی را ارائه
دهد؛ حتی اگر ملزومات دفتر ویزا سایر زبانها را هم قبول کند.
بعضی از مدارک الزم بسته به محل درخواست شما ،متفاوت خواهند بود ،مثل عکس و اثر انگشت و مدرک عدم
سوءپیشینه.
وظیفهی شماست که از کاملبودن درخواست خود مطمئن شوید .اگر چیزی را فراموش کنید ،درخواستتان یا رد
میشود یا با تأخیر مواجه میشود.
 -97برای درخواست پردازش دوهفتهای از طریق  ،GSSآزمایش پزشکی را ِکی انجام دهیم؟
اگر نیاز به آزمایش پزشکی دارید ،قبل از درخواست آن را انجام دهید تا با درخواست ارسالش کنید .این همان
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 upfront examاست.
دربارهی  upfront examsبیشتر بخوانید.
 -98برای درخواست ویزای کار ازطریق  ،GSSمدرک عدم سوءپیشینه ( )police certificateالزم است؟
به محل درخواستتان بستگی دارد .بسیاری از دفاتر ویزا دستورالعملهای الزامی خاصی را دارند .برای چککردن
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نیازتان به مدرک عدم سوءسابقه:
● وارد درخواست ویزای کار خود شوید.
● کشور یا منطقهی محل درخواست را انتخاب کنید.
● از لیست مدارک (درصورت وجود) فایل  visa office requirementsمختص کشور خود را دانلود کنید.
دستورالعملهای دفتر ویزا مختص محل شماست و نیازتان به مدرک عدم سوءپیشینه را مشخص میکند.
اگر مدرک عدم سوءپیشینهی شما انگلیسی یا فرانسه نیست ،باید ترجمهی معتبری ارائه کنید و با درخواست
ارسالش کنید ،حتی اگر دفتر ویزا سایر زبانها را هم قبول کند.
اگر نمیتوانید مدرک عدم سوءپیشینه تهیه کنید ،علت را توضیح دهید و مدارک مربوطه را با درخواست ارسال
کنید .توضیحات شما بررسی میشود و درصورت نیاز به اطالعات بیشتر ،به شما اطالعرسانی خواهد شد.
احتماال
اگر ارائهی مدرک عدم سوءپیشینه الزم باشد ،ولی با درخواست ارسال نشود ،پردازش درخواست شما
ً
بیش از دو هفته طول میکشد.
نحوهی دریافت مدرک عدم سوءپیشینه را بخوانید.
 -99برای پردازش دوهفتهای  GSSواجد شرایط هستم .میتوانم خانوادهام را هم بیاورم؟
بله ،اگر همهی اعضا همزمان درخواست داده باشند ،همسر و فرزندان تحت تکفل هم برای پردازش دو هفتهای
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مجاز خواهند بود .دقت کنید که همه درخواست کاملی ارسال کرده باشند تا تأخیری ایجاد نشود.
 -100اگر ازطریق  International Mobility Programدرخواست دهیم ،میتوانیم پردازش دوهفتهای داشته
باشیم؟
بله ،اگر ازطریق  International Mobility Programدرخواست ویزای کار میدهید ،درخواست را به همان شکل
آنالین معمول ارسال کنید .در شرایط زیر ،درخواست شما در همان دو هفتهی استاندارد بررسی خواهد شد:
● برای استراتژی مهارتهای جهانی ( )GSSواجد شرایط باشید.
● درخواست کاملی ارسال کرده باشید.
 -101برای درخواست ویزای کار خود به  LMIAنیاز دارم .چطوری بهفمیم که جزئی از Global Talent Stream
هستیم؟
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 LMIAمثبت شما که کارفرما باید قبل از ارسال درخواستتان به شما تحویل دهد ،توضیح میدهد که جزئی از
 GTSهستید یا خیر.
 -102من کارفرمای  International Mobility Programهستم .باز هم باید از درگاه کارفرما استفاده کنم؟
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در بیشتر موارد بله ،باید ارائهی پیشنهاد و پرداخت هزینهی انطباق خود را قبل از درخواست ویزای کار از جانب
کارگر ،ازطریق درگاه کارفرما انجام دهید .البته در بعضی موارد ،الزامی به استفاده از پرتال کارفرما نیست.
ویزای کار باز :اگر نیروی کار دارای ویزای کار باز را استخدام میکنید ،نیازی به ارائهی پیشنهاد استخدام یا
پرداخت هزینهی انطباق کارفرما ندارید .ویزای کار باز به نیروی کار اجازهی کار برای هر کارفرمای کاناداییای را
میدهد.
معافیت از پرداخت هزینهی انطباق:
بعضی از کارفرمایان معاف از  ،LMIAنیازی به ارائهی پیشنهاد استخدام ازطریق پرتال کارفرما و پرداخت هزینههای
انطباق ندارند .در اینجا دربارهی معافیت خود از پرداخت هزینهی انطباق تحقیق کنید.
 -103چطور میتوان با استفاده از  LMIAصادرشده از  ESDCازطریق  Global Talent Streamنیروی کار خارجی
موقت استخدام کرد؟
بهمحض دریافت پاسخ مثبت از استخدام و توسعهی اجتماعی کانادا ( )ESDCبرای درخواست  GTS LMIAخود،
کپی نامهی پاسخ را به کارگر موردنظرتان بدهید .او باید آنالین درخواست دهد و کپی را همراه درخواست ویزای
کار خود ارائه دهد.

صفحه 190

www.trustimm.com

کارگر همچنین باید در بخش بررسی صالحیت ،خود را به جزئی از  GTSمعرفی کند.
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ویزای مددکاری اجتماعی
 -1آیا الزم است مدرکی ارائه دهم که میتوانم حقوق پرستاری را پرداخت کنم که از طریق caregiver pilots
استخدام میکنم ؟
هنگام استخدام از طریق برنامه پرستار کودک در منزل ( )Home child care providersیا کارگران پشتیبانی
خانگی ( )Home support workersاز اطالعاتی استفاده میشود که در فرم پیشنهاد استخدام  ،5983 IMMارائه
شده است .این کار برای این انجام می شود تا به شما کمک شود که معتبر و واقعی بودن پیشنهاد شغلی تان
مثل مانند توانایی تان برای پرداخت حقوق مراقب بررسی شود.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،با شما تماس گرفته خواهد شد.
ممکن است این اطالعات از شما خواسته شود:
● درآمد ساالنه خانواده تان؛
● گردش حساب بانک؛
● برگه های تشخیص درآمد اخیرتان در کانادا.
 -2اگر آنها را از طریق برنامه ی  Caregiver Programاستخدام کنم ،باید هزینه های سفر پرستار را پرداخت
کنم؟
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خیر ،اگر دوست دارید میتوانید هزینه های سفر را پرداخت کنید.
شما و پرستار مورد نظر خود قبل از استخدام باید در مورد نحوه ی پرداخت هزینه های سفر توافق کنید.
اینکه آیا شما هزینه سفر آنها را پرداخت میکنید یا نه ،میتواند در فرم پیشنهاد شغل(  ) IMM 5983شرح داده
شود.
 -3من میخواهم یک پرستار با یک توافق نامه ی خانگی استخدام کنم .حداکثر مبلغی که میتوانم برای اتاق
و غذا هزینه کنم چقدر است؟
حداکثر مبلغی که میتوانید پرداخت کنید به استان یا شهری بستگی دارد که در آن ساکن هستید .هر استان و
شهر دارای یک اداره ی کاریابی یا استانداردهای شغلی است که با قوانین کار و استخدام سرو کار دارد.
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اگر افراد را از طریق برنامه پرستار کودک در منزل ( )Home child care providersیا کارگران پشتیبانی خانگی
( )Home support workersاستخدام میکنید ،و شما و پرستار درباره ی تهیه ی مسکن آنها با هم توافق میکنید،
جزئیات باید در فرم پیشنهاد شغلی  5983 IMMموجود باشد.
 -4من میخواهم به عنوان پرستار در کانادا کار کنم ،اما شرایط این کار را ندارم ،گزینه های انتخابی من چیست؟
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اگر شرایط الزم برای پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی بودن را ندارید ،اگر یک مورد از ویژگیهای
زیر را دارید ،می توانید از طریق برنامه ی کارگر خارجی موقت موقتاً به عنوان پرستار کار کنید:
● شما در حال حاضر در کانادا هستید و واجد شرایط درخواست مجوز کار در داخل کانادا هستید؛
● شما خارج از کانادا هستید و کارفرمای شما قبل از  18ژوئن  2019برای استخدام شما از طریق  LMIAاقدام به
استخدام کرده است؛
● شما در کبک کار خواهید کرد.
کارفرمای شما ابتدا باید ارزیابی تأثیر بازار کار مثبت یا  LMIAمثبت دریافت کند.
 -5من در کانادا به عنوان پرستار کار میکنم اما شرایط الزم برای این کار را ندارم .آیا میتوانم برای تمدید مجوز
کار خود اقدام کنم؟
بله .اگر دارای مجوز کار مخصوص کارفرمایان هستید و به عنوان سرپرست در کانادا کار میکنید ،میتوانید برای
تمدید آن از طریق برنامه کارگر خارجی موقت اقدام کنید .برای حفظ وضعیت تان به عنوان کارگر باید قبل از
تاریخ انقضاء ،مجوز کار خود را تمدید کنید.
قبل از تمدید مجوز کار ،کارفرمای شما باید ارزیابی تأثیر مثبت بازار کار دیگری را دریافت کند.
اگر در آینده شرایط الزم را داشته باشید ،میتوانید درخواست استخدام به عنوان پرستار کودک در منزل یا کارگر
پشتیبانی خانگی را داشته باشید.
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همچنین میتوانید این را بررسی کنید که آیا واجد شرایط برنامه مهاجرتی دیگر هستید یا نه.
 -6یک کارفرما در کبک به من پیشنهاد شغل پرستار را داده است .من برای چه کاری درخواست میدهم؟
اگر کارفرما میخواهد شما را برای یک موقعیت شغلی در کبک استخدام کند ،باید از طریق برنامه کارگر خارجی
موقت درخواست مجوز کار کنید .کارفرمای شما قبل از استخدامتان نیاز به ارزیابی اثرات مثبت بازار کار دارد.
کبک ،مهاجران اقتصادی خود را انتخاب میکند .اگر میخواهید در کبک اقامت دائم داشته باشید ،مشمول
مشاغلی مانند پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی نمی شوید.
 -7مجوز ویزای کار آزاد ( ) Open Work Permitدارای محدودیت شغلی چیست؟
مجوز ویزای کار آزاد دارای محدودیت شغلی به شما این امکان را میدهد برای هر کارفرمایی اما فقط در زمینه ی
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شغل ذکر شده در مجوز کار فعالیت کنید.
به عنوان مثال ،در مشاغلی مانند پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی ،شما باید در خارج از کبک در
یکی از این مشاغل طبقه بندی ملی کانادا ( )NOCکار کنید:
● ارائه دهنده خدمات پرستاری از کودکان در منزل ( NOC 4411-تجربه به عنوان والدین محاسبه نمیشود).
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● کارگر پشتیبانی خانگی) ( NOC 4412-تجربه به عنوان یک خانه دار به حساب نمی آید)
اگر این نوع مجوز کار را دارید ،کارفرمای شما برای استخدامتان نیازی به ارزیابی تأثیر بازار کار ندارد.
بدون دریافت مجوز کار جدید میتوانید کارفرمایان را تغییر دهید ،مشروط بر اینکه شغل جدید در حوزه ی همان
شغل باشد و شرایط دیگر مجوز کار خود را در نظر بگیرید.
 -8آیا میتوانم از طریق  caregiver pilotsبرای تمدید مجوز کار خود اقدام کنم؟
برای تمدید مجوز کار خود فقط در صورت ارائه خدمات پرستاری از کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی
میتوانید درخواست کنید:
● مجوز کار شما کمتر از  36ماه صادر شده است ،زیرا گذرنامه تان منقضی شده است؛
● شما حاال یک گذرنامه جدید دارید.
در این صورت ،ممکن است بتوانید برای تمدید مجوز کار خود از تاریخ صدور آن تا حداکثر  36ماه اقدام کنید.
به عنوان مثال ،اگر برای شما پروانه کار صادر شود که  24ماه اعتبار دارد ،ممکن است بتوانید آن را به مدت 12
ماه دیگر تمدید کنید.
به منظور جلوگیری از انجام این کار ،مطمئن شوید که گذرنامه یا سند سفرتان حداقل  36ماه قبل از اَ پالی کردن
معتبر است.
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 -9چه زمانی الزم است که برای  caregiver pilotsمعاینه پزشکی انجام دهم؟
احتماال مجبور هستید که  2معاینه ی پزشکی
برای کار به عنوان پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی،
ً
جداگانه انجام دهید .در هر دو مورد ،دستورالعمل های مربوط به زمان و نحوه ی انجام معاینه پزشکی را برای
شما ارسال میشود.
برای معاینه پزشکی مراجعه نکنید ،مگر اینکه اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا به شما اطالع بدهد.
اولین معاینه پزشکی
شما به عنوان یک پرستار ،از نزدیک با کودکان ،افراد معلول یا افراد مسن کار می کنید ،بنابراین قبل از آمدن به
کانادا ،باید یک معاینه پزشکی انجام دهید.
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معاینه پزشکی دوم
هنگامی که  24ماه سابقه کار در کانادا داشته باشید و مدرکی از تجربه کاری خود را ارائه دهید ،ممکن است از
شما خواسته شود یک معاینه ی پزشکی دیگر انجام دهید تا مطمئن شوید که هنوز در کانادا پذیرش می شوید.
اعضای خانواده
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اعضای خانواده تان باید حتی اگر با شما به کانادا نمی آیند ،یک معاینه پزشکی انجام دهند .اگر این کار را نکنند،
در آینده واجد دریافت حمایت مالی نخواهند شد .مستقیماً با آنها تماس گرفته خواهد شد تا در مورد نحوه ی
انجام معاینات پزشکی راهنمایی شوند.
قبال شهروند کانادا بودند یا اقامت دائم دارند ،به معاینه ی پزشکی نیاز ندارند.
اگر اعضای خانواده تان
ً
 -10من وقتی که درخواست استخدام به عنوان پرستار را داشتم ،یک معاینه پزشکی انجام دادم .چرا از من
خواسته شده که یک معاینه ی دیگر را انجام دهم؟
قبال یک معاینه ی پزشکی را انجام دادید
اعتبار معاینات پزشکی از تاریخ برگزاری آزمون به مدت  12ماه است .اگر
ً
اما منقضی شده است ،شما و اعضای خانواده تان باید یک معاینه ی دیگر را انجام دهید تا مطمئن شوید که
هنوز در کانادا پذیرفته میشوید.
 -11آیا میتوانم از تجربه کاری بیش از  1کارفرما برای اَ پالی کردن به عنوان پرستار استفاده کنم؟
بله .شما میتوانید از تجربیات کاری بیش از  1کارفرما استفاده کنید برای اینکه متقاضی مشاغلی مانند پرستار
کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی باشید ،به شرطی که این تجربه کاری مشابه همان مشاغل واجد شرایط
باشد .نمیتوانید تجربه ی شغلی از  2شغل مختلف را ترکیب کنید.
باتوجه به اینکه برای کدام شغل درخواست میدهید ،تجربه کاریتان باید در یک مورد از این مشاغل طبقه بندی
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ملی کانادا ( )NOCباشد:
● ارائه دهنده خدمات پرستاری از کودکان در منزل ( - NOC 4411تجربه به عنوان والدین محاسبه نمیشود).
● کارگر پشتیبانی خانگی ( NOC 4412-تجربه به عنوان یک خانه دار به حساب نمی آید).
به عنوان مثال ،اگر به عنوان یک پرستار کودک در منزل برای دو کارفرمای مختلف به صورت تمام وقت کار
میکنید ،میتوانید از این تجربه کاری برای نشان دادن صالحیت تان استفاده کنید.
با این حال ،اگر به عنوان یک پرستار کودک در منزل برای یک کارفرما یا کارگر پشتیبانی خانگی برای کارفرمای
دیگر به صورت تمام وقت کار میکنید ،نمیتوانید این تجربه های شغلی را با هم ترکیب کنید.
 -12من به صورت غیرقانونی در کانادا کار کردم .آیا میتوانم از تجربیاتم برای کسب شرایط الزم برای پرستار
شدن استفاده کنم؟
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خیر .برای اینکه سابقه کاریتان برای مشاغلی مانند پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی حساب شود،
شما باید این کار را به صورت قانونی و با مجوز کار در کانادا انجام داده باشید .اگر تا به حال به صورت غیرقانونی
در کانادا کار کردید ،ممکن است درخواست تان رد شود.
 -13من در کبک به عنوان پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی کار میکردم .آیا این تجربه کاری
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میتواند برای شغل پرستاری هم حساب شود؟
بله .اگر در یکی از مشاغل طبقه بندی ملی ( )NOCدر کبک کار کردید ،میتوانید از این تجربه به عنوان سابقه کار
استفاده کنید:
● ارائه دهنده خدمات پرستاری از کودکان در منزل ( - NOC 4411تجربه به عنوان والدین محاسبه نمی شود)؛
● کارگر پشتیبانی خانگی( NOC 4412 -تجربه به عنوان یک خانه دار به حساب نمی آید).
اگر با کمتر از  24ماه سابقه کار ،درخواست کار کردن به عنوان پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی
را دارید ،باید برای کار کردن خارج از کبک یک پیشنهاد شغلی معتبر و واقعی داشته باشید.
تمام  24ماه سابقه کاری باید طی  36ماه بدست آید.
برای درخواست این مشاغل ،شما باید برای زندگی در خارج از استان کبک با اقامت دائم برنامه ریزی کنید.
برای اثبات اینکه در خارج از کبک زندگی میکنید یا زندگی خواهید کرد ،ممکن است اسناد حمایتی را به همراه
درخواست اقامت دائم خود ارسال کنید.
 -14آیا محدودیتی وجود دارد در تعداد مشاغل پرستاری که قبول میشوند؟
بله .سالیانه فقط حداکثر  5500درخواست کار به عنوان پرستار پردازش میشوند:
●  2,750برنامه پرستار کودک در منزل؛
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●  2,750برنامه کارگر پشتیبانی خانگی.
اگر درخواستتان ناقص باشد یا پس از ِاعمال محدودیتها ،دریافت شوند ،اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
آن را به همراه هزینه پردازش به شما بازمیگردانند.
 -15اگر قبل از اینکه درخواست خودم را ارسال کنم ،محدودیت ساالنه در استخدام پرستار در نظر گرفته شد،
چه کاری میتوانم انجام دهم؟
شما میتوانید صبر کنید تا برنامه ی پرستار کودک در منزل یا کارگر پشتیبانی خانگی در سال آینده مجدداً عملی
شود یا اینکه بررسی کنید آیا واجد شرایط برنامه مهاجرت دیگری هستید یا خیر.
 -16قرارداد کار برای یک پرستار خانگی چیست؟
قرارداد کار ،یک قرارداد کتبی است .قرارداد ،شرایط استخدامتان را مشخص میکند و به محافظت از حقوق شما
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به عنوان کارمند کمک میکند .اگر در رابطه با شغل و وظایفتان ابهاماتی وجود دارد ،هنگام صحبت با کارفرمای
خود ،به قرارداد مراجعه کنید.
 -17طبق قوانین کار ،به عنوان یک پرستار خانگی چه حقوقی دارم؟
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شما به عنوان یک پرستار خانگی ،طبق قوانین کار در اکثر استانها و مناطق از حقوق قانونی عادالنه برخوردار
هستید .هیچ چیز در قرارداد یا شرایط کاری شما نمیتواند این حقوق را نقض کند.
قرارداد شغلیتان به محافظت از حقوقتان به عنوان کارمند کمک میکند .درباره اطالعاتی که باید در قرارداد باشد
بیشتر بدانید.
همچنین ،شما حق این را دارید که اگر رفتار کارفرما برای شما ناخوشایند بود ،کار را ترک کنید .در صورت تغییر،
از دست دادن یا ترک شغل ،درباره تمدید اقامت خود اطالعات بیشتری کسب کنید.
آیین نامه  185مهاجرت و حمایت از پناهندگان شرایطی را که ممکن است در مجوز کارتان باشد را ذکر کرده
است.
شرایط کار ،از جمله حداقل دستمزد ساعتی ،در کانادا بسیار متفاوت است .شما باید با مراجعه به اداره استاندارد
کار از قوانین شغلی در محل کارتان آگاه شوید.
قوانین شغلی ممکن است حقوقی را در این زمینه ها پوشش دهند:
● روزهای تعطیل هر هفته؛
● زمان تعطیالت با حقوق؛
● پرداخت حقوق در تعطیالت رسمی؛
● حقوق اضافه کار؛
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● حداقل دستمزد؛
● حداکثر هزینه تهیه ی اتاق و غذا.
تعطیالت رسمی ،روزهایی است که اکثر کارگران ،از جمله پرستاران خانگی ،میتوانند در روز تعطیل حقوق دریافت
کنند یا حق بیمه دریافت کنند ،که میتواند حقوق اضافه کار باشد .در کانادا ،برخی از تعطیالت رایج عبارتند از:
● روز سال نو ( 1ژانویه) ؛
● روز گود فرایدی (جمعه قبل از عید پاک) ؛
● روز ویکتوریا (اواخر ماه مه) ؛
● روز کانادا ( 1ژوئیه) ؛
● روز کارگر (اوایل سپتامبر) ؛
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● روز شکرگذاری (اواسط نوامبر)؛
● روز کریسمس ( 25دسامبر).
بعضی از استانها یا شهرها یک یا دو روز تعطیل رسمی دارند.
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 -18من یک پرستار خانگی هستم .اگر شغلم را از دست بدهم چه اتفاقی می اُ فتد؟
اگر شغلتان را از دست دادید ،باید در اسرع وقت کارفرمای جدیدی را با استفاده از برنامه  Live in Caregiverپیدا
کنید .با این حال ،در حالی که دنبال شغل دیگری هستید ،ممکن است واجد شرایط مزایای بیمه اشتغال باشید.
در این صورت ،اگر شغلتان را بدون مرتکب اشتباه شدن از دست دهید ،بیمه اشتغال ،مزایایی را برای شما فراهم
میکند .تعداد ساعاتی که باید کار کنید به میزان بیکاری در منطقه تان بستگی دارد.
همچنین ممکن است واجد شرایط دریافت مزایای بیمه اشتغال باشید که در زمانهای مشخصی که قادر به کار
کردن نیستید این بیمه به شما تعلق میگیرد .بیمه اشتغال مزایایی برای بیماری ،زایمان ،و مراقبت های والدین
فراهم میکند.
در حالی که مشغول کار هستید ،کارفرمای شما حق بیمه ی اشتغال را از دستمزدتان کم میکند .مبلغ کسر شده
به میزان درآمدتان بستگی دارد .کارفرمای شما حق بیمه ی اشتغالتان را برای دولت میفرستد.
برای کسب اطالعات بیشتر ،با نزدیکترین اداره ی ارائه ی خدمات کانادا تماس بگیرید.
 -19کارفرمای من در حال انتقال به استان یا شهر دیگری است .آیا به مجوز کار جدید یا نظر درباره وضعیت
بازار کار نیاز دارم؟
اگر کارفرمای شما در حال انتقال به استان یا شهر جدیدی است ،باید نظر جدیدی درباره وضعیت بازار کار و توسعه
اجتماعی کانادا بدست آورید .همچنین ،قبل از اینکه بتوانید در مکان جدید کار کنید ،باید مجوز کار جدید دریافت
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کنید.
قبل از اینکه با کارفرمای خود به مکان جدید بروید ،مجوز کار جدید را درخواست کنید .حداقل  30روز قبل از انقضاء
مجوز شغلی فعلی تان مطمئن شوید که برای تمدید مجوز درخواست می دهید.
 -20آیا میتوانم تحت برنامه  Live in Caregiverهمزمان برای بیش از یک کارفرما کار کنم؟
خیر ،شما نمی توانید تحت برنامه  Live in Caregiverهمزمان با بیش از یک کارفرما کار کنید .طبق این برنامه،
مجوز کارتان ،کارفرمای شما و نوع کاری که ممکن است در کانادا انجام دهید ،مشخص میشود.
 -21آیا میتوانم در برنامه  Live in Caregiverکارفرمایان را تغییر دهم؟
بله ،شما ممکن است در برنامه  Live in Caregiverکارفرمایان را تغییر دهید .با این حال ،ابتدا باید قرارداد کار با
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کارفرمای جدید را امضاء کنید تا کارفرمای جدید درخواست ارزیابی تاثیر بازار کار ( )LMIAرا بدهد .بعد از اینکه
اداره ی اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا LMIA ،مثبت صادر کرد ،باید درخواست مجوز کار جدید دهید.
چندین مرحله دیگر وجود دارد که باید قبل از تغییر کارفرما انجام دهید ،از جمله درخواست برخی مدارک از
کارفرمای فعلیتان.
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به منظور کسب اطالعات بیشتر ،به بخش تغییر مشاغل مراجعه کنید.
 -22به عنوان یک کارگر موقت ،اگر کارفرمایم با من رفتار ناعادالنه ای انجام دهد ،چه کاری میتوانم انجام
دهم؟
به عنوان یک کارگر موقت ،در قرارداد کارتان باید این موارد به وضوح مشخص شود:
● مزایای پرداخت اجباری؛
● وظایف کاری؛
● ساعت کاری؛
● دستمزد؛
● برنامه ی اقامت (در صورت لزوم)؛
● حق تعطیالت و مرخصی استعالجی؛
● شرایط اتمام کار و استعفا.
اگر فکر میکنید کارفرمای شما رفتار ناعادالنه ای با شما دارد ،میتوانید برای دریافت راهنمایی با نزدیکترین
اداره استاندارد کار در استان یا شهرتان تماس بگیرید .کارفرمای شما اجازه ندارد که شما را به علت شکایت از
استانداردهای کار مجازات کند.
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 -23اگر من به عنوان پرستار خانگی کار کنم ،خانواده ام میتوانند با من به کانادا بیایند؟
اعضای خانواده به طور معمول با افرادی که با برنامه  Live in Caregiverکار میکنند به کانادا نمی آیند .حتی اگر
یک کارفرما موافقت کند که یکی از اعضای خانواده میتواند با شما در خانه ای زندگی کند که شما در آنجا از فردی
مراقبت میکنید ،کارفرمایان دیگر ممکن است با شرایط مشابه موافقت نکنند .همچنین ،ممکن است به اندازه
کافی برای تأمین هزینه های خانواده خود در کانادا درآمد کسب نکنید.
با این حال ،میتوانید خانواده تان را به همراه خود به کانادا بیاورید ،اگر یک مامور مهاجرت را در این صورت راضی
کنید که:
● شما پول کافی برای مراقبت و حمایت از اعضای خانواده تان در کانادا را دارید؛
● کارفرمای شما به آنها اجازه بدهد در خانه ای زندگی کنند که از فردی در آنجا مراقبت میکنید.
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 -24آیا کارفرما میتواند من را اخراج کند؟
خیر ،کارفرمای شما نمیتواند شما را از کانادا اخراج کند .اگر کارفرما ،شما را تهدید به انجام این کار میکند،
میتوانید به اداره استاندارد کار شکایت تان را ارسال کنید .تهدید یا ترساندن در کانادا نوعی رفتار بد یا تجاوز به
حقوق دیگران محسوب میشود .یک شبکه پشتیبانی از پرستاران خانگی یا یک گروه حامی نیز میتواند به شما
مشاوره دهد و کمکتان کند.
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 -25من یک پرستار خانگی و آماده ی درخواست اقامت دائم هستم .آیا می توانم برای مجوز کار آزاد اقدام
کنم؟
به عنوان پرستار خانگی میتوانید برای اقامت دائم از طریق برنامه ی  the Live- in Caregiverدرخواست دهید.
شما همچنین باید:
● مجوزهای معتبر کار را به مدت دو سال یا بیشتر کسب کنید؛
● حداقل  3،900ساعت یا  2سال نه بیش از  4سال به عنوان پرستار خانگی کار کرده باشید.
قبل از انقضا مجوز کار فعلی تان ،درخواست مجوز کار خود را در همان پاکت درخواست اقامت دائم ارسال کنید.
مجوز کار آزاد به شما این امکان را می دهد که برای هر کارفرما در مدت زمان مشخص شده در مجوز کار کار کنید.
 -26آیا میتوانم درخواست مجوز کار آزاد و درخواست اقامت دائم خود را جداگانه ارسال کنم؟
بله .اگر درخواست اقامت دائم را همراه با درخواست مجوز کار آزاد ارسال نکردید ،میتوانید آن را جداگانه ارسال
کنید .در باالی فرم درخواست" ،مجوز کار آزاد – پرستار خانگی" را بنویسید.
با این حال ،توجه داشته باشید که اگر درخواستتان برای اقامت دائم در کانادا امکان پذیر نباشد ،ممکن است
درخواست مجوز کار آزاد رد شود .به همین دلیل است که ما به شما توصیه میکنیم هر دو درخواست را همزمان
ارسال کنید.
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 -27آیا در زمان رسیدگی به درخواست اقامت دائم ،باید مجوز کار خود را تمدید کنم؟
شما باید درخواست مجوز کار آزاد خود را با درخواست اقامت دائم ارائه دهید .اگر این کار را انجام دهید ،برای
ادامه کار با کارفرمای خود نیازی به تمدید مجوز کار ندارید .با این حال ،ممکن است برای تمدید اسنادی مانند
کارت بیمه تامین اجتماعی یا کارت سالمتتان به یک مجوز کار معتبر نیاز داشته باشید .در این صورت ،باید
مجوز کارتان را تمدید کنید.
 -28من درخواست مجوز کار آزاد و اقامت دائم دادم .اگر مجوز کار فعلی من تمام شود چه کار کنم؟
اگر درخواست مجوز کار آزاد را با درخواست اقامت دائم ارسال کردید ،میتوانید پس از انقضاء مجوز کار فعلی به
کارتان ادامه دهید .با این حال ،در حالی که درخواست در حال پردازش است ،شما فقط میتوانید برای کارفرما با
مجوز فعلیتان کار کنید .در حالی که منتظر مجوز کار آزاد هستید ،مجبور نیستید مجوز کار Live in Caregiver
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 Programخود را تمدید کنید .این شرایط به عنوان "وضعیت ضمنی" شناخته میشود.
 -29آیا کار کردن با مجوز به من کمک می کند تا با استفاده از برنامه  Live in Caregiverاقامت دائم داشته
باشم؟
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خیر .برای واجد شرایط بودن برای درخواست اقامت دائم تحت برنامه  ،)Live in Caregiver (LCPباید از خارج از
کانادا برای این برنامه اقدام کرده باشید .همچنین ،یک مامور ویزا باید تصمیم بگیرد که قبل از ورود به کانادا
و کار به عنوان پرستار خانگی ،از معیارهای برنامه  Live in Caregiverبرخوردار هستید یا نه .تنها زمانی که به
عنوان یک پرستار خانگی کار میکنید و دارای مجوز کار معتبر تحت برنامه  Live in Caregiver Programدر کانادا
هستید ،به منزله ی شرایط اشتغال برای اقامت دائم است.
 -30چه کسی را باید در درخواست اقامت دائم خود قرار دهم؟
شما باید تمام اعضای خانواده خود ،حتی اگر با شما به کانادا نمی آیند را ثبت کنید .این افراد عبارتند از:
● همسر؛
● فرزندان وابسته؛
● فرزندان وابسته ی فرزندانتان (نوه ها).
همچنین ،برای اینکه اقامت دائم داشته باشید ،تمام اعضای خانواده تان باید یک معاینه پزشکی انجام دهند
حتی اگر با شما به کانادا نمی آیند.
اگر همه ی آنها را در لیست ذکر نکنید:
● ممکن است مانع از ورودتان به کانادا شود؛
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● ممکن است نتوانید اعضای خانواده ای را که در درخواست خود ذکر نکردید ،بعداً به کانادا بیاورید.
 -31چند ساعت سابقه کار برای درخواست اقامت دائم به عنوان  Live in Caregiverنیاز دارم؟
برای کار به عنوان پرستار خانگی در کانادا تحت برنامه  Live in Caregiverو کسب اقامت دائم به مقدار مشخصی
از تجربه ی شغلی احتیاج دارید .افراد میتوانند  24ماه سابقه اشتغال به کار تمام وقت یا  3900ساعت سابقه
کار تمام وقت داشته باشند.
پرستاران خانگی که برای اقامت دائم درخواست می دهند ،باید یکی از این گزینه ها را انتخاب کنند .ما برنامه
را با توجه به گزینه ای که متقاضی انتخاب میکند ،ارزیابی خواهیم کرد.
 -32درخواست اقامت دائم پیچیده چیست؟
اگر درخواستتان پیچیده باشد ،ممکن است پردازش درخواستتان بیشتر از زمان پردازش معمول باشد.
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درخواستتان ممکن است پیچیده تر باشد اگر:
● اطالعات تماس روی پرونده (آدرس ،تلفن ،ایمیل) منسوخ شده است و ما نمیتوانیم با شما یا یکی از اعضای
خانواده تماس بگیریم؛
اصال ارسال نشدند؛
● ما اسناد بیشتری را درخواست کردیم و آنها به موقع یا
ً
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● افراد وابسته تان از زمان ارائه ی درخواست  18ساله شدند ،از زمان ارائه ی درخواست ،افراد وابسته ای را به
برنامه خود اضافه کردید؛
● از زمان درخواستتان ،افراد وابسته به شما ازدواج کرده یا صاحب فرزند شدند؛
●  24ماه اشتغال به کار تمام وقت؛
●  3900ساعت اشتغال تمام وقت؛
● شما اسناد قانونی را برای تأیید تغییر در وضعیت تأهل یا حضانت فرزند ارائه دادید؛
● از شما یا اعضای خانواده تان خواسته شد که مجدداً یک آزمایش ارسال کنید ،زیرا زمان معاینه ی قبلی
منقضی شده است؛
● از شما یا یکی از اعضای خانواده برای مصاحبه دعوت شده است؛
● شما یا یکی از اعضای خانواده واجد شرایط نیستید؛

صفحه 202

www.trustimm.com

● بررسی سابقه ی شما یا اعضای خانواده هنوز در حال انجام است.
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کلــــاس تجـــاری کانــــادایی
 -1کالس تجاری کانادایی چیست؟
کالس تجاری کانادا آن دسته از مهاجرتهاست که تحت آن افراد با تجربیات تجاری یا مدیریتی این فرصت
را دارند که ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) را دریافت کنند .این کالس به سه بخش تقسیم میشود:
سرمایهگذاران ،کارآفرینان ،افراد خوداشتغال.
 -2چه مدارکی را باید برای شرکت در کالس تجاری کانادا تهیه کنم؟
عالوهبر فرمهای درخواست مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( ،)IRCCمدارک تحصیل و مدارک شناسایی
(گذرنامه ،شناسنامه و ،)...به مدارکی که سابقهی تجارت ،مدیریت و یا سرمایهی شما را نشان میدهد نیاز
خواهید داشت.
 -3آیا براساس کالس تجاری کانادا ،باید در استان مشخصی زندگی کنم؟
پس از اقامت دائمی در کانادا ،بدون درنظر گرفتن اینکه در فرم درخواست کجا را برای اقامت اعالم کرده باشید،
میتوانید در هرکدام از استانها یا مناطق زندگی و کار کنید و مشغول فعالیتهای تجاری شوید .با این حال،
کارآفرینانی که قصد اقامت در استان کبک را دارند ،باید شرکت تجاریای را مدیریت کنند که بخشی از آن در آن
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استان تأسیس شده باشد.
 -4چگونه میتوان اثبات کرد که داراییها بهشکل قانونی کسب شدهاند؟
باید منبع و مقدار ثروتی را که در اختیار دارید بهصورت شفاف و مستدل از طریق شواهد مستند شخص ثالث
ارائه کنید؛ مثل اظهارنامهی مالیاتی ،برگههای پرداخت ،اسناد خرید و فروش ،اظهارات داللهای سهام ،ارزیابیهای
مثال
امالک تجاری و مسکونی و . ...باید نشان داده شود داراییهایتان را بهعلت تواناییتان بهدست آوردهاید یا
ً
از طریق هدیه و یا ارث بهشکل قانونی کسب کردهاید.
 -5بهعنوان مهاجر سرمایهگذار ،باید کار کنم و در فعالیتهای تجارتی کانادا شرکت کنم؟
میتوانید پس از ورود به کانادا مشغول به کار و فعالیتهای تجاری شوید اما هیچ الزام و بایدی برای آن وجود
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ندارد.
 -6بهعنوان مهاجری سرمایهگذار ،چه زمانی میتوانم سرمایهگذاری کنم؟
توجه :برنامهی سرمایهگذاران فدرال در  14ژوئن  2014بهپایان رسید.
طبق برنامهی آزمایشی سرمایهگذاری ،فقط زمانی میتوان سرمایهگذاری کرد که درخواست داوطلب قبول شده
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باشد .اطالعات دربارهی مدیریت صندوق ،شرایط و مقررات در توافقنامهای که با ادارهی مهاجرت ،پناهندگی و
تابعیت کانادا وجود دارد ،به مهاجر سرمایهگذار ارائه خواهد شد .این توافقنامه پیش از اینکه متقاضیان 2
میلیون دالر در سرمایهگذاری ،بدون ضمانت ،ریسک کنند باید امضا شود.
آن دسته از سرمایهگذارانی که از طریق برنامهی استان کبک مهاجرتشان را پیش میبرند ،باید  800هزار دالر از
مقدار سرمایهی خود را قبل از تأیید نهایی دفتر مهاجرت کبک ،سرمایهگذاری کنند.
 -7اگر برنامهی سرمایهگذاری رد شود ،سرمایه بازگردانده میشود؟
این به خود برنامه مربوط است.
طبق برنامهی آزمایشی سرمایهگذاری ،متقاضیان زمانی موظف به سرمایهگذاریاند که درخواست آنها قبول
شود.
متقاضیانی که طبق برنامهی باال قبول میشوند باید در صندوق سرمایهگذاری ،بهمیزان  2میلیون دالر سرمایهگذاری
کنند .این سرمایهگذاری تقریباً به مدت پانزده سال انجام خواهد شد .این سرمایهگذاری پرریسک است ،بنابراین
این امکان وجود دارد که متقاضیان بخشی از سرمایهشان یا همهی آن را ازدست بدهند .با این حال مانند سایر
سرمایهگذاریهای پرخطر دیگر ،افراد توانایی دریافت درآمد به مرور زمان یا در پایان دورهی سرمایهگذاری را
خواهند داشت .این روند به عملکرد صندوق  IIVCبستگی دارد.
در برنامهی کبک ،دولت کبک سرمایهگذاری  800هزار دالر کانادا را تضمین میکند و بعد از پنج سال بهطور کامل
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برگشت داده میشود.
 -8چه تفاوتهایی بین برنامهی فدرال و کبک وجود دارد؟
برنامهی سرمایهگذاری کبک به تجربهی مدیریتی در دولت ،سازمان دولتی یا سازمان بینالمللی توجه دارد و
ن خاطر طیف متنوعتری از افراد را جذب میکند.
بههمی 
عالوه بر این ،دارایی و شرایط سرمایهگذاری در برنامهی آزمایشی سرمایهگذاری سنگینتر و سختتر است.
 -9چگونه میتوان شرایط برنامهی کارآفرین را کسب کرد؟
توجه :برنامهی کارآفرین فدرال تا اطالع ثانوی درحال تعلیق است.
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اگر با درخواست کارآفرین شما قصد اقامت در هر جایی به جز استان کبک را دارید ،باید:
● حداقل  300هزار دالر کانادا ،که بهطور قانونی کسب کردید ،داشته باشید.
● باید تجربهی مدیریتی و یا مالکیت در مشاغلی که واجد شرایط هستند؛ آنطور که در قوانین نوشته شده
است ،را داشته باشید.
● ایجاد یا تأسیس تجارتی که واجد شرایط در کانادا باشد به طوری که شما در آن مدیر باشید و حداقل 33.33
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درصد از سهام آنجا را هم در اختیار داشته باشید.
● حداقل یک شغل جدید برای یک کانادایی یا کسی که اقامت دائمی دارد در کار خود ایجاد کنید.
اگر با درخواست کارآفرین قصد اقامت در استان کبک را دارید ،باید:
● باید حداقل  300هزار دالر کانادا ،که بهطور قانونی کسب شده ،داشته باشید.
● حداقل دو سال از پنج سال آخر تجربهی مدیریتی داشته باشید و حداقل  25درصد از ارزش سرمایه در یک
تجارت پرسود ،صنعتی و یا کشاورزی را مدیریت کنید.
● ارسال پروژهای تجاری با هدف ایجاد یک تجارت در کبک که شما مدیریت آن را برعهده دارید و حداقل صاحب
 25درصد سهام آن ،با ارزش حداقل  100هزار دالر کانادا ،باشید و یا یک تجارت در کبک ایجاد کنید که همان
شرایط را داشته باشد.
متقاضیان استارتآپ باید کارهای زیر را انجام دهند:
● حداقل مهارت و توانایی را در زبانهای انگلیسی یا فرانسوی داشته باشند CLB5( .در همهی زمینهها)
● حداقل یک سال تحصیالت متوسطه را گذرانده باشند که طی آن در مؤسسهی آموزشی وضعیت خوبی
داشتهاند.
● بودجهی کافی برای اقامت در کانادا داشته باشند.
● برنامهی استقرار در استان یا منطقهای غیر از استان کبک را داشته باشند.
● مجوزهای امنیتی و پزشکی کانادا را دریافت کرده باشند.
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 -10آیا در برنامهی کارآفرین ،شرایطی برای گرفتن ویزای مهاجرت به کانادا وجود دارد؟
بله ،کارآفرین باید در کمتر از سه سال از وقتی که به کانادا آمد ،باید این شرطها را انجام دهد:
● کنترل ارزش سهام برابر یا بزرگتر از یکسوم یک تجارت کانادایی واجد شرایط
● فعالبودن در مدیریت یک تجارت کانادایی واجد شرایط
● ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت برای یک شهروند کانادایی یا کسی که اقامت دائم دارد ،به غیر از خود
شخص و اعضای خانوادهاش.
اگر کارآفرین تمام شرایط باال را انجام ندهد ،ممکن است شرایط اقامت دائم در کانادا را ازدست بدهد.
 -11آیا متقاضی برنامهی کارآفرین الزم است یک سفر توریستی به کانادا داشته باشد؟

صفحه 206

متقاضی برنامهی کارآفرین این انگیزه را پیدا خواهد کرد که با سفر به کانادا ،محیط و شرایط منطقهای که قصد
زندگی و کسبوکار در آنجا را دارد ،ارزیابی کند.
 -12آیا متقاضی برنامهی کارآفرین باید برنامهی خود را ارسال نماید؟
ارسال جزئیات طرح الزامی نیست ،به جز زمانی که فرد بخواهد کسبو کاری در استان کبک ایجاد کند.
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 -13افراد خوداشتغال چگونه میتوانند شرایط الزم را کسب کنند؟
افراد خوداشتغال برای کسب شرایط باید تجربیات خود ،اهدافشان و توانایی تأسیس یا خرید کسب و کار در
کانادا را نشان دهند ،کسبوکاری که فرد در آن مشغول شده است و سهم مهمی در زمینههای فرهنگی ،ورزشی
و کشاورزی کانادا خواهد داشت .این شغل باید درآمد کافی برای رفع نیازهای فرد و خانوادهاش را داشته باشد.
اگر مقصد و هدف شما در استان کبک است ،باید:
● حداقل دارایی خالص شما  100هزار دالر کانادا باشد که بهطور قانونی بهدست آوردهاید.
● حداقل دو سال تجربهی خوداشتغالی در شغلی که مایلید در استان کبک پیگیری کنید داشته باشید.
الزم به ذکر است طبق معیارهای انتخاب استان کبک ،زمینهی فعالیت شما به زمینههای فرهنگی ،ورزشی و
کشاورزی محدود نمیشود.
 -14آیا متقاضی برنامهی خوداشتغالی الزم است یک سفر توریستی به کانادا داشته باشد؟
متقاضی برنامهی خوداشتغال این انگیزه را پیدا خواهد کرد که با سفر به کانادا ،محیط و فرهنگ و شرایط
منطقهای که قصد زندگی و کسبو کار در آنجا را دارد ،ارزیابی کند.
 -15آیا حداقلی برای دارایی خالص متقاضی خوداشتغالی وجود دارد؟
دارایی الزم برای برنامهی خوداشتغالی به محلی که فرد میخواهد در آن سرمایهگذاری کند بستگی دارد .افرادی
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که میخواهند در استان کبک مستقر شوند باید حداقل  100هزار دالر کانادا دارایی بهطور قانونی در اختیار داشته
باشند.
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برنــامــه استـــانی
 -1چگونه میتوان ازطریق گزینش استانی ( )Provincial Nomineeبرای مهاجرت به کانادا درخواست داد؟
اگر میخواهید از طریق برنامهی گزینش استانی ( )PNPبه کانادا مهاجرت کنید ،باید یکی از مناطق یا استانهای
کانادا ،شما را انتخاب کند.
ابتدا باید برای استان موردنظر خود ،درخواست دهید .شرایط الزم مهاجرت داشتن تحصیالت و تجربهی کاری
مناسب برای زندگی در کانادا و تأمین خود و خانوادهتان است.
استان موردنظر تواناییهای شما را نسبت به وضعیت اقتصادی و بازار کار خود و کانادا بررسی میکند و اعالم
میکند که پردازش درخواست شما چقدر طول میکشد.
ن شده است .استان
بعد از پذیرش درخواست ازطرف استان ،قدم بعدی درخواست اقامت دائم در زمان تعیی 
مقصد به شما اطالع میدهد که باید از طریق اکسپرس انتری درخواست دهید و یا موارد تنظیمشدهی زیر:
● گزینش از طریق  :Express Entry PNP Streamاگر داخل استخر اکسپرس انتری نیستید ،باید پروفایل
اکسپرس انتری را کامل کنید و وارد استخر شوید .میتوانید این روند را با استفاده از ابزار کام تو کانادا شروع
کنید.
● گزینش از طریق  :non- Express Entry PNP Streamمتقاضیان اقامت دائم که از این طریق گزینش شدهاند،
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باید از روند عادی درخواست استفاده کنند.
روند انتخاب و شرایط دریافت تأییدیهی گزینش استانی ،بین استانها متفاوت است .از وبسایتهای آنها
دیدن کنید تا موارد الزم را بفهمید.
توجه کنید که استان ِکبک مهاجران خاص خودش را دارد .برای مهاجرت به آنجا ،از این صفحه دیدن کنید.
 -2از طرف استان مقصد برای مهاجرت گزینش شدهایم .حال چه کنیم؟
بعد از پذیرش درخواست از طرف استان مقصد و دریافت گواهی گزینش استان ،قدم بعدی شما درخواست
اقامت دائم در زمان تعیینشده است .نوع گزینش صادر شده از طرف استان ،نحوهی درخواست شما برای اقامت
دائم را تعیین میکند.
اگر گزینش استانی شما ازطریق اکسپرس انتری باشد ،باید پروفایل خود را بسازید (اگر ندارید) و برای اقامت
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دائم ،درخواست آنالین دهید .سیستم شما را در مراحل مختلف درخواست راهنمایی میکند.
برای سایر گزینشها ،فرمها را با استفاده از دستورالعمل کمکی پر کنید .این راهنما مدارک مورد نیاز و مقصد
ارسال آنها را نشان میدهد.
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 -3اگر مقیم دائم کانادا باشیم ،میتوانیم در جایی غیر از شهر مقصد ذکرشده در گزینش استانی ،زندگی
کنیم؟
بله ،بهعنوان مقیم دائم کانادا میتوانید در هر جایی زندگی ،تحصیل یا کار کنید.
هرچند ،اگر از طریق برنامهی گزینش استانی مقیم دائم شوید ،استان مقصد شما را بهدلیل توانایی و تأثیرتان
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بر خودش انتخاب کرده است.
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برنامـــه تجـــربه بین المــــللی کانــــادا
 -1چه کسانی می توانند در برنامه تجربه بین المللی کانادا شرکت کنند؟
جوانان کانادایی و جوانان خارجی که بین  35 -18سال سن دارند .در برخی کشورها ،محدوده سنی  29 -18سال و
یا  30سال است.
 -2با ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا در چه مشاغلی می توانم مشغول به کار شوم؟
شما می توانید در حوزه های مختلفی مشغول به کار شوید .بستگی به این دارد که به چه شغلی عالقه مند بوده
و تا چه حد توانایی جستجوی کار دارید .بسیاری از شرکت کنندگان در بخش گردشگری و هتلداری مشغول به کار
می شوند (رستوران ها ،و هتل ها) ،و در این اماکن کارفرمایان برای مدت زمان کوتاهی کار موقت ارائه می دهند.
اگر تحصیالت کافی ،تجربه ،و مدرک داشته باشید می توانید در بخش های زیر مشغول به کار شوید:
علمی -حقوقی -بهداشت -آموزش -بازرگانی -ارتباطات
برای پیدا کردن کار در کانادا به بانک مشاغل رجوع کنید .در بانک مشاغل با صالحیت های مد نظر کارفرمایان
آشنا می شوید.
و اگر از طریق برنامه متخصصان جوان درخواست دهید ،شغل شما به توسعه حرفه ای شما کمک خواهد کرد ،به
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این معنی که به شغل شما یک کد طبقه بندی ملی مشاغل اختصاص داده می شود (کد ناک) ،سطح  A ،0یا .B
 -3آیا برای ارسال پروفایل تجربه بین المللی کانادا به جاب آفر نیاز است؟
بستگی به برنامه ای دارد که برای شرکت در آن درخواست داده اید.
آیا برای دریافت ویزای کار و تعطیالت نیاز به جاب آفر نیاز است؟
برای ارسال پروفایل خود نیازی به جاب آفر ندارید.
آیا برای برنامه متخصصان جوان و همکاری بین المللی (کارآموزی) به جاب آفر نیاز است؟
قبل از ارسال پروفایل ،باید نامه رسمی جاب آفر و قرارداد استخدام در مورد موارد زیر دریافت کرده باشید:
● شغل
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● محیط کار
● کارآموزی
اگر دعوتنامه ویزای کار دریافت کنید ،باید با کارفرما تماس بگیرید .قبل از ارسال درخواست ویزای کار ،کارفرما
باید:
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هزینه انطباق کارفرما به مبلغ  230دالر کانادا را پرداخت کند،
دعوتنامه استخدام را تکمیل کرده و برای ما ارسال کنید.
 -4آیا می توانم بیش از یکبار در برنامه تجربه بین المللی کانادا شرکت کنم؟
بله .البته بستگی به توافق نامه بین کانادا و وطن شما دارد.
شهروندان کشورهای زیر ،در صورت دریافت مجوز شرکت مجدد در این برنامه ،باید مدتی صبر کنند:
کرواسی
التویا
لیتوانی
مکزیک
لهستان
اسلواکی
اسپانیا
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مدت انتظار از زمان انقضای اولین ویزای کار تجربه بین المللی کانادا شروع می شود .اگر قبل از پایان یافتن مدت
زمان انتظار ،برای دریافت ویزای کار تجربه بین المللی کانادا اقدام کنید ،درخواست شما رد خواهد شد.
معیارهای واجد شرایط بودن را بررسی کرده تا بدانید که آیا:
● می توانید برای بار دوم درخواست دهید
● قبل از شرکت مجدد در برنامه چه مدت باید صبر کنید (اگر در مورد شما نیز صدق می کند)
هم چنین باید این موضوع را بررسی کنید :در صورت داشتن تابعیت مضاعف ،آیا می توانم برای هر تابعیت
ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا دریافت کنم؟
بله .مثال یک بار به عنوان شهروند انگلیسی و یکبار هم به عنوان شهروند ایرلندی ویزای کار دریافت می کنید.
برای درخواست ویزای کار شرایط زیر ضروری است:
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● داشتن پاسپورت معتبر صادره از کشوری که در آنجا درخواست داده اید،
● تمام معیارهای واجد شرایط بودن برای این کشور،
● در درخواست ویزای کار باید موارد زیر را توضیح دهید:
 .iتابعیت مضاعف دارید
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 .iiویزای کار شما در کشوری صادر شده که تابع آنجا هستید.
 -5تعداد دفعات مشارکت من در برنامه تجربه بین المللی کانادا به سقف خود رسیده است .آیا می توانم در
صورت دریافت دعوتنامه مجددا در این برنامه شرکت کنم؟
خیر .حتی اگر مجاز به ورود به استخر متقاضیان بوده و دعوتنامه دریافت کنید ،متقاضیان بسیاری از کشورها
نمی توانند در یک مقوله  2بار شرکت کنند .شهروندان بسیاری از کشورها فقط یک بار حق شرکت در برنامه دارند،
حتی اگر در یک استخر متفاوت اپالی کنند.
قبل از ارسال پروفایل و پرداخت هر گونه هزینه ،معیارهای واجد شرایط بودن را چک کنید .اداره مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی کانادا فقط پس از بررسی ویزای کار می تواند تصمیم بگیرد که آیا شما مجاز به شرکت
در این برنامه هستید یا خیر .اگر واجد شرایط نباشید ،درخواست شما رد شده و هزینه شرکت در برنامه به شما
عودت داده می شود .اما ،اگر برای تست های بیومتریک هزینه ای پرداخت کرده باشید ،به شما عودت داده نمی
شود.
اگر مشارکت شما به سقف خود رسیده باشد ،هنوز هم می توانید از طریق یک سازمان معتبر در برنامه تجربه
بین المللی کانادا شرکت کنید.
در مورد سازمان معتبر اطالعات بیشتری کسب کنید.
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 -6سن من برای شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا باالست .آیا می توانم اپالی کنم؟
بله .می توانید پروفایل خود را برای استخر تجربه بین المللی کانادا ارسال کنید .پروفایل شما در این استخر می
ماند تا زمان:
● زمانی که تمامی پروفایل ها از استخر حذف شوند
● در صورتی که پروفایل شما  365روز در استخر مانده باشد.
اگر قبل از تاریخ تولد خود دعوتنامه ویزای کار دریافت کنید ،معیارهای سنی مشخص شده برای شرکت در برنامه
تجربه بین المللی کانادا را دارید.
اگر درخواست ویزای کار شما تایید شود ،می توانید در حالی که جواز شما همچنان معتبر است به کانادا وارد
شوید .نیازی نیست که قبل از تاریخ تولد خود به کانادا بیایید.
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 -7آیا می توانم از طریق برنامه تجربه بین المللی کانادا مهاجرت کنم؟
خیر .اگر قصد اقامت دائم دارید ،باید برای دریافت اقامت دائم اقدام کنید.
به وب سایت روش های ورود به کانادا مراجعه کرده تا بدانید برای دریافت اقامت دائم در چه برنامه هایی می
توانید شرکت کنید.
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 -8آیا می توانم همزمان با شرکت در برنامه تجربه بین الملی کانادا در آن کشور تحصیل کنم؟
بله .می توانید از طریق تمامی مقوله های برنامه تجربه بین المللی کانادا در واحدهای درسی ثبت نام کنید.
واحدهای اخذ شده را باید طی  6ماه به پایان برسانید .این واحدها نباید جزء برنامه هایی باشند که بیش از 6
ماه طول می کشند؛ مثال برنامه های مدرک  2ساله و یا  4ساله .اگر واحد یا برنامه بیش از  6ماه طول می کشد،
باید برای دریافت ویزای تحصیلی اپالی کنید.
 -9آیا می توانم از طریق برنامه تجربه بین الملی کانادا ،ویزای کار و تحصیلی دریافت کنم؟
بله .می توانید همزمان  2نوع ویزای معتبر دریافت کنید .اگر دعوتنامه دریافت کنید ،می توانید در صورت داشتن
ویزای تحصیلی معتبر برای دریافت ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا نیز اقدام کنید و یا بالعکس.
برنامه تجربه بین المللی کانادا برای جوانان خارجی که قصد دارند همزمان با شرکت در برنامه تجربه بین المللی
کانادا در دوره های تحصیلی بیش از  6ماه شرکت کنند ،مناسب نیست .اگر قصد تحصیل بیش از  6ماه در کانادا
دارید ،باید برای دریافت ویزای تحصیلی اپالی کنید.
 -10تفاوت بین ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا و دیگر ویزاهای کاری چیست؟
افراد زیر می توانند ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا دریافت کنند:
● جوانان خارجی که شرایط برنامه تجربه بین المللی کانادا را دارند
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● کسانی که در استخر برنامه تجربه بین المللی کانادا پروفایل دارند
● کسانی که دعوتنامه ویزای کار دریافت کرده اند
برنامه تجربه بین المللی کانادا بخشی از برنامه پویایی بین المللی است .در این برنامه ،کارفرمایانی که مبادرت
به استخدام شرکت کنندگان برنامه تجربه بین المللی کانادا می کنند نیازی به پر کردن فرم ارزیابی اثرگذاری بر
بازار کار کانادایی ندارند.
 -11آیا مجرمان می توانند به کانادا مهاجرت کنند؟
خیر .اما راه هایی برای حل مشکل ممنوعیت وجود دارد.
اگر مجرم بوده و منع ورود به کانادا دارید ،می توانید در شرایط زیر به کانادا مهاجرت کنید:
● افسر مهاجرت و خدمات مرزی را متقاعد کنید که شرایط رفع ممنوعیت ورود به کانادا را دارید (از طریق اعاده
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حیثیت)
● اعاده حیثیت کرده و جرم از شما رفع شود
● پاک شدن سوء سابقه
و حتی ممکن است در شرایط زیر به شما ویزای اقامت موقت داده شود:
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● دلیل مهاجرت به کانادا در صورت ممنوع الورود بودن شما موجه است
● و به دلیل ممنوع الورود بودن خطری برای کانادا محسوب نمی شوید.
مهاجرت های موجه شامل شرایط اضطراری خانوادگی و یا کنفرانس های کاری می باشند .سفرهای تفریحی در
چنین شرایطی موجه محسوب نمی شوند.
هزینه دریافت ویزای اقامت در شرایط ممنوع الورود بودن  200دالر کاناداست .البته استثناءهایی نیز وجود دارد.
 -12آیا می توانم برای شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا با شخص دیگری به کانادا سفر کنم؟
نمی توان تضمین کرد که هر  2نفر شما از طریق برنامه تجربه بین المللی کانادا دعوتنامه ویزای کار دریافت کنید.
اگر هر  2نفر شما در استخر برنامه تجربه بین المللی کانادا پروفایل داشته باشید ،احتمال آن هست که هر 2
نفر شما دعوتنامه دریافت کنید .حتی اگر این شخص همسر رسمی ،خواهر و برادر ،و بهترین دوست شما باشد،
موارد ذکر شده در مورد آنها صدق می کند.
اگر یکی از شما زودتر دعوتنامه دریافت کند ،می تواند دعوت را پذیرفته و یا رد کند.
قبل از هر گونه تصمیم گیری ،سایت راندهای دعوتنامه را چک کرده تا در مورد احتمال دریافت دعوتنامه اطالعات
بیشتری کسب کنید.
اگر دعوتنامه اپالی را بپذیرید:

www.trustimm.com

می توانید درخواست ویزای کار را تکمیل و ارسال کنید و در نظر داشته باشید زمانی که نامه مجوز ورود شما
صادر شد ،مبلغ پرداختی عودت داده نمی شود.
و اگر همراه شما دعوتنامه اپالی دریافت نکرده باشد ،می تواند برای دریافت ویزای کار خارج از برنامه تجربه بین
المللی کانادا اقدام کند .در بسیاری موارد ،آنها باید قبل از درخواست ویزای کار جاب آفر دریافت کرده باشند.
اگر دعوتنامه اپالی را رد کنید:
ممکن است شما و همراهتان در راند دیگری دعوتنامه دریافت کنید .اما هیچ تضمینی در این رابطه وجود ندارد.
 -13آیا می توانم همزمان برای برنامه تجربه بین المللی کانادا و سیستم اکسپرس انتری اپالی کنم؟
بله .یک پروفایل برای سیستم اکسپرس انتری و یک پروفایل برای برنامه تجربه بین المللی کانادا ایجاد کنید.
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می توانید برای ساخت هر  2پروفایل از یک اکانت استفاده کنید.
 -14قبال در برنامه تجربه بین المللی کانادا شرکت کرده ام .چگونه می توانم برای شرکت مجدد در این برنامه
اپالی کنم؟
در صورت داشتن شرایط زیر باید پروفایل جدیدی تکمیل و ارسال کنید:
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● برای برنامه تجربه بین المللی کانادا اپالی کرده اما دعوتنامه دریافت نکرده اید
● پذیرفته شده و در برنامه تجربه بین المللی کانادا شرکت کرده اید.
و باید اطمینان حاصل کنید که شرایط اپالی مجدد را دارید.
نمی توانید از پروفایل سال پیش استفاده کنید.
در پایان هر فصل ،تمامی پروفایل ها از تمامی استخرها حذف می شوند .و از طریق اکانت به شما اطالع داده
میشود که استخر بسته شده است.
 -15چگونه می توانم برای دریافت ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا اپالی کنم؟ به صورت آنالین ،از
طریق ایمیل ،و یا حضوری؟
به صورت آنالین .و برای اپالی کردن به کارت اعتباری معتبر نیاز داشته و باید اسناد را آپلود کنید.
نمی توانید درخواست خود را به صورت ایمیل و یا حضوری ارسال کنید و نمی توانید از خدمات مرکز درخواست
ویزا برای ارسال درخواست خود استفاده کنید.
 -16دریافت دعوتنامه برنامه تجربه بین المللی کانادا برای اپالی کردن چه مدت طول می کشد؟
بستگی به استخری دارد که پروفایل شما در آن ثبت شده است .دعوتنامه اپالی به طرق زیر صادر می شود:
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 .1برنامه کارآموزی بین المللی
 .2برنامه متخصصان جوان
 .3ویزای کار و تعطیالت
در مقوله های زیر فرصت های دریافت دعوتنامه اپالی بیش از تعداد متقاضیان است:
● کارآموزی بین المللی
● متخصصان جوان
متقاضیانی که در این استخرها پروفایل دارند ،در اولین فرصتی که متقاضی دیگری دعوتنامه را رد کند ،دعوتنامه
اپالی دریافت می کنند.
پروفایل متقاضیان ویزای کار و تعطیالت به مدت چند هفته یا چند ماه در استخر باقی می ماند .متقاضیان به
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صورت رندوم انتخاب شده و دعوتنامه اپالی ویزای کار برای آنها ارسال می شود .تمامی متقاضیانی که پروفایل
آنها در استخر ثبت شده شانس یکسانی برای دریافت دعوتنامه دارند و حتی ممکن است تا قبل از پایان فصل
دعوتنامه اپالی دریافت نکنید.
مهم :در هر راند دعوتنامه ،فقط یک دعوتنامه اپالی دریافت می کنید.
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متقاضیانی که از روش سازمان معتبر استفاده می کنند:
زمانی که راند دعوتنامه برای سازمان معتبر شروع می شود ،ممکن است به مدت چند هفته درخواست شما در
استخر باقی بماند.
فقط متقاضیانی که نامه پذیرش سازمان معتبر داشته باشند دعوتنامه اپالی دریافت می کنند.
مهم :اگر از طریق یک سازمان معتبر درخواست داده و نمی دانید که به نامه پذیرش نیاز دارید یا خیر ،می توانید
از سازمان معتبر کمک دریافت کنید.
اگر در پروفایل برنامه تجربه بین المللی اشتباه کرده و درخواست شما در استخر سازمان معتبر نباشد ،باید
پروفایل خود را حذف کرده و پروفایل جدیدی ارسال کنید.
برای اینکه بتوانید پروفایل خود را به استخر دیگری ارسال کنید ،باید معیارهای الزم برای شرکت در مقوله دیگر
برنامه تجربه بین المللی را داشته باشید.
 -17متقاضیان ویزای کار و تعطیالت به صورت رندوم برای اپالی ویزای کار انتخاب می شوند .این جمله به چه
معناست؟
در طول هر راند دعوتنامه ،شما و دیگر متقاضیان استخر شانس یکسانی برای دریافت دعوتنامه اپالی دارید.
پروفایل شما رتبه بندی و یا امتیاز گذاری نمی شود .سیستم کامپیوتری به صورت رندوم چند متقاضی را انتخاب
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می کند.
 -18اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا درخواست ارسال اسناد جدید داده است .چگونه می توانم این
اسناد را ارسال کنم؟
اطالعات الزم همزمان با درخواست ارسال اسناد برای شما ارسال شده است.
ممکن است درخواست به اکانت شما ارسال شده باشد که در این صورت باید مراحل زیر را طی کنید:
 .iبه اکانت خود وارد شوید.
 .iiدرخواست خود را در منوی ( view the applications you submittedدرخواست های ارسالی) بررسی کنید
 .iiiدر ستون  ،Actionوضعیت کلی درخواست را در قسمت  full application statusبررسی کنید.
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 .ivدر باالی صفحه ،بر روی  view submitted applicationیا  upload documentsکلیک کنید.
 .vدر پایین صفحه روی  continueکلیک کنید.
 .viدر قسمت (( documents submitted by the clientاسناد ارسالی متقاضی) ،موارد زیر را بررسی کنید:
● نام سند :سندی که الزم داریم
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● دستور العمل ها :اطالعات بیشتر در مورد نوع سند و نحوه دریافت آن
● تاریخ ارسال :آخرین مهلت ارسال سند
 )Viiروی قسمت  upload fileکلیک کرده ،برای پیدا کردن سند مراحل زیر را دنبال کرده ،و اسناد را به اکانت خود
آپلود کنید.
● اگر قرار است بیش از یک سند ارسال کنید ،دستور العمل ها را در قسمت "اگر چند سند داریم چه کار باید
بکنیم" مرور کنید.
 )Viiiباید در ستون  Detailsپیام ( uploaded- not submitted to IRCCآپلود شده ،اما به اداره مهاجرت ،پناهندگی،
و شهروندی کانادا ارسال نشده است) دریافت کنید.
 )IXروی  nextکلیک کنید.
 )XIبا وارد کردن نام و نام خانوادگی امضا کنید.
 )XIIسوال امنیتی را پاسخ دهید.
 XIII) signو سپس  transmitرا کلیک کنید.
 )XIIIIباید پیام زیر نمایش داده شود ( !Congratulationتبریک) .شما درخواست و پروفایل خود را با موفقیت
ارسال کردید .و پس از آن ایمیلی مبنی بر ارسال سند جدید دریافت می کنید.
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و اگر درخواست را از طریق ایمیل دریافت کنید ،باید پیام دریافتی را چک کرده و دستور العمل ها را دنبال کنید.
اگر در ارسال اسناد مشکل دارید ،از طریق  Web formتماس گرفته ،مشکل خود را مطرح کرده ،و اسناد را برای
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ارسال کنید.
 -19در مورد اسنادی که باید در اکانت خود ارسال کنم از چه کسی سوال بپرسم؟
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد یک سند ،چرا باید سند خاصی ارسال کنم ،و دلیل ارائه نکردن یک سند مراحل
زیر را دنبال کنید:
● نامه ای نوشته و موارد زیر را در آن توضیح دهید
● و همراه با اسناد درخواستی که در مورد آن سوال دارید آپلود کنید.
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افسر پردازش اسناد نامه را خوانده و اطالعات بیشتری به شما ارائه می دهد.
 -20در صورت بروز مشکل فنی در درخواست آنالین چکار باید بکنم؟
باید بدانیم مشکل چیست تا بتوانیم آن را حل کنیم.
اگر با فرم های ما مشکل دارید ،در مورد فرم های دانلود و آپلود و اسناد مطالعه کنید.
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اگر قبل از اپالی کردن مشکل دارید (هنگام پر کردن درخواست آنالین و آپلود اسناد) :به قستمت�Report a tech
( nical issueگزارش مشکل فنی) در اکانت خود مراجعه کنید.
اگر پس از ارسال درخواست دچار مشکل شدید :به  Web formرجوع کرده و گزینه technical difficulties
(مشکالت فنی) را انتخاب کنید.
برای حل هر چه سریع تر مشکل باید موارد زیر را وارد کرده باشید:
● نام خانوادگی
● اسم
● تاریخ تولد
● کشور تولد
● نوع وسیله مورد استفاده (لپ تاپ ،آیپد ،و )..
● مرورگر مورد استفاده (و نسخه آن)
● موقعیت کلی شما (آفریقا ،آسیا ،اروپا)... ،
● توضیح مشکل یا پیام خطا و درج تاریخ و زمان آن
● اسکرین شات صفحه ای که با آن مشکل دارید
● کپی/پیست  URLصفحه

www.trustimm.com

● اطالعات کافی در مورد مراحلی که قبل از مشکل طی کردید.
و در صورت امکان موارد زیر را ذکر کنید:
● یو سی آی (مشخص کننده یکتای متقاضی) و شماره شناسایی
● شماره درخواست
● کد مرجع شخصی
● وضعیت فعلی شما در کانادا و تاریخ اعتبار آن
● تاریخ اپالی
برای حل مشکالت فنی آپلود فرم یا سند موارد زیر را بگنجانید:
● کپی فرم یا سند که قصد آپلود آن دارید (باید تکمیل شده باشد)
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● تمامی پاسخ های شما به سواالت آنالین که برای انجام این کار باید:
● در باالی صفحه ،گزینه  Modify my answersرا انتخاب کنید
● پاسخ های خود را در یک سند به صورت های زیر ذخیره کنید:
● اسکرین شات
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● کپی و پیست متن
برای مشکالت فنی لینک دادن درخواست به یک اکانت جدید باید موارد زیر را بگنجانید:
● تمامی جواب های شما در صفحه "لینک دادن درخواست فعلی به این اکانت" .و آنها را در یک سند به طرق
زیر ذخیره کنید:
● اسکرین شات
● کپی و پیست متن
برای دیگر مشکالت فنی موارد زیر را درج کنید:
● اسکرین شات هایی که پنجره کامل مرورگر را نشان می دهند:
● صفحاتی که در آنها مشکل داشته و یا به سختی به اکانت خود وارد می شوید،
● پیام های خطا که دریافت می کنید.
اگر قصد دارید اسناد و تصاویر متعددی ارسال کنید ،با نحوه ترکیب کردن اسناد آشنا شوید.
ما به شما طی  10روز کاری پاسخ خواهیم داد .سواالت خود را بیش از یکبار ارسال نکنید زیرا باعث به تاخیر
افتادن پاسخگویی می شود.
 -21چرا باید گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کنم؟
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ما از گواهی عدم سوء پیشینه برای بررسی سوابق جنایی شما استفاده می کنیم .گواهی عدم سوء پیشینه به
افسران مهاجرت اطمینان می دهد که شما تهدیدی برای امنیت کانادا محسوب نمی شوید.
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت گواهی عدم سوء پیشینه مراجعه کنید.
چگونه داخل و یا خارج از کانادا از من اثر انگشت گرفته و چگونه از پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا گواهی
عدم سوء پیشینه بگیرم؟
اگر از سن  18سالگی بیش از  6ماه در کانادا زندگی کرده باشید ،نیاز به اثر انگشت دارید تا پلیس سواره نظام
سلطنتی کانادا بتواند سابقه جنایی شما را بررسی کند.
برای درک اطالعات بیشتر به سایت نحوه ارسال اثر انگشت برای بررسی سابقه جنایی در داخل و خارج کانادا
مراجعه کنید.
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مهم :ارسال اثر انگشت برای افسر پلیس با ارسال بیومتریک (اثر انگشت و عکس) برای فرایند اپالی  2مقوله
متفاوت هستند.
 -22برای انجام معاینات پزشکی مهاجرت به چه کسی مراجعه کنم؟

برنامـــه تجـــربه بین المــــللی کانــــادا
+1 )604( 773 3475

معاینات پزشکی باید زیر نظر پزشک معتمد دولت کانادا انجام شود که پزشک عضو پانل نامیده می شود.
به لیست پزشکان معتمد مراجعه کرده تا نزدیکترین پزشک را پیدا کنید .اگر نام پزشک خانواده شما در این
لیست ذکر نشده نمی توانید به او مراجعه کنید.
نکات مهم دیگر در مورد پزشکان عضو پانل و معاینه پزشکی:
● می توانید پزشک عضو پانل را از هر جای دنیا انتخاب کنید ،حتی از کشوری که در آنجا زندگی نمی کنید.
● باید هزینه معاینات پزشکی را پرداخت کنید .هزینه پزشکان متغیر است.
● قبل از مراجعه به پزشک باید اسناد الزم را آماده کنید.
 -23در صورت تغییر پاسپورت بعد از اپالی برای برنامه تجربه بین المللی کانادا چکار کنم؟
بستگی به این دارد که در کدام مرحله از فرایند اپالی کردن باشید.
اگر پروفایل شما همچنان در استخر متقاضیان باشد:
می توانید پروفایل فعلی را حذف کرده و پروفایل جدیدی با اطالعات ذکر شده در پاسپورت جدید ارسال کنید.
اگر اپالی ویزای کار را ارسال کرده باشید:
اگر مجوز ورود دریافت نکرده باشید:
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● پاسپورت جدید را از طریق  web formاسکن و کپی آن را ارسال کنید
● در کادر درخواست اطالعات زیر را وارد کنید:
● شماره پاسپورت قدیمی
● شماره شناسایی درخواست
اگر معرفی نامه دریافت کرده باشید:
اگر اهل کشورهایی با سیستم مجوز ورود الکترونیکی ( )eTAو یا کشورهایی باشید که نیاز به ویزا دارند ،باید
یک  eTAیا ویزای جدید دریافت کنید.
کپی پاسپورت قدیمی و پاسپورت جدید و معتبر خود را در کانادا به همراه داشته باشید .هنگام ورود به کانادا،
باید به افسر خدمات مرزی اطالع دهید که یک پاسپورت جدید دارید.
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افسر اسناد شما را بررسی کرده و ویزای کار را در صورت داشتن شرایط الزم ورود به کانادا پرینت می گیرد.
● حتی اگر ویزای کار شما با شماره پاسپورت قدیمی صادر شده باشد همچنان معتبر است.
باید اطمینان حاصل کنید که تمامی اطالعات مندرج در ویزای کار شما صحیح است؛ اطالعاتی از جمله:
● اطالعات شخصی
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● اطالعات کارفرما
● نام و مکان کارفرما
● شغل شما
● شرایط ویزای کار شما باید منطبق با شرایط جاب آفر کارفرما باشد.
اگر پاسپورت خود را به دلیل ازدواج و طالق تغییر دهید ،به مدارک زیر نیاز دارید:
● کپی سند ازدواج
● سند طالق
 -24نام من در ویزای کار اشتباه نوشته شده است .می توانم این اشتباه را تصحیح کنم؟
بله ،نام ذکر شده در ویزای کار باید دقیقا نام ذکر شده در پاسپورت باشد.
اگر نام شما اشتباه ثبت شده باشد ،باید درخواستی مبنی بر اصالح گذرنامه ،تاییدیه اقامت دائم و یا اسناد معتبر
اقامت موقت ارسال کنید.
راهنما را مطالعه کرده تا با نحوه پرکردن فرم ها و ارسال آنها آشنا شوید.
 -25درخواست من برای شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا ،به دلیل ارسال نکردن اسناد الزم ،رد شده
است .چکار کنم؟
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اگر درخواست ویزای کار شما رد شده و همچنان تمایل دارید در برنامه تجربه بین المللی کانادا شرکت کنید ،باید
پروفایل جدیدی ارسال کنید.
اگر دعوتنامه اپالی ویزای کار دریافت کنید ،می توانید درخواست جدید ویزای کار ارسال کنید .چک لیست اسناد
را به دقت مطالعه کرده و تمامی اسناد الزم را ارسال کنید.
 -26آیا همسر قانونی من می تواند برای همراه شدن با من ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا دریافت
کند؟
خیر .همسر قانونی شما دو گزینه برای کار در کانادا دارد:
 .1پروفایل خود را برای برنامه تجربه بین المللی کانادا ارسال کند .باید شرایط الزم را داشته و در صورت دریافت
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دعوتنامه ویزای کار مراحل اپالی را دنبال کند.
 .2برای دریافت ویزای کار خارج از برنامه تجربه بین المللی کانادا اپالی کند .برای دریافت اطالعات بیشتر به
صفحه "آیا همسر رسمی می تواند در کانادا کار کند" مراجعه کنید.
 -27آیا در صورت فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور دعوتنامه اپالی دریافت می کنم؟
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بله .دعوتنامه از طریق ایمیل ارسال می شود.
در صورت فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور ،مراحل زیر را دنبال کنید.
اگر اکانت جدیدی بسازید ،باید درخواست خود را به اکانت جدید لینک دهید .برای این کار به پروفایل و شماره
درخواست نیاز دارید که در انتهای ایمیل ارسالی نوشته شده است (به عوان مثال .)W300027607
پس از تغییر رمز عبور و لینک دادن درخواست ،مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1به صفحه اصلی اکانت خود وارد شوید.
 .2به جدول ( Continue an application you haven't submittedدرخواستی که هنوز ارسال نکرده اید) رجوع
کنید.
 .3درخواست  work permitبرای برنامه تجربه بین المللی کانادا و  permanent residenceبرای سیستم اکسپرس
انتری را پیدا کنید.
 .4برای پذیرش دعوتنامه اپالی ،بر روی  start applicationکلیک کنید.
اگر درخواستی وجود ندارد ،می توانید وضعیت و پیام های پروفایل خود را تحت عنوان View the application
 you submittedبررسی کنید.
 -28اگر در فرم درخواست برنامه تجربه بین المللی کانادا عبارت در حال بررسی ( )in progressذکر شده باشد،
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چکار باید بکنم؟
مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1به فرم  in progressرجوع کنید.
 .2روی  Validateکلیک کنید .در هر قسمتی که اطالعات کامل نبوده و یا اشتباهی رخ داده پیغام خطا ظاهر می
شود.
 .3اطالعات ناقص را تکمیل کرده و یا اشتباهات را تصحیح کنید.
 .4مجددا  Validateرا کلیک کنید.
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 .5اگر همه اطالعات کامل و صحیح است Save and exit ،را کلیک کنید.
اگر در بخش اطالعات شخصی درخواست ویزای کار اشتباه کنید ،به بخش اسناد شناسایی رفته و مراحل زیر را
دنبال کنید:
 .1جدول پاسپورت را چک کرده که آیا ستون "پاسپورت اولیه" خالی است یا خیر.
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 .2اگر سفید است ،و این همان پاسپورتی است که قرار است در کانادا از آن استفاده کنید ،روی "make this my
 "primary passportکلیک کنید.
 .3روی  Save and addکلیک کنید .در این مرحله ،پاسپورت شما به عنوان پاسپورت اصلی نشان گذاری می شود.
 .4مجددا  Validateرا کلیک کنید.
 .5اگر همه چیز تکمیل شده باشد ،روی  save and exitکلیک کنید .در این مرحله ،تمامی فرم ها به عنوان �Com
 pleteنشان گذاری می شوند.
 -29چرا برای اپالی ویزای کار و تعطیالت به شماره جاب آفر نیاز است؟
تکمیل پروفایل تجربه بین المللی کانادا به این معنی است که در کانادا جاب آفر دریافت کرده اید .و به همین
دلیل است که باید در فرم ،شماره جاب آفر و دیگر جزئیات مرتبط با کارفرما را وارد کنید.
برای تکمیل این بخش اپالی مراحل زیر را دنبال کنید:
●  A9999999را در بخش شماره جاب آفر تایپ کنید.
● و در بخش "آیا کارفرما هزینه انطباق کارفرما را پرداخت کرده است" ،خیر وارد کنید.
● در بخش آدرس کارفرما Non- applicable- working Holiday ،را تایپ کنید.
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 -30مجوز ورود به کانادا چیست؟
در صورتی که اداره مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا با ویزای تحصیلی ،ویزای کار ،سوپر ویزای (در صورتی
که اهل کشوری نباشید که نیاز به ویزای بازدیدکننده دارند) شما موافقت کند ،مجوز ورود دریافت می کنید.
اما معرفی نامه ،ویزای کار و تحصیالت محسوب نمی شود.
مجوز را در ورودی به مقامات نشان داده تا بتوانید ویزای کار و تحصیل دریافت کنید.
 -31مجوز ورود تا چه مدت معتبر است؟
در مجوز ورود کادری به عنوان اعتبار مجوز وجود دارد .باید تا قبل از آن تاریخ به کانادا آمده باشید.
اگر تاریخ اعتبار تمام شده و شما هنوز به کانادا نیامده اید ،باید درخواست جدید ارسال کنید.
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مجوز ورود تا مدت زمان ویزای کار ،تحصیل ،و سوپر ویزای شما معتبر است و هنگامی که به کانادا رفتید می
توانید ویزای کار را تمدید کنید.
مجوز ورود تا  12ماه معتبر است .اگر معاینات پزشکی را انجام دهید ،مجوز تا پایان اعتبار معاینه پزشکی و یا
 12ماه معتبر خواهد بود (هر تاریخی که زودتر باشد).
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فقط در شرایط خاص می توانید ویزای کار تجربه بین المللی کانادا را تمدید کنید .شرایط خاص را بررسی کنید.
 -32اگر مجوز ورود برای من صادر شده اما از آن استفاده نکنم ،آیا می توانم هزینه خود را پس بگیرم؟
خیر .و اگر تصمیم بگیرید به کانادا سفر نکنید:
● به معنی یک بار شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا تلقی شده
● هزینه شما عودت داده نمی شود.
اگر معرفی نامه منقضی شده و شما همچنان قصد مهاجرت به کانادا داشته باشید ،باید پروفایل خود را مجدد
ارسال کنید .معیارهای واجد شرایط بودن کشور خود را بررسی کنید که آیا می توانید بیش از یکبار در این برنامه
شرکت کنید یا خیر.
اگر قبل از صدور مجوز ورود به کانادا از ویزای کار انصراف دهید ،هزینه شما عودت داده می شود.
 -33در صورت مفقود شدن و پاک شدن مجوز ورود به کانادا چکار باید بکنم؟
از طریق  Web formبا اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا در ارتباط بوده و درخواست ارسال مجدد مجوز
ورود داشته باشید.
اگر به صورت آنالین اپالی کرده باشید ،مجوز از طریق اکانت برای شما ارسال می شود .اما اگر به اکانت دسترسی
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نداشته و یا نمی توانید به درخواست اصلی در اکانت خود لینک شوید ،باید در پیام درخواست اعالم کنید.
 -34پس از دریافت مجوز ورود ،پاسپورت من گم شده یا دزدیده شده است .آیا نیاز هست مجوز ورود تغییر
کند؟
خیر .پس از ورود به کانادا به افسر خدمات مرزی اعالم کنید که پاسپورت خود را عوض کرده تا اطالعات ذکر شده
در ویزای کار شما مطابق با اطالعات پاسپورت جدید باشد.
 -35نمی توانم قبل از ورود به کانادا صورت حساب بانکی بگیرم .چکار کنم؟
متقاضیانی که چنین مشکلی دارند باید در ورودی کانادا موارد ذکر شده در قسمت زیر را به عنوان اثبات وجه
نشان دهند:
● سربرگ رسمی از موسسه بانکی که حداکثر یک هفته قبل از ورود شما به کانادا صادر شده باشد ،مانده حساب
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شما را به خوبی نشان دهد ،و مهر و موم شده باشد.
همچنین فراموش نکنید که اصل نامه را به همراه داشته باشید نه کپی آن را.
 -36آیا می توانم قبل از دریافت مجوز ورود به کانادا بیایم؟
توصیه ما این است که تا زمان دریافت مجوز ورود صبر کنید .اگر مجوز ورود را در ورودی های کانادا به همراه
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نداشته باشید ،ویزای کار دریافت نخواهید کرد .افسر خدمات مرزی باید ورود شما را به عنوان توریست تایید
کند .به عنوان یک توریست حق کار کردن ندارید.
اگر هنگام دریافت مجوز ورود در کانادا باشید ،باید:
● کشور را ترک کرده و
● مجددا از یک ورودی دیگر وارد کانادا شده تا ویزای کار دریافت کنید.
اگر قصد داشته باشید که از کانادا خارج شده و از ایاالت متحده وارد کانادا شوید ،باید شرایط مهاجرت ایاالت
متحده را داشته باشید .با نزدیکترین سفارت و یا کنسولگری ایاالت متحده تماس گرفته تا بدانید معیارهای
الزم را دارید یا خیر.
 -37برای شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا به چه نوع بیمه ای نیاز دارم؟
بیمه سالمت برای تمام مدتی که در کانادا هستید .بیمه سالمت موارد زیر را پوشش می دهد:
● مراقبت های پزشکی
● بستری شدن
● اعطاء تابعیت
توصیه میشود که پس از دریافت مجوز ورود بیمه سالمت دریافت کنید .اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
هیچ شرکت یا طرح سالمت خاصی را معرفی نمی کند ،اما می توانید به صورت آنالین طرح ها یا شرکت های
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مورد نیاز را پیدا کنید.
درصورت نداشتن بیمه ،ممکن است از ورود شما به کانادا جلوگیری شود .اگر اعتبار بیمه شما تا مدت زمان اقامت
در کانادا به پایان رسد ،ویزای کار شما نیز در همان زمان منقضی خواهد شد.
 -38درخواست ویزای کار من در برنامه تجربه بین الملی کانادا پذیرفته شده است ،اما فعال قصد کار کردن
ندارم .آیا می توانم به عنوان بازدیدکننده وارد کانادا شوم؟
بله ،مادامی که بتوانید افسر خدمات مرزی را متقاعد کنید که فقط قصد گردش داشته و قصد کار کردن ندارید.
زمانی که آماده کار کردن در کانادا بودید ،باید از کانادا خارج و مجددا وارد شوید .هنگام ورود مجدد باید مجوز
ورود به کانادا را نشان داده تا ویزای کار دریافت کنید .البته باید اطمینان حاصل کنید که مجوز ورود شما به
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کانادا منقضی نشده است.
اگر همراه با ویزای کار  eTAدریافت کنید ،نیازی نیست برای دریافت آن مجدد اپالی کنید.
 -39اگر کارفرما از من درخواست کند که پس از انقضای ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا همچنان در
کانادا کار کنم ،چکار باید بکنم؟
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فقط در شرایط خاص می توانید ویزای کار را تمدید کنید.
 -40آیا می توانم کارفرما را تغییر دهم؟
اگر ویزای کار شما از نوع ویزای کار و تعطیالت باشد ،می توانید کارفرما را هر زمان که دوست داشتید تغییر
دهید.
تحت مقوله های متخصصان جوان و کارآموزی بین المللی ،فقط در صورت داشتن دلیل موجه می توانید کارفرما
را تغییر دهید.
 -41آیا می توانم پس از انقضای ویزای کار به عنوان توریست در کانادا بمانم؟
ممکن است بتوانید وضعیت خود را از کارگر به توریست تغییر دهید .از نظر اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
کانادا توریست ها بازدیدکننده هستند.
راهنمای اپالی کردن برای تغییر وضعیت یا تمدید اقامت خود در کانادا را مطالعه کرده تا بدانید:
● واجد شرایط تغییر وضعیت خود هستید.
● برای تغییر وضعیت خود چه اسنادی نیاز دارید.
باید حداقل  30روز قبل از انقضای ویزای کار اپالی کنید .اما هیچ تضمینی وجود ندارد که درخواست شما پذیرفته
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شود.
 -42ویزای کار برنامه تجربه بین المللی کانادا در حال انقضاست .آیا می توانم در صورت درخواست تمدید در
کانادا بمانم؟
در صورتی که وضعیت شما ضمنی باشد؛ یعنی طبق قانون اقامت موقت داشته باشید ،می توانید تا زمان تصمیم
گیری در مورد درخواستتان در کانادا بمانید.
چه کسانی وضعیت ضمنی دارند:
کسانی وضعیت ضمنی دارند که قبل از منقضی شدن ویزای کار به منظور زیر اپالی کرده باشند:
● برای تمدید مشارکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا
● برای دریافت نوع دیگری ویزای کار که از درگاه برنامه تجربه بین المللی کانادا صادر نشده باشد هم چون:
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● ویزای کار آزاد مهاجرت کانادا
● ویزای کار باز در مقوله خانواده
● تمدید اقامت دانشجویی
● تمدید اقامت بازدید کننده
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چه کسانی وضعیت ضمنی ندارند:
● پس از انقضای ویزای کار برای تمدید شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا اقدام کرده باشند
● از روزی که ویزای کار منقضی می شود نباید کار کنید.
● برای مشارکت در یک برنامه دیگر تجربه بین المللی کانادا اپالی کرده باشند
● پروفایل خود را به استخر برنامه تجربه بین المللی کانادا ارسال کرده و منتظر دریافت دعوتنامه اپالی هستند.
● پس از انقضای ویزای کار برای اقامت در کانادا به عنوان دانشجو یا بازدید کننده اپالی کرده باشند.
چه کسانی می توانند با وضعیت ضمنی کار کنند؟
در صورتی می توانید با وضعیت ضمنی کار کنید که اقامت خود در کانادا را تمدید کنید .اما کار کردن شما فقط
در شرایط زیر مجاز خواهد بود:
● کار کردن برای همان کارفرما و در همان شرایط
● در کانادا بمانید
اگر برای ویزای متفاوتی اپالی کنید ،مثال ویزای تحصیلی ،می توانید با وضعیت ضمنی در کانادا بمانید اما نمی
توانید به کار کردن ادامه دهید.
 -43هزینه شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا چقدر است؟
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ارسال پروفایل به استخر برنامه تجربه بین المللی کانادا رایگان است .اما باید هزینه ارسال درخواست آنالین
ویزای کار را بپردازید .برای درخواست ویزای کار باید دعوتنامه دریافت کرده باشید.
هزینه ها بستگی به مقوله برنامه تجربه بین المللی کانادا دارد.
برای آشنایی با هزینه های فعلی شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1به صفحه هزینه ها را پرداخت کنید رجوع کرده.
 .2کشوری که از آنجا درخواست می دهید را انتخاب کنید.
 .3در قسمت چه نوع درخواستی ارسال کرده اید ،گزینه اقامت موقت را انتخاب کنید.
 .4برنامه تجربه بین المللی کانادا را انتخاب کنید (ویزای کار و تعطیالت ،مقوله متخصصان جوان و کارآموزی
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بین المللی)
شرکت کنندگان مقوله ویزای کار و تعطیالت باید هزینه ویزای کار باز را پرداخت کنند .هم چنین متقاضیانی که
از درگاه سازمان معتبر اقدام می کنند باید هزینه را پرداخت کنند.
نیازی نیست که شرکت کنندگان مقوله متخصصان جوان و کارآموزی بین المللی هزینه های دیگری پرداخت
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کنند .کارفرمای کانادایی باید  2کار زیر را انجام دهد:
● هزینه انطباق کارفرما را پرداخت کرده
● جاب آفر را تکمیل کرده و به اداره مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا ارسال کند.
ابتدا کارفرما این مراحل را تکمیل کرده و سپس شما درخواست ویزای کار را ارسال کنید.
موارد ذکر شده در مورد شرکت کنندگانی که از درگاه سازمان معتبر اقدام می کنند نیز صدق می کند.
● بیومتریک
بسته به کشور و یا منطقه ،ممکن است نیاز باشد بیومتریک (اثر انگشت و عکس) خود را ارسال کنید .که در این
صورت باید هزینه بیومتریک را پرداخت کنید.
 -44چگونه می توانم هزینه برنامه تجربه بین المللی کانادا را پس بگیرم؟
معموال در شرایط زیر وجه پرداختی شما طی  8هفته عودت داده می شود:
● درخواست ویزای کار شما رد شده باشد
● درخواست ویزای کار شما قبل از صدور مجوز ورود به کانادا حذف شده باشد.
و نیازی نیست برای پس گرفتن پول خود کار دیگری انجام دهید.
 -45اگر در مورد سرویس "جی سی کی" (سیستم احراز هویت) و یا شرکت  Sign- In- partnerسوال داشته
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باشم باید با چه کسی تماس بگیرم؟
برای کسب اطالعات در مورد سرویس جی سی کی با  1 -855 -438 -1102تماس بگیرید .این سرویس  24ساعته
و  7روز هفته در دسترس است .برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت  GCKeyمراجعه کنید.
 -46چگونه می توانم در جی سی کی ثبت نام کنم؟
برای ثبت نام در جی سی کی ،به اکانت اداره مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا وارد شده و روی گزینه
 Continue to GCKeyکلیک کنید.
سپس نام کاربری و رمز عبور انتخاب کرده و یک سوال امنیتی ایجاد کنید .و یک کپی از آن را در محیطی امن
نگه دارید.
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 -47در صورت فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور سرویس جی سی کی چکار کنم؟
در صورت فراموش کردن رمز عبور ،می توانید در صفحه جی سی کی رمز عبور جدید انتخاب کنید.
در صورت فراموش کردن نام کاربری ،باید اکانت جدیدی ایجاد کنید .در صورت ساخت اکانت جدید ،می توانید
درخواست خود را به اکانت جدید لینک دهید.
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 -48اخیرا اکانت خود را ریست کرده اما درخواست را نمی بینم .چکار باید بکنم؟
اگر اخیرا به دلیل فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور اکانت خود را ریست کرده باشید ،چند سوال در مورد
درخواست شما پرسیده شده و سپس می توانید آن را پیدا کنید .هدف از این سواالت برقراری امنیت است.
برای لینک دادن درخواستی که در حال بررسی است ،در اکانت خود روی گزینه لینک درخواست به این اکانت
کلیک کنید.
باید جزئیات درخواست مورد نظر را دقیقا وارد کنید تا بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.
 -49چگونه می توانم درخواست آنالین را امضا کنم؟
نام خود را تایپ کرده و به یک سوال امنیتی پاسخ دهید .این امضا الکترونیکی است .برای امضا نیازی به پرینت
گرفتن فرم درخواست نیست .و اگر زیر  18سال باشید ،پدر و مادر و یا سرپرست شما باید فرم را امضا کنند.
سوال امنیتی یکی از  4سوالی است که خودتان طراحی کرده اید .جواب شما باید دقیقا همان جواب اولیه به
سوال باشد.
 -50دعوتنامه اپالی ویزای کار به زودی منقضی می شود .چکار باید بکنم؟
در صورت بروز هر گونه مشکل به نکات زیر توجه کنید:
● اگر درخواست را در اکانت خود نمی بینید ،سعی کنید هر چه سریع تر به آن لینک دهید.
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● در پایان هر فرم کلمه تایید( )validateرا کلیک کرده تا اطمینان حاصل کنید که هیچ گونه اشتباه یا زمینه
خالی در فرم وجود ندارد.
● مرورگر را تغییر داده و یا کش مرورگر را پاک کنید.
● برای دریافت کمک های فنی و دسترسی به خدمات آنالین به  Help Centreرجوع کنید.
اگر مشکل حل نشد:
در این صورت باید مشکل فنی را گزارش دهید ،زیرا برای حل مشکل اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی به
اطالعات بیشتری نیاز دارد.
باید در فرم گزارش اطالعات زیر را وارد کنید:
● تاریخ تولد
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● یو سی آی (مشخص کننده یکتای متقاضی) و شماره شناسایی
● کشور تولد
● شماره درخواست
● نوع درخواست (تجربه بین المللی کانادا)

برنامـــه تجـــربه بین المــــللی کانــــادا
+1 )604( 773 3475

● توضیح مشکل یا پیام خطا و درج تاریخ و زمان آن
● اطالعات کافی در مورد مراحلی که قبل از بروز مشکل طی کردید.
برطرف کردن مشکل مدت زمانی طول می کشد ،و بهتر است در این مدت فقط یک گزارش ارسال کنید زیرا فرایند
پاسخدهی کند می شود.
اگر دعوتنامه اپالی منقضی شود:
نگران منقضی شدن دعوتنامه اپالی و ویزای کار نباشید.
برای اطمینان از اینکه فرایند پردازش درخواست ها برای همه یکسان است ،اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
برای متقاضیانی که مشکل فنی دارند دعوتنامه مجدد ارسال می کند و باید مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1به اکانت وارد شده و پیام ها را چک کنید.
 .2از گزارش مشکل فنی که ارسال کرده اید اسکرین شات بگیرید.
 .3به  Web formمراجعه کنید.
 .4نوع درخواست را "تجربه بین المللی کانادا" انتخاب کنید.
 .5در قسمت سواالت ذکر کنید که دعوتنامه اپالی یا ویزای کار شما قبل از حل مشکل فنی منقضی شده است.
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 .6دیگر اطالعات الزم را فراهم کرده و شماره شناسایی خود را ذکر کنید.
 .7اسکرین شات گزارش مشکل فنی که قبل از منقضی شدن دعوتنامه ارسال کرده اید را آپلود کنید.
افسر درخواست شما را ارزیابی خواهد کرد .به شما طی  5روزکاری پاسخ داده خواهد شد .اگر افسر درخواست
شما را تایید کند ،دستورالعمل اپالی مجدد برای شما ارسال می شود.
لطفا تا قبل از  5روز کاری هیچ درخواست دیگری ارسال نکنید.
 -51چگونه می توانم شهروندی خود در یک کشور را هنگام اپالی در برنامه تجربه بین المللی کانادا اثبات کنم؟
هنگام اپالی در برنامه تجربه بین المللی کانادا باید اثبات کنید که تابعیت یک کشور یا منطقه را دارید.
برای انجام این کار ،آدرس پستی دائم خود در آن کشور یا منطقه را برای اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
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ارسال کنید .نیازی نیست که هنگام اپالی در آن کشور و یا منطقه باشید.
 -50آیا نیازی هست قبل از ارسال پروفایل به سواالت معیارهای واجد شرایط بودن پاسخ دهم؟
بله .پاسخ های شما واجد شرایط بودن شما در یک استخر را بررسی می کنند .فقط پروفایل متقاضیان واجد شرایط
به استخر افزوده می شود.
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 2راه برای پاسخ به سواالت وجود دارد:
● می توانید بدون ساخت اکانت به سواالت پاسخ دهید.
● و می توانید پس از وارد شدن به اکانت به سواالت پاسخ دهید.
و اگر نمی دانید معیارهای الزم را دارید یا خیر ،قبل از ساخت اکانت این مساله را برسی کنید.
 -51کد مرجع شخصی چیست و چگونه می توانم یک کد برای برنامه تجربه بین المللی کانادا دریافت کنم؟
کد مرجع شخصی زمانی به شما اعطا می شود که به تمامی سواالت مربوط به ورود یا تمدید مدت اقامت در کانادا
پاسخ داده باشید .در این صورت ،پاسخ های شما در افزونه پروفایل تجربه بین المللی کانادا ثبت می شود .کد
مرجع شخصی به صورت زیر می باشدJM1234567890 :
نکته :کد مرجع شخصی متفاوت از شماره پروفایل برنامه تجربه بین المللی کاناداست .شماره پروفایل مخصوص
پروفایل های تکمیل شده است.
 -52کد مرجع شخصی من برای برنامه تجربه بین المللی کانادا مشکل دارد .چکار باید بکنم؟
اگر قبل از الگین کردن در اکانت به سواالت جواب داده باشید (سواالت موجود در بخش استخر ورود به کانادا)
یک کد مرجع شخصی خواهید داشت که به صورت زیر استJM1234567890 :
و اگر به تازگی در اکانت خود پروفایل برنامه تجربه بین المللی کانادا ایجاد کرده باشید ،کد مرجع شخصی دریافت
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نمی کنید .به قسمت انتهایی اکانت رفته و در بخش "،"Continue my profile/ application, not yet submitted
برنامه تجربه بین المللی کانادا را انتخاب کرده و  Continue profileرا کلیک کنید.
اگر هنوز پروفایل نساخته و کد شما مشکل دارد ،باید دوباره مراحل استخر ورود به کانادا را تکرار کرده و کد جدید
دریافت کنید.
 -55در پروفایل و درخواست آنالین خطای اعتبار دریافت کرده ام ،مبنی بر اینکه برخی زمینه ها تکمیل نشده
در حالی که تکمیل شده اند .چکار باید بکنم؟
بهتر است از یک مرورگر دیگر استفاده کنید همچون فایرفاکس و گوگل کروم .هم چنین باید در تنظیمات زبان،
فرانسه یا انگلیسی را انتخاب کنید زیرا برخی کاراکترها مشکل ساز هستند.
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اگر همچنان مشکل دارید ،کش مرورگر را پاک کنید .بخش  Helpمرورگر به شما کمک می کند .اگر مشکل برطرف
نشد ،با اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی تماس بگیرید.
 -56ناخواسته پروفایل برنامه تجربه بین الملی کانادا را حذف کردم .چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟
باید در صورت داشتن شرایط پروفایل جدیدی ایجاد کرده تا مجددا پروفایل شما در استخر متقاضیان قرار گیرد.
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 -57معیارهای الزم برای شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا را ندارم .چکار باید بکنم؟
اگر در اولین دور ثبت نام در استخر ورود به کانادا اشتباه کرده و یا شرایط شما تغییر کرده باشد ،می توانید
مجددا شرایط خود را با معیارهای واجد شرایط بودن بسنجید .اگر شرایط شما تغییر نکرده باشد ،ممکن است
هنوز هم واجد شرایط شرکت در این برنامه نباشید.
در شرایط زیر معیارهای الزم برای شرکت در برنامه تجربه بین المللی کانادا را کسب می کنید:
● جاب آفر از سوی کارفرمای کانادایی دریافت کرده باشید.
● از طریق سازمان معتبر برای سفر یا پیدا کردن کار اقدام کنید.
 -58پروفایل برنامه تجربه بین المللی کانادا را ارسال کرده ام .آیا می توانم آن را به روز رسانی کنم؟
خیر .اگر شرایط شما تغییر کرده و اکنون معیارهای واجد شرایط بودن را دارید ،می توانید پروفایل خود را حذف
کرده و پروفایل جدیدی ارسال کنید .و اگر پروفایل جدید را قبل از راند دوم دعوتنامه برای کشور تابعه خود ارسال
کنید ،شانسی برای دریافت دعوتنامه اپالی نخواهید داشت.
 -59چگونه می توانم پروفایل تجربه بین المللی کانادا را حذف کنم؟
برای حذف پروفایل ارسال شده مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1در صفحه اصلی اکانت ،روی قسمت  ?what would you like to do todayکلیک کنید.
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 .2به بخش  View my submitted applications or profilesرجوع کنید.
 .3ردیف "تجربه بین المللی کانادا" را انتخاب کنید.
 .4روی  Withdraw profileکلیک کنید.
 .5در مقوله  ?what would you like to do todayاز زیر مجموعه  ،warningروی  Continueکلیک کنید.
اگر هنوز پروفایل خود را ارسال نکرده اید ،می توانید آن را حذف کنید.
برای حذف پروفایل مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1در صفحه اصلی اکانت ،روی قسمت  ?what would you like to do todayکلیک کنید.
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 .2به بخش  continue my profile/application, not yet submittedرجوع کنید.
 .3روی  delete profileکلیک کنید.
 .4در مقوله  ?what would you like to do todayاز زیر مجموعه  ،warningروی  Continueکلیک کنید.
اگر دعوتنامه اپالی دریافت کرده یا ویزای کار شما در حال بررسی است ،نمی توانید پروفایل را حذف کنید.
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اگر در پروفایل خود اطالعات اشتباه وارد کرده اید ،مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1از طریق  Web formبا اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی تماس بگیرید.
 .2تجربه بین المللی کانادا را به عنوان نوع درخواست انتخاب کنید.
 .3اطالع رسانی در مورد دریافت دعوتنامه اپالی و اشتباه موجود در پروفایل ارسالی
 .4منتظر دستور العمل های بیشتر باشید.
 .5روز طول می کشد تا به درخواست شما رسیدگی شود.
 -60نمی توانم پروفایل جدید تجربه بین المللی کانادا را ارسال کنم زیرا یک پروفایل ارسال کرده ام .چکار باید
بکنم؟
مراحل آن بستگی به دلیل ساخت یک پروفایل جدید دارد.
اگر اکانت جدیدی ایجاد کرده باشید:
ممکن است به دلیل فراموش کردن نام کاربری و رمز عبور اکانت جدیدی ایجاد کرده باشید .می توانید اکانت
جدید را به پروفایل فعلی خود لینک دهید.
برای لینک دادن اکانت جدید به پروفایل خود ،باید مراحل زیر را تکمیل کنید:
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 .1به صفحه اصلی اکانت بروید.
 .2به بخش  what would you like to do todayبروید.
 .3روی " "Link application to this accountکلیک کنید.
 .4مقوله  temporary residenceرا انتخاب کنید.
 .5زیر مجموعه  International Canada Experienceرا انتخاب کنید.
 .6دستورالعمل ها را دنبال کرده تا به پروفایل برنامه تجربه بین المللی کانادا لینک دهید.

اکـسپــــرس انتـــــری
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مهاجرت به روش اکسپرس انتری
 -1اکسپرس انتری چیست؟
اکسپرس انتری سیستم جدید مدیریت الکترونیکی برای مهاجرت به کاناداست.
اقتصادی زیر به
اکسپرس انتری خود یک برنامهی مهاجرت نیست .بلکه انتخاب و پردازش برنامههای مهاجرت
ِ
کانادا را تسهیل میکند:
● کالس کارگر ماهر فدرال (سابقاً  ،برنامهی کارگر ماهر فدرال)
● کالس تجارت ماهرانهی فدرال (سابقاً  ،برنامهی تجارت ماهرانهی فدرال)
● کالس تجربهی کانادایی
● بخشی از برنامههای کاندیداهای استانی
متقاضیان برای مهاجرت به کانادا «ابراز عالقه» میکنند و اگر حداقل برای یکی از برنامههای ذکرشده واجد
شرایط باشند ،وارد استخر اکسپرس انتری میشوند .دولت فدرال و فرمانداریهای استانی و همچنین کارفرمایان
کانادایی میتوانند نامزدهایی را از این مجموعه انتخاب کنند که در ادامه دعوتنامهی درخواست ( )ITAرا برای
مهاجرت به کانادا تحت یکی از برنامهها دریافت میکنند.
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 -2دعوتنامه درخواست به چه معناست؟
دعوتنامه درخواست ( )ITAبه هر متقاضی اکسپرس انتری که برای درخواست به مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
کانادا ( )IRCCانتخاب شده اند پیشنهاد داده می شود .متقاضی که  ITAدریافت کرده باشد یکی از الزامات
انتخابیه  IRCCرا برآورده کرده است .این شامل رسیدن به حداقل نمره در سیستم رتبه بندی یکپارچه ()CRS
برای آن قرعه کشی است.
اکسپرس انتری ،کانادا را از سیستم سرویسدهی اولیه (یا عرضه محور) به سیستم دعوت به درخواست (یا
تقاضامحور) منتقل میکند .سیستم اکسپرس انتری با الگوبرداری از سیستمهای مشابه مورد استفاده در استرالیا
و نیوزیلند ،پیگیری سریع پردازش مهاجران ماهر را که به احتمال زیاد در کانادا موفق هستند ،دنبال میکند.
 -3آیا متقاضیانی که می خواهند در کبک کار و زندگی کنند نیز می توانند وارد سیستم اکسپرس انتری شوند؟
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درخواست های استان کبک ،بجز وقتی که متقاضی خارج از کبک برای یک شرکت کبکی کار می کند ،از طریق
اکسپرس انتری فعال نمی شوند.
 -4وقتی متقاضی برای درخواست اقامت دائم دعوتنامه درخواست دریافت کرد چه مدارکی را باید ارسال کند؟
متقاضی باید در نظر داشته باشد که برنامه های مهاجرت اقتصادی که در سال های اخیر اجرا شده اند تحت
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سیستم انتخابی اکسپرس انتری انجام شده اند .وقتی دعوت نامه درخواست ( )ITAبرای اقامت دائم توسط
شخص دریافت شد ،او باید تعدادی مدارک تکمیلی با فرم درخواست را همانند مورد قبل ارسال کند .این مدارک
شامل مدارکی است که به وضعیت حقوقی شخص مانند عقدنامه (اگر قابل ارسال باشد) ،گواهی تولد ،نتایج
آزمون زبان و ارزیابی اعتبار تحصیلی ( ،ECAدر صورت حصول) ،نامه ارجاع شغلی ،گواهی عدم سوء پیشینه و
مدارک دیگر مربوط می شوند.
 -5آیا متقاضی موفق به دریافت اقامت می تواند خانواده خود را به کانادا بیاورد؟
متقاضی موفق می تواند همسر (یعنی زن یا شوهر) و همینطور بچه خود را به کانادا بیاورد .در مورد زوج ها
تنها کافی است یکی از طرفین دعوتنامه درخواست برای اقامت دائم دریافت کند .همسر متقاضی ،همانند همه
کودکان زیر  ۱۹سال او (در زمانی که درخواست دریافت می شود) نیز ویزای اقامت دائم دریافت می کنند .همسر
باید نتایج آزمون زبان و گواهی عدم سوء پیشینه خود را ارسال کند .همسر و همه کودکان شخص ،همانند
متقاضی باید در معاینه پزشکی موفق شوند.
 -6چرا به این روش «اکسپرس انتری» گفته میشود؟
مهاجرت ،پناهندگی و تابعیت کانادا ( )IRCCقصد دارد درخواستها را ظرف شش ماه پس از تاریخ ارسال بررسی
کند ،از این رو اکسپرس انتری نامگذاری شده است.
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 -7اکسپرس انتری چه زمانی به بهرهبرداری رسید؟
از اول ژانویهی  2015به بهرهبرداری رسید.
 -8کدام برنامه های مهاجرتی تحت سیستم اکسپرس انتری پوشش داده می شوند؟
سیستم اکسپرس انتری برای برنامه های مهاجرتی تجاری زیر به کار گرفته می شود:
● گروه کارگران ماهر فدرال
● گروه تاجرین ماهر فدرال
● گروه افراد با تجربه در کانادا ،و
● بخشی از برنامه های انتخابیه استانی.
استان و قلمروها در راستای تأمین نیازهای محلی بازار کار اجازه انتخاب متقاضیان اکسپرس انتری به عنوان
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بخشی از برنامه انتخابیه استانی خود را دارند.
 -9آیا اکسپرس انتری الزامات برنامه های مهاجرتی کانادایی را تغییر می دهد؟
نه .اکسپرس انتری الزامات برنامه های مهاجرتی کانادا را تغییر نمی دهد .اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی
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نیست .بلکه سیستم مدیریت و انتخاب برای برنامه های مهاجرتی موجود است.
 -10آیا اکسپرس انتری یک فرآیند کامال اینترنتی است؟
بله.
 -11آیا محدودیتی در تعداد متقاضیان منتقل شده به سیستم اکسپرس انتری وجود دارد؟
خیر.
 -12پروفایل اکسپرس انتری چیست؟
متقاضیان بالقوه با ایجاد یک پروفایل شخصی اکسپرس انتری و ارائه اطالعات در مورد مهارت ها ،تجربه کاری،
توانایی زبانی ،تحصیالت و دیگر اطالعات شخصی خود ابراز عالقه ( )EOIبرای آمدن به کانادا را مطرح می کنند.
این پروفایل خود اظهاری است؛ به این معنی که موارد ارائه شده توسط متقاضی بالقوه توسط ارزیابی اطالعات
شخصی خود او ارزیابی شده است.
 -13آیا برای ایجاد پروفایل اکسپرس انتری هزینه ای باید پرداخت؟
خیر.
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 -14آیا میتوان پروفایل اکسپرس انتری را بدون داشتن یک سال تجربهی کاری ،تکمیل کرد؟
خیر ،در این صورت نباید پروفایل را پر کنید .بدون داشتن تجربهی کاری یکساله ،سیستم شما را غیرمجاز
تشخیص خواهد داد.
برای اخذ حداقل شرایط ،باید الاقل در یکی از برنامههای اکسپرس انتری ،صالحیت الزم را داشته باشید.
تکمیل پروفایل ،اولین قدم برای درخواست اقامت دائم از طریق طبقهی کارگران ماهر ( )Skilled workerاست و
تضمین نمیکند که حتماً برای درخواست مجاز شوید .صالحیت شما از طریق سیستم شمارهبندی و امتیازدهی
مشخص خواهد شد.
 -15پروفایل متقاضی تا چه مدت در مجموعه اکسپرس انتری باقی می ماند؟
هر پروفایل برای یک بازه  ۱۲ماهه یا اینکه دعوتنامه درخواست ( )ITAبرای اقامت دائم صادر شود ،هر کدام که
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زودتر اتفاق افتد ،در مجموعه اکسپرس انتری باقی می ماند .اگر پس از  ۱۲ماه متقاضی بخواهد در مجموعه باقی
بماند باید یک پروفایل تازه درست کند.
 -16اگر اطالعات ارائه شده برای اکسپرس انتری اشتباه باشد چه اتفاقی می افتد؟
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اگر مشخص شود که اطالعات ارائه شده توسط متقاضی بالقوه غلط بوده ،به عنوان تفسیر غلط در نظر گرفته
شده ،بسته به ماهیت و شدت ادعای غلط مجازات در پی خواهد داشت .اگر مشخص شود اطالعات ارائه شده
توسط متقاضی اشتباه بوده و این اطالعات وارد سیستم اکسپرس انتری شده باشد ،ممکن است تا  ۵سال از
ورود دوباره شخص به سیستم جلوگیری شود .از این رو همیشه فراهم کردن اطالعات دقیق و صحیح از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است .متقاضیانی که در مورد ارزیابی توانایی ها و اعتبارنامه های خود مطمئن نیستند
بهتر است پیش از ورود به سیستم اکسپرس انتری از یک وکیل مهاجرتی کمک بخواهند.
 -17وقتی متقاضی وارد مجموعه شد ،آیا می تواند اطالعات ارائه شده در پروفایل خود را تغییر دهد؟
متقاضیان برای نشان دادن هرگونه تغییر در شرایط خود مانند مهارت های زبانی ،ترکیب خانوادگی ،تجربه کاری
یا اعتبارنامه های تحصیلی باید پروفایل خود را به روز رسانی کنند.
 -18چه اتفاقی برای متقاضیانی که تاریخ تولد بعد از دریافت دعوتنامه درخواست ولی پیش از ارسال درخواست
برای اقامت دارند می افتد؟
یک متقاضی ممکن است تاریخ تولد پس از دریافت دعوتنامه درخواست ( )ITAولی پیش از اینکه درخواست
اقامت دائم دهد داشته باشد .تغییر سن ممکن است نمره سیستم رتبه بندی یکپارچه ( )CRSاو را تا پایین تر
از پایین ترین نمره انتخاب قبلی کاهش دهد .این امر ممکن است منجر به این شود که متقاضی دیگر الزامات
حداقلی را نداشته باشد .وقتی تغییر سن منجر به این می شود که متقاضی دیگر معیارهای حداقلی برای ورود را
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نداشته باشد یا امتیاز  CRSتا زیر آخرین نمره انتخاب پایین آید ،از افسران  IRCCخواسته می شود تا سیاست
های عمومی را برای معافیت متقاضیان اقامت دائم از نیازهای مربوط به سن را اعمال کنند .این سیاست عمومی
همچنین ممکن است متقاضیانی که در برنامه کارگران ماهر فدرال ( )FSWاز داشتن تاریخ تولد بین دریافت ITA
و ارسال درخواست امتناع کنند را نیز محروم کند .به طور خالصه سن متقاضی پس از اینکه دعوتنامه درخواست
صادر شد قفل می شود.
 -19مجموعه (استخر) اکسپرس انتری چیست؟
متقاضیان بالقوه ای که پروفایل اکسپرس انتری ساخته و واجد شرایط یکی از برنامه های مهاجرتی مالی کانادا
هستند وارد مجموعه اکسپرس انتری می شوند .این برنامه ها شامل طبقه کارگران ماهر فدرال ،طبقه تاجرین
ماهر فدرال ،طبقه افراد با تجربه حضور در کانادا و بخشی از برنامه های انتخابیه استانی می شوند .دولت فدرال
و دولت های محلی و همینطور کارفرمایان کانادایی می توانند از این مجموعه افراد را انتخاب کنند .سپس
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متقاضیانی که انتخاب می شوند یک دعوتنامه درخواست ( )ITAبرای مهاجرت به کانادا تحت یکی از برنامه های
موجود دریافت می کنند.
 -20آیا دعوتنامه ها به شکل دوره ای ارائه می شوند؟ (یعنی زمان مشخصی برای قرعه کشی از مجموعه
اکسپرس انتری و ارسال دعوتنامه مقرر می شود)
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وقتی قرعه کشی های مجموعه انجام می شود تعداد مشخصی از متقاضیان در اکسپرس انتری دعوتنامه
درخواست دریافت می کنند ،اما متقاضیان از قبل نمی دانند زمان قرعه کشی کی خواهد بود .در مورد دوره های
دعوتنامه ای انجام شده تا کنون بیشتر بدانید.
 -21سیستم جامع رتبهبندی چیست؟
سیستم جامع رتبهبندی ( )CRSساز و کار داخلی دولت کانادا برای رتبهبندی نامزدها براساس سرمایهی انسانی
آنهاست که با عواملی مانند سن ،سطح تحصیالت و توانایی زبان تعیین میشود .این سیستم به مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCکمک میکند تا بتواند تصمیم بگیرد که به کدام یک از نامزدها دعوتنامههای
درخواست برای اقامت دائم داده شود.
 -22امتیازدهی سیستم اکسپرس انتری و  CRSبر چه اساسی خواهد بود؟
سیستم اکسپرس انتری ،این امکان را میدهد که همهی متقاضیان واجد شرایط بررسی شوند .برای ورود به این
بررسی ،باید حداقل در یکی از برنامههای اکسپرس انتری ،تأیید صالحیت شده باشید .براساس اطالعات پروفایل،
تجربهها و مهارتهایتان امتیاز میگیرید.
برای موفقشدن در این غربالگری و مجازشدن برای درخواست ،باید یکی از باالترین امتیازها را اخذ کرده باشید.
اگر مجاز شدید ،میتوانید برای اقامت دائم درخواست دهید.
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سیستم امتیازدهی جامع ()CRS
این سیستم ،ابزار مورداستفاده برای طبقهبندی و بررسی امتیازات است .امتیازات  CRSشامل دو بخش اصلی و
اضافی است که هرکدام  600امتیاز ،یعنی درکل  1200امتیاز دارند.
بخش اصلی ( 600امتیاز):
 .1مهارتها و تجربیات کاری
 .2تواناییهای زبانی و تحصیلی همسرتان
 .3قابلیت انتقال مهارتهای کاری و تحصیلی
بخش اضافی ( 600امتیاز):
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 .1مدارک تحصیلی کانادایی
 .2پیشنهاد کاری معتبر
 .3نامنویسی از طریق یک استان یا بخش
 .4برادر یا خواهری که شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد
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 .5تسلط قوی به زبان فرانسه
امتیاز نهایی شما ،مجموع این دو بخش خواهد بود.
اگر میخواهید امتیاز موردانتظار خود را مشاهده کنید ،از این ابزار استفاده کنید.
 -23آیا متقاضیان نمرات کلی و رتبه اکسپرس انتری خود را می دانند؟
متقاضیان نمره (یا امتیاز) کلی خود را می دانند ،اما رتبه در بین سایر افراد اکسپرس انتری را نمی دانند .با این
حال کمینه نمره برای ورود به انتخابیه پیشین اکسپرس انتری را می دانند .در نتیجه هدف مشخصی دارند که
می توانند به آن برسند و برای افزایش شانس خود در دریافت دعوتنامه درخواست اقامت دائم می توانند نمره
بیشتری کسب کنند.
 -24آیا یک متقاضی با نمرات باالتر نسبت به متقاضی با نمرات کمتر ،با اینکه هر دو واجد شرایط ورود به
سیستم اکسپرس انتری هستند ،شانس بیشتری برای دعوتنامه درخواست دارد؟
با اینکه قبال متقاضیان بالقوه که واجد شرایط یک برنامه مهاجرتی به کانادا بودند می توانند مستقیما برای آن
برنامه درخواست ارائه دهند ،اما دیگر این کار امکان پذیر نیست .تحت اکسپرس انتری ،متقاضیان با نمره کلی
در مجموعه اکسپرس انتری ممکن است شانس بیشتری برای دعوت شدن به اقامت دائم کانادا توسط دولت
فدرال ،استان یا قلمرو کانادایی یا کارفرمای کانادایی داشته باشند .برای مثال متقاضیان با تحصیالت باال و تجربه
کار تخصصی و مهارت های زبانی قوی در انگلیسی یا فرانسه احتماال نمرات بهتری نسبت به کسانی که این
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شرایط را ندارند دریافت خواهند کرد.
 -25آیا دولت فدرال قادر است از میان متقاضیان مجموعه اکسپرس انتری انتخاب کند؟
بله ،دولت فدرال کانادا می تواند از افراد متقاضی در مجموعه اکسپرس انتری انتخاب کند .این متقاضیان برای
دریافت دعوتنامه درخواست اقامت دائم نیازی به پیشنهاد شغلی از طرف یک کارفرمای کانادایی ندارند.
 -26آیا متقاضیان باید حتما ارزیابی اعتبار تحصیلی ( )ECAبگیرند؟
 ECAبرای متقاضیانی از اکسپرس انتری نیاز است که از پیش در کانادا تحصیل نکرده و بخواهند در انتخاب
بعدی مرتبط با طبقه کارگران ماهر فدرال در نظر گرفته شوند .برای متقاضیانی که قصد درخواست برای طبقه
تاجران ماهر فدرال و طبقه افراد با تجربه حضور در کانادا را دارند  ECAدلخواه است اما می تواند امتیازات کسب
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شده را در سیستم رتبه بندی یکپارچه ( )CRSرا افزایش و شانس آنها در انتخابیه بعدی افزایش دهد.
 -27آیا کارکنان خارجی الزم است ،برای اخذ اقامت دائم ،سطح خاصی از تحصیالت را داشته باشند؟
خیر ،برای درخواست اقامت دائم ،نیازی به تحصیالت خاص ندارید .اما با داشتن تحصیالت باال ،امتیاز بهتری را
در سیستم امتیازدهی ( )CRSدریافت خواهید کرد .برای اخذ این امتیاز ،باید مدرک ارزیابی تحصیلی ( )ECAرا
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داشته باشید.
امتیازات اضافی  CRSکه مربوطبه مدرک شما میشود:
● پانزده امتیاز برای مدرک دیپلم یک یا دو ساله یا مدارک باالتر
● سی امتیاز برای مدرک دیپلم سه ساله یا بیشتر و مدرک دکتری یا ارشد حداقل یکساله
میتوانید هنگام کاملکردن پروفایل اکسپرس انتری ،جزئیات تحصیلی خود را ذکر کنید.
 -28آیا متقاضیان باید آزمون زبان بدهند؟
بله ،همه متقاضیان برای تعیین سطح مهارت زبانی خود باید در آزمون زبان شرکت کنند .نمره مشخصی برای
مهارت زبانی هر کدام از برنامه های مهاجرت اقتصادی تحت اکسپرس انتری در نظر گرفته شده و توانایی زبانی
باید توسط متقاضی به واسطه شرکت در آزمون استاندارد زبان مورد قبول مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا
( )IRCCشود .مشهورترین آزمون ها  IELTS، CELPIPبرای زبان انگلیسی و  TEFیا  TCFکانادا برای زبان فرانسه
هستند.
به عنوان بخشی از پروفایل اکسپرس انتری ،متقاضیان باید نتایج معتبر شرکت در آزمون زبان در بازه دو سال
گذشته را ارسال کنند .وقتی متقاضی وارد سیستم اکسپرس انتری شد ،می تواند با شرکت در دیگر آزمون های
زبان و دریافت نمرات بهتر نمرات اضافی دریافت و رتبه خود را بهبود بخشد .طبق اصالحیه  ۶ژوئن سال ۲۰۱۷
برای متقاضیان با مهارت در زبان فرانسه عالوه بر انگلیسی نمرات اضافی در نظر گرفته می شود .متقاضیان می
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توانند پیش از شرکت در آزمون  IELTSآن را تمرین کنند.
 -29آیا داوطلب برای مهاجرت به کانادا ازطریق اکسپرس انتری به پیشنهاد شغلی نیاز دارد؟
نه لزوماً  ،هرچند کارفرمایان کانادایی اکنون به وسیلهی اکسپرس انتری نقش مهمی در مهاجرت کانادا دارند؛
یعنی برای بسیاری از داوطلبان ،اخذ پیشنهاد شغلی معتبر از کارفرمای کانادایی میتواند شانس دعوت آنها
برای درخواست اقامت دائم کانادا را افزایش دهد.
 -30آیا افراد در مجموعه اکسپرس انتری قادر به جست و جوی پیشنهاد شغلی در کانادا هستند ،و اینکه آیا
چنین پیشنهادی شانس آنها برای انتخاب شدن برای درخواست اقامت دائم را افزایش می دهد؟
بله ،متقاضیان می توانند درخواست خود را آنالین و همینطور به شکل شبکه ای به منظور افزایش شانس یافتن
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پیشنهاد شغلی مناسب به کارفرمایان کانادایی معرفی کنند .متقاضیانی که بتوانند به شکل موفقیت آمیز
پیشنهاد شغلی مورد حمایت ارزیابی اثر بازار کار ( )LMIAدریافت کنند ،بسته به سطح شغل پیشنهادی تحت
سیستم رتبه بندی یکپارچه ( )CRSاز  ۵۰تا  ۲۰۰امتیاز دریافت می کنند.
به منظور کسب شرایط پیشنهاد شغلی ،پیشنهاد باید در بسیاری از موارد مورد حمایت ارزیابی اثر بازار کار
( )LMIAواقع شود .عالوه بر این ،برخی افراد دارای مجوز کار حتی بدون داشتن  LMIAنیز نمره اضافی می گیرند:

مهاجــرت به روش اکسپـــرس انتــــری
+1 )604( 773 3475

● افراد با مجوز کاری صادره تحت یک توافقنامه بین المللی مانند توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
()NAFTA
● افراد با مجوز کار صادره تحت معیار منفعت قابل توجه برای کانادا مانند انتقال های فرا  -شرکتی.
در هر دو مورد باال ،کارکن باید حداقل برای یک سال در کانادا کار کرده باشد و پیشنهاد شغلی باید حتما توسط
کارفرمای مجوز کار ایجاد شود.
 -31آیا فهرستی از مشاغل واجد شرایط برای هر کدام از برنامه های تحت اکسپرس انتری وجود دارد؟
هیچ فهرست مشاغل واجد شرایطی برای هیچ کدام از برنامه ها وجود ندارد .در نسخه های پیشین طبقه کارگران
ماهر فدرال فهرستی از مشاغل واجد شرایط مورد نیاز دولت کانادا وجود داشت .تحت آخرین نسخه طبقه افراد با
تجربه حضور در کانادا فهرستی از مشاغل غیر قابل قبول وجود داشت .این فهرست ها دیگر وجود ندارند .با این
حال باید توجه داشت که برای داشتن شرایط هر کدام از برنامه های مهاجرتی تحت اکسپرس انتری ،متقاضیان
باید تجربه کاری در یکی از طبقات شغلی ملی ( )NOCبا کد مهارتی  A ،0یا  Bرا داشته باشند.
 -32بانک شغلی کانادا چیست ،و تحت اکسپرس انتری چه نقشی ایفا می کند؟
بانک شغلی کانادا یک موتور جست و جوی آنالین برای موقعیت های شغلی باز در سراسر کانادا است .به
متقاضیان کمک می کند با کارفرمایان و شغل ها بر پایه مهارت ،دانش و تجربه تطبیق پیدا کنند .تحت اکسپرس
انتری متقاضیان می توانند در صورت نداشتن پیشنهاد شغلی یا انتخابیه قلمرو  /استانی با استفاده از بانک
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شغلی درخواست خود برای اقامت را ثبت کنند .طبق اصالحیه  ۶ژوئن  ،۲۰۱۷ثبت درخواست با استفاده از بانک
شغلی قابل قبول است.
اگر متقاضی تحت اجازه کار بر اساس ارزیابی اثر بازار کار مشغول به کار در کانادا باشد ،نیازی به درخواست دوباره
 LMIAندارد چون  LMIAهنوز معتبر است .متقاضی اکسپرس انتری باید برای فرصت شغلی درخواست دهد،
کارفرمایی که درخواست را دریافت می کند باید فرایند مصاحبه یا ارزیابی معمولی را انجام دهد .اگر کارفرما
ببیند که متقاضی اکسپرس انتری واجد شرایط است و اینکه کارفرما واجد شرایط استخدام از یک کشور خارجی
باشد ،می توانند شغل را به فرد پیشنهاد دهند .کارفرمایان با  LMIAمثبت اطالعات را با نامه پیشنهاد شغلی به
متقاضی ارائه می دهند تا آن را در پروفایل اکسپرس انتری خود ثبت کنند .پیشنهاد شغلی از کانادا نمره اضافی
تحت سیستم رتبه بندی یکپارچه ( )CRSبرای متقاضی در پی خواهد داشت و در نتیجه ممکن است شانس فرد
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برای گرفتن دعوتنامه درخواست ( )ITAاقامت دائم در قرعه کشی بعدی اکسپرس انتری را افزایش دهد.
 -33آیا برای استخدام کارگر خارجی ارزیابی اثر بازار کار ( )LMIAالزم است؟
در بسیاری از موارد ،کارفرمایان به  LMIAمثبت نیاز دارند .کارفرما میتواند از  LMIAموجود برای استخدام دائم
کارگر خارجی موقت خود استفاده کند ،مشروط بر اینکه  LMIAهنوز معتبر باشد.
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توجه داشته باشید که عالوهبر دارندگان  ،LMIAبه نامزدهای زیر در مجموعهی اکسپرس انتری همچنین میتوانید
امتیاز سیستم جامع رتبهبندی ( )CRSرا برای یک پیشنهاد شغلی واجد شرایط دریافت کنید:
● افراد دارای مجوز کار صادرشده طبق توافقنامهی بینالمللی ،مانند موافقتنامهی تجارت آزاد آمریکای شمالی
()NAFTA
● افراد دارای مجوز کار تحت معیارهای «مزایای قابلتوجه برای کانادا» مانند نقل و انتقاالت درون شرکتی.
 -34شبکهی ارتباط کارفرمایان ( )ELNچیست؟
شبکهی ارتباط کارفرمایان ( )ELNبه کارفرمایان کمک میکند در سیستم اکسپرس انتری پیمایش کنند .این شبکه
اطالعات مفیدی درمورد برنامههای مهاجرت اقتصادی و سیاستهای مربوط به اکسپرس انتری به کارفرمایان
ارائه میدهد .هدف آن افزایش آگاهی کارفرمایان و استفاده از سیستم اکسپرس انتری و همچنین تسهیل
ارتباط بین کارفرمایان کانادایی و کارگران ماهر است ELN .سؤاالت مربوط به موارد خاص یا مسائل مربوط به
اجازهی کار را بررسی نمیکند .تمرکز آن روی موارد ساکنین دائم است .استفاده از  ELNهزینهای ندارد.
 -35کارفرمایان کانادایی در اکسپرس انتری چه نقشی دارند؟
کارفرمایان کانادایی در مهاجرت به کانادا تحت اکسپرس انتری نقش مستقیم و بزرگتری نسبت به گذشته دارند.
متقاضیان اکسپرس انتری این فرصت را دارند تا شانس خود برای دریافت دعوتنامه درخواست مستقیم را با
متصل کردن خود با کارفرمایان کانادایی از طریق بانک شغلی کانادا افزایش دهند .طبق اصالحیه  ۶ژوئن ۲۰۱۷
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ثبت نام در بانک شغلی داوطلبانه صورت می گیرد.
وقتی یک متقاضی پیشنهاد شغلی مورد حمایت ارزیابی اثر بازار کار ( – )LMIAکه مدرکی دال بر اینکه کارفرما در
جهت ایجاد شغل برای شهروندان کانادایی و اقامت دائم موقعیت شغلی تالش کرده است – دریافت کند بسته
به سطح شغل پیشنهادی ۵۰ ،تا  ۲۰۰امتیاز اضافی دریافت خواهد کرد.
عالوه بر این ،برخی افراد دارای مجوز کار حتی بدون داشتن  LMIAنیز نمره اضافی می گیرند:
● افراد با مجوز کاری صادره تحت یک توافقنامه بین المللی مانند توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی
()NAFTA
● افراد با مجوز کار صادره تحت معیار منفعت قابل توجه برای کانادا مانند انتقال های فرا  -شرکتی.
در هر دو مورد باال ،کارمند باید حداقل برای یک سال در کانادا کار کرده باشد و پیشنهاد شغلی باید حتما توسط
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کارفرمای مجاز ایجاد شود.
 -36اگر کارفرمایی بخواهد از طریق اکسپرس انتری نامزدی را استخدام کند ،آیا کارفرما باید  1000دالر برای
پردازش ارزیابی اثر بازار کار ( )LMIAبپردازد ،همانطور که برای استخدام کارگر موقت خارجی اینگونه است؟
نه ،برای کسانی که اقامت دائم دارند LMIA ،هزینهای ندارد.
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کارفرمایان باید مزایای عدم پرداخت هزینه برای LMIAهای بررسیشده از طریق اکسپرس انتری را در مقابل این
واقعیت قرار دهند که اگر آنها بخواهند  LMIAرا از طریق برنامهی کارگر موقت خارجی (که مبلغ  1000دالر هزینه
دارد) بررسی کنند ،کارگر ممکن است بتواند کار خود را زودتر در کانادا شروع کند.
 -37وقتی کارفرما داوطلبی را از استخر اکسپرس انتری انتخاب میکند ،چهکسی هزینه مراحل مهاجرت را
پرداخت میکند؟
کارفرمایان کانادایی هیچگونه تعهدی در قبال پرداخت هزینههای دولتی در روند مهاجرت یک نامزد ندارند .این
موضوع ممکن است بین کارفرما و نامزد تصمیمگیری شود.
 -38آیا کارفرما برای انتخاب فرد از مجموعه اکسپرس انتری باید حتما به متقاضی پیشنهاد شغلی دائمی
بدهد؟
خیر .اگر کارفرمایی بخواهد یک متقاضی بین المللی را از طریق سیستم انتخابی اکسپرس انتری استخدام کند،
پیشنهاد شغلی باید برای حداقل یک سال پس از ویزای اقامت دائم باشد.
 -39اگر کارفرما داوطلبی را انتخاب کند ،درصورتیکه بعداً به هر دلیلی کارفرما بخواهد استخدام خود را فسخ
کند ،چه اتفاقی میافتد؟
روند فسخ استخدام همان روشی است که برای هر مقیم دائم یا شهروند کانادایی که از قبل در کانادا اقامت
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داشتهاند ،وجود دارد و قوانین کار اعمال میشود.
 -40آیا اکسپرس انتری تنها راه کارفرمایان برای استخدام در سطح بینالمللی است؟
بله ،کارفرمایان میتوانند گزینههای دیگر برای پرکردن موقعیتهای شغلی با کارگران خارجی را بررسی کنند.
در بیشتر موارد ،کارفرمایان کانادایی که مایل به استخدام کارگر خارجیاند ،ابتدا مجوز دولت را قبل از انجام
قبال با عنوان نظریهی
استخدام دریافت میکنند .این مجوز به صورت ارزیابی اثر بازار کار ( )LMIAارائه میشود ،که
ً
بازار کار ( )LMOشناخته میشد.
موارد متعددی وجود دارد که نیاز به  LMIAرا منتفی میکند .موافقتنامههای بینالمللی ،مانند توافقنامهی
تجارت آزاد آمریکای شمالی ( ،)NAFTAاجازهی پذیرش کارگران خارجی خاص به کانادا را میدهد .برخی برنامه های
دیگر شامل بعضی از انتقالهای درونشرکتی ،کارگران شرکتکننده در برنامههای تبادل بینالمللی (Exchange
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 ،)Programsبرخی از دانشگاهیان و وابستگان کارگران خارجی موقت که  LMIAرا دریافت کردهاند هستند.
در موارد دیگر ،کارمند دولت کانادا هنگام بررسی درخواست باید تعیین کند که استخدام کارگر خارجی تأثیر
مثبت یا خنثی در بازار کار کانادا خواهد داشت .ازجمله عوامل دیگر ،باید مشخص شود که هیچ کانادایی واجد
شرایطی بخاطر کارگر خارجی رد نشده باشد و به کارگر خارجی حقوق و مزایایی داده میشود که مطابق با
استانداردهای فدرال و استانی باشد.
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 LMIAدر  ۱۰روز کاری استاندارد خدمات را برای کارگرانی که در گروههای شغلی زیر هستند ،تهیه میکند:
● مشاغل با بیشترین تقاضا :استاندارد خدمات  10روزه برای این گروه محدود به مشاغل حرفهای است که
در آن دستمزد پیشنهادی در حد متوسط دستمزد استانی /محلی یا بیشتر است .این شغلها برای توسعهی
زیرساختها و پروژههای بزرگ استخراج منابع طبیعی ضروری است و بنابراین برای رشد اقتصادی کانادا حیاتی
تلقی میشوند.
● پردرآمدترین مشاغل :استاندارد خدمات  10روزه برای این گروه محدود به کارفرمایانی است که کارگران خارجی
موقت را در پردرآمدترین مشاغلی استخدام میکنند که دستمزدشان  10درصد باالتر از دستمزد کاناداییهاییست
که در آن استان یا محلهی خاص کار میکنند ،مانند پزشکان .این سطح دستمزد نشان میدهد که یک شاغل
خارجی موقت در شغل خود باالترین مهارت را دارد و یافتن این مهارتها در بازار کار کانادا بهسختی امکانپذیر
است.
● مشاغل کوتاه مدت :استاندارد خدمات  10روزه برای این گروه محدود به کارفرمایانی است که درخواست
کارگران خارجی موقت برای مدت کوتاهی ،محدود به  120روز تقویمی یا کمتر را در هر شغلی دارند ،دستمزد
این گروه مساوی یا بیشتر از دستمزد متوسط در آن استان یا محل است .موقعیتهایی که در این گروه قرار
میگیرند شامل موقعیتهای مربوطبه تعمیرات یا ساخت تجهیزات و کارهای تضمینی است.
پس از دریافت  LMIAمثبت ،کارفرما باید نسخهای برای کارگر خارجی خود ارسال کند LMIA .مثبت باید در
درخواست کارگر برای اجازهی کار موقت گنجانده شود.
توجه داشته باشید که عالوهبر دارندگان  ،LMIAبه داوطلبان زیر در مجموعهی اکسپرس انتری ،امتیاز سیستم
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جامع رتبهبندی ( )CRSبرای پیشنهاد شغلی واجد شرایط داده میشود:
● افراد دارای مجوز کار صادرشده طبق توافقنامهی بینالمللی ،مانند موافقتنامهی تجارت آزاد آمریکای شمالی
()NAFTA
● افراد دارای مجوز کار تحت معیارهای «مزایای قابلتوجه برای کانادا» مانند نقلو انتقاالت درونشرکتی.
 -41آیا کارفرما میتواند استخدام خارجی خود را در خارج از مجموعهی اکسپرس انتری انجام دهد؟
بله ،اگر چه وقتی کارفرما نامزدی را مشخص کند و مایل به ارائهی پیشنهاد شغلی دائمی باشد ،نامزد باید
پروفایلی در اکسپرس انتری ایجاد کند و پس از ارسال رسمی پیشنهاد شغل ،برای وی درخواست دعوت به اقامت
دائم داده میشود.
کارفرمایان همچنین میتوانند در خارج از مجموعهی اکسپرس انتری در سطح بینالمللی نیروی تازه استخدام
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کنند و سپس کارگری خارجی را بهطور موقت به کانادا بیاورند.
 -42چگونه کارفرمایان میتوانند به جستجوی نامزدهای خارجی بپردازند؟ آیا کارفرمایان قادر به برقراری ارتباط
با کاندیداها و مصاحبه با آنان هستند؟
کارفرمایان میتوانند به نامزدها از راههای زیر دسترسی داشته باشند:
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● از طریق روشهای رایج استخدام ،ازجمله تابلوهای شغلی بخش خصوصی
● از طریق بانک کار ،که به نامزدها کمک میکند با کارفرمایان واجد شرایط در کانادا ارتباط برقرار کنند و مشاغل
آنها ب راساس مهارت ،دانش و تجربهی آنها باشد.
در بعضی موارد کارفرمایان همچنین میتوانند با استانها و مناطق از طریق برنامههای نامزد مربوطه اقدام کنند.
 -43آیا محدودیتی دربارهی تعداد مهاجران برای مشاغل خاص در کانادا وجود دارد؟
در حال حاضر ،مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCهیچ سهمیهای برای مشاغل خاص منتشر نکرده
است.
(مثال زمان انتخابشدن از مجموعهی اکسپرس انتری و صدور دعوتنامه
 -44آیا دوره های دعوت وجود دارد؟
ً

برای درخواست مشخص هستند)

بله ،زمانهای مشخصی وجود دارد که تعداد مشخصی از نامزدها برای درخواست اقامت دائم کانادا دعوتنامه
صادر میشود ،اما به داوطلبان در مورد این دورههای دعوت از قبل هشدار داده نمیشود .دربارهی دورهای دعوت
که تاکنون برگزار شده است بیشتر بدانید.
 -45آیا کاندیدایی که کارفرمایی انتخاب میکند میتواند پس از مهاجرت به کانادا ،بعد از مدت کوتاهی پس
از ورود به کانادا موقعیت شغلی جدید خود را ترک کند و برای کارفرمای دیگری کار کند؟
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بهمحض ورود کاندیدا به کانادا ،او یک مقیم دائم میشود و از این رو دارای حقوق شغلی مشابه شاغلهای
کانادایی ،حمایت تحت منشور حقوق و آزادیهای کانادا و قوانین کار مربوطه میباشد .بهطور خالصه ،او از همان
آزادیای برای تغییر شغل برخوردار است که شهروندان کانادایی و کسانی که اقامت دائم کانادا را دارند ،از آن
برخوردار هستند.
 -46اگر چنین است (جواب سؤال باال) ،کارفرما برای جلوگیری از این امر ،چه تدابیری را میتواند اتخاذ کند؟
فراتر از قوانین کار استانی موجود ،قوانین دیگری در این زمینه وجود ندارد .کارفرمایان میتوانند از روشهای
موجود خود برای جذب و حفظ کارمندان ماهر خود استفاده کنند؛ مانند اطمینان از اینکه قراردادهایی که به
داوطلبان ارائه میشود حاوی بندهای غیررقابتی باشد تا ریسک ترککردن کار پس از مدت کوتاهی توسط
کارمندی که تازه به کانادا مهاجرت کرده است کاهش یابد .وقتی کارگری خارجی به کانادا میرسد و مقیم دائم
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میشود ،آزادی عمل دارد و میتواند برای هر کارفرمایی در سراسر کانادا کار کند.
 -47آیا اکسپرس انتری تنها راه کارگر بین المللی برای زندگی و کار در کاناداست؟
نه .اکسپرس انتری فرآیند مهاجرت اقتصادی برای اقامت دائم کانادا را تسهیل می کند .با این حال شماری از
روش های دیگر ،هم دائم و هم موقت ،برای آمدن به کانادا وجود دارد.
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● تنها بخشی از برنامه های انتخابی استانی ( )PNPsاز طریق اکسپرس انتری انجام می شود .دیگر متقاضیان
 PNPاگر واجد شرایط الزم باشند ،بسته به نیاز های بازار کار محلی و منطقه ای ،می توانند مستقیما برای این
برنامه ها اقدام کنند .اکثر مسیرهای  PNPاز متقاضی می خواهند پیش از مهاجرت پیشنهاد شغلی بیابند ،البته
استثنائاتی نیز وجود دارد .متقاضیان موفق به عنوان ساکن دائمی به کانادا می آیند.
● متقاضیان برخی فرصت های شغلی ممکن است به عنوان کارگر خارجی موقت وارد کانادا شوند .در بیشتر
موارد این کار نیازمند دریافت ارزیابی اثر بازار کار ( )LMIAاست.
● برخی موراد نیز وجود دارند که کارفرما از کسب  LMIAمعاف می شود .برخی کشورها با کانادا برنامه های
مبادالتی بین المللی دارند که در آن متقاضیان ،بسته به ملیت ،به شکل معمول باید کمتر از  ۳۰یا  ۳۵سال سن
داشته باشند .متقاضیان موفق یک مجوز کار باز موقت دریافت می کنند.
● مهاجرت تحصیلی به کانادا یکی از گزینه های مورد عالقه کسانی است که می خواهند تحصیالت خود را در
یکی از کالج یا دانشگاه های مشهور کانادا ادامه دهند .پس از تکمیل تحصیل برخی استان ها گزینه درخواست
فارغ التحصیالن برای اقامت دائم تحت  PNPیا در مورد کبک ،طبقه تجربه حضور در کبک (Programme de
 )l’expérience québécoise, or PEQرا تسهیل می کنند .گزینه دیگر برای فارغ التحصیالنی که می خواهند پس
از پایان تحصیل در کانادا اقامت داشته باشند دریافت مجوز کار پس از فارغ التحصیلی و در نهایت درخواست
برای اقامت دائم است.
 -48آیا کسب و کارها با هر اندازه و در هر استان و منطقهای از کانادا کاندیداها را از یک مجموعه انتخاب
میکنند؟
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بله
 -49قلمرو و استان ها چگونه از سیستم اکسپرس انتری استفاده می کند؟
همه استان و قلمروها ،به جز کبک ،آلبرتا و نانووت در حال حاضر از اکسپرس انتری استفاده می کنند .استانها
و قلمروها برای رفع نیازهای بازار کار محلی و استانی قادر به انتخاب تعداد مشخصی از متقاضیان از سیستم
اکسپرس انتری هستند .اینها به عنوان انتخابیه پیشرفته شناخته می شوند .اگر متقاضی انتخابیه پیشرفته از
یک استان یا قلمرو دریافت کند ،به فرد تحت سیستم رتبه بندی یکپارچه ( ۶۰۰ )CRSامتیاز اضافی دریافت کرده
و یک دعوتنامه درخواست ( )ITAبرای اقامت دائم در قرعه کشی بعدی دریافت خواهد کرد .همه متقاضیان به
منظور ورود و انتخاب در سیستم اکسپرس انتری باید واجد شرایط معیارهای حداقل یکی از برنامه های مهاجرتی
مالی فدرال باشند.
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همانطور که برنامه های انتخابی استانی ( )PNPsرا مدیریت می کنند ،استانها و قلمروها معیارهای مورد استفاده
خود را برای انتخاب از متقاضیان اکسپرس انتری دارند .بسته به قلمرو /استان ،متقاضیان اکسپرس انتری ممکن
است اول وارد مجموعه شده و سپس توسط یک استان یا قلمرو انتخاب شوند یا اینکه اول توسط قلمرو یا استان
انتخاب شده و سپس پروفایل آنالین اکسپرس انتری خود را تکمیل کنند .قلمرو و استان ها همچنین قادر به
انتخاب افراد تحت  PNPهای (پایه) خارج از اکسپرس انتری نیز هستند.
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 -50آیا یک متقاضی می تواند مستقیما تحت برنامه انتخابی استانی ( )PNPبرای یک استان درخواست دهد؟
بله؛ بخشی از  PNPکه به عنوان بخش پیشرفته شناخته می شود در داخل اکسپرس انتری مدیریت می شوند،
بخش دیگر در خارج از سیستم اکسپرس انتری مدیریت می شود .فرم ارزیابی مهاجرت کانادا ویزا شرایط شما
برای مهاجرت را در گستره ای از برنامه های مهاجرتی ،شامل  PNPها می سنجد.
 -51آیا متقاضیان می توانند از برنامه انتخابی استانی ( )PNPو اکسپرس انتری هر دو استفاده کنند؟
بله بین اکسپرس انتری و  PNPارتباط وجود دارد .وقتی که فرد متقاضی پروفایل اکسپرس انتری خود را به روز
کند تا نشان دهد که گواهی انتخابیه استانی پیشرفته را دریافت کرده است ،به او امتیاز کافی ( )۶۰۰برای دعوت
شدن به ارائه درخواست در انتخابیه بعدی از مجموعه متقاضیان داده خواهد شد.
متقاضیان باید پیش از درخواست به استان یا قلمرو برای گواهی انتخابیه استانی پیشرفته وارد مجموعه شده
باشند ،یا تحت یکی از جریان های پیشرفته  PNPابراز عالقه خود را به یک استان یا قلمرو فرستاده باشند.
پس از دریافت دعوتنامه درخواست برای اقامت دائم متقاضی چقدر وقت دارد تا درخواست خود را بفرستد؟
از وقتی که دعوتنامه درخواست ( )ITAاقامت دائم کانادا برای متقاضی فرستاده می شود ،فرد  ۶۰روز فرصت
دارد تا درخواست الکترونیکی به همراه کلیه مدارک خواسته شده را تکمیل کند .به دلیل این بازه زمانی محدود،
پیشنهاد می شود متقاضیان پیش از اینکه  ITAرا دریافت کنند این مدارک را جمع آوری کرده و مطمئن شوند
مشکلی در هیچکدام از آنها وجود ندارد .اگر متقاضی بازه  ۶۰روزه را از دست دهد ،اعتبار  ITAصادر شده برای
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او تمام شده و شخص باید دوباره وارد سیستم اکسپرس انتری شود .اگر مشخص شود که اطالعات ارائه شده
توسط متقاضی بالقوه اشتباه بوده است به عنوان تفسیر نادرست در نظر گرفته شده و بسته به شدت و ماهیت
ادعای کذب مجازات خود را در پی خواهد داشت .متقاضی بالقوه ای که مشخص شده اطالعات غلط ارائه داده
ممکن است تا پنج سال از ورود دوباره به اکسپرس انتری منع شود .از این رو همیشه ارائه اطالعات دقیق و
صحیح اهمیت بسیار باالیی دارد.
 -52اگر متقاضی از یک استان یا قلمرو دعوتنامه دریافت کند ،آیا مجبور است در همان استان یا قلمرو زندگی
کند؟
متقاضیانی که دعوتنامه درخواست برای اقامت دائم از یکی از استان یا قلمروهای کانادا دریافت می کنند باید
قصد سکونت در آن استان یا قلمرو خاص را داشته باشند .برنامه های انتخابی استانی ( )PNPsبرای برآوردن
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نیازهای بازار کار محلی و منطقه ای به وجود آمده اند ،و اینکه متقاضیانی که از طریق  PNPدعوتنامه برای
درخواست دریافت کرده اند مجبورند برای همان قلمرو یا استان به خصوص اقدام کنند .وقتی که متقاضی به
کانادا رسید آزادی کامل در جابجایی داخل کانادا دارد و همچنین حق کار در هر جا و برای هر کارفرمایی را در
کانادا خواهد داشت.
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 -53آیا مجوزهای کار آزاد اتصالی پس از درخواست در اکسپرس انتری نیز معتبر می مانند؟
بله ،مجوزهای کار آزاد اتصالی ( )BOWPsتحت اکسپرس انتری نیز در دسترس هستند ،با این حال متقاضی باید
تأییدیه تحت بررسی درخواست خود را پیش از این که بتواند برای مجوز کار درخواست دهد دریافت کرده باشد.
 -54پس از اینکه متقاضی دعوتنامه درخواست برای اقامت دائم را دریافت و ارسال کرد ،کل فرآیند چقدر طول
می کشد؟
هدف مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCرسیدگی به اکثر درخواست تکمیل شده در بازه شش ماهه
پس از روز ارسال است.
 -55برای متقاضی که دعوتنامه درخواست برای اقامت دائم دریافت نکرده ولی می خواهد در مجموعه
اکسپرس انتری باقی بماند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر متقاضی پس از  ۱۲ماه دعوتنامه درخواست ( )ITAبرای اقامت دائم از طرف دولت فدرال ،استان کانادا یا
کارفرمای کانادایی دریافت نکرد ولی قصد داشت در مجموعه اکسپرس انتری باقی بماند ،شخص می تواند یک
پروفایل اکسپرس انتری جدید ایجاد کند .اگر شخص هنوز واجد شرایط یکی از برنامه های مهاجرتی اقتصادی
باشد ،دوباره به مجموعه اکسپرس انتری وارد می شود.
توجه :دولت کانادا در  ۲۴اکتبر سال  ۲۰۱۷اعالم کرد که حداکثر سن کودکان برای در نظر گرفته شدن در درخواست
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نباید بیش از  ۲۲سال (در زمانی که درخواست دریافت می شود) باشد.
 -56شرایط صالحیت درخواست اقامت دائم از طریق تجربهی کانادایی ( )Canadian Experience Classچیست؟
برای کسب صالحیت ،باید:
● سه سال قبل از درخواست ،حداقل دوازده ماه (به صورت تماموقت یا معادل آن به شکل پارهوقت) تجربهی
کاری در کانادا داشته باشید.
● سطوح زبانی مورد نیاز را برای مشاغل طبقهی  NOCاخذ کرده باشید( .در چهار بخش نوشتن ،صحبتکردن،
گوشکردن و خواندن)
برای بررسی مناسببودن تجربهی کاری خود ،از لیست رسمی استفاده کنید.
 -57درصورت داشتن تجربهی کاری در کانادا ،چطور میتوان برای مهاجرت درخواست داد؟
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ابتدا باید پروفایل اکسپرس انتری را پر کنید تا ببینید صالحیت الزم را دارید یا خیر .اگر برای درخواست مجاز
شدید:
● درخواست آنالین خود را در طول نود روز کامل کنید.
● تمام مدارک مورد نیاز را تهیه کنید.
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● هزینهها را بپردازید.
همچنین باید آزمون پزشکی و امنیتی را هم با موفقیت طی کنید.
 -58چه کسانی نمیتوانند از طریق تجربهی کانادایی برای اقامت دائم درخواست دهند؟
تجربهی کانادایی ،مخصوص اشخاصی است که تجربهی کاری مشخصی داشته باشند)Skilled work( .
اگر تجربهی شما شامل موارد زیر باشد ،برای تجربهی کانادایی صالحیت نخواهید داشت:
● بدون مجوز قانونی مناسب (برای مثال ،کارکردن بدون ویزا)
● کار کردن در مشاغلی غیر از مشاغل نوع صفر ،سطح  Aیا ( Bطبق طبقهبندی )NOC
● کار کردن مستقل و خودمحور
● کار کردن از طریق مجوز کار دانشجویی (کارآموزی ،مشاغل داخل یا خارج از دانشگاه)
همچنین نباید:
● کمتر از یک سال تجربهی کاری تماموقت (یا معادل آن بهصورت پارهوقت) داشته باشید.
● قصد اقامت در کبک را داشته باشید.
 -59اگر به کشور خود بازگردیم ،باز هم برای تجربهی کانادایی صالحیت داریم؟
بله ،تا زمانی که شرایط مورد نیاز آن را داشته باشید ،دارای صالحیت خواهید بود؛ شرایط شامل دوازده ماه
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تجربهی کاری تماموقت (یا معادل آن بهصورت پارهوقت) سه سال قبل از درخواست ،در یکی از مشاغل سطح ،0
 Aیا  Bاست.
 -60برای درخواست اقامت دائم از طریق تجربهی کانادایی ،به چه زبانهایی نیاز داریم؟
معیار زبان کانادایی ( ،)CLBمعیار استاندارد تشخیص ،تعیین و اندازهگیری تسلط مهاجران بزرگسالی است که
قصد اقامت یا کار دارند.
برای درخواست از طریق تجربهی کانادایی ،باید آزمونی را که  IRCCتهیه کرده بدهید تا تواناییهای زبانی شما
مشخص شود .نتیجهی آزمون را باید همراه با درخواست خود ارائه دهید.
اگر تجربهی کاری شما در یکی از سطوح  0یا  Aاز لیست  NOCاست ،باید حداقل امتیاز  7 CLBرا در چهار بخش
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(خواندن ،نوشتن ،صحبتکردن و گوشکردن) به دست آورید.
اگر تجربهتان در سطح  Bاست ،باید حداقل  5 CBLرا در آن چهار بخش اخذ کنید .اگر این حداقلها را اخذ نکنید،
درخواست شما پردازش نمیشود.
 -61برای اخذ صالحیت تجربهی کانادایی ،چهمقدار سابقه ی کاری نیاز است؟
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باید سه سال قبل از درخواست ،حداقلهای زیر را داشته باشید:
● حداقل دوازده ماه کار تماموقت ( 30ساعت در هفته و  1560ساعت در یک سال)
● معادل مقدار باال ،به صورت پارهوقت ( 15ساعت در هفته برای دو سال و یا  30ساعت در هفته در بیش از
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روال انجـــام اکسپــــرس انتـــری
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روال انجــــام اکسپــــرس انتــــری
 -1روال کار اکسپرس انتری چگونه است؟
اکسپرس انتری سیستم آنالین مدیریت درخواستهای اقامت دائم ازطریق طبقهی کارگران ماهر است .روال کار
بهترتیب زیر خواهد بود:
 .1تعیین صالحیت شما:
برای تعیین صالحیت برنامههای اکسپرس انتری ،دو راه وجود دارد :پاسخدادن به سؤاالت مشخص ،مطالعهی
ملزومات موردنیاز برای هر برنامه.
 .2آمادهکردن مدارک:
شما به مدارکی مثل پاسخ آزمون زبان برای تعیین صالحیت نیاز دارید .تهیهی بعضی از مدارک زمان زیادی
میبرد ،پس باید از قبل آنها را حاضر کنید( .لیست مدارک مورد نیاز)
 .3ساخت پروفایل:
پروفایل اکسپرس انتری ،محلی است که شما اطالعاتتان را ارائه میدهید .اگر تأیید شوید ،وارد غربالگری
میشوید و در سیستم امتیازدهی امتیاز میگیرید .امتیاز شما ،بر اساس اطالعات پروفایلتان است.
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 .4دریافت مجوز و سپس درخواست برای اقامت دائم:
برای متقاضیان پذیرفتهشده مجوزی ارسال میشود .اگر از شما دعوت به درخواست شود ،نود روز فرصت دارید
که آن را ارائه دهید .درخواستهای کاملی که همهی مدارک مورد نیاز را داشته باشند ،طی شش ماه یا کمتر
بررسی میشوند.
 -2اگر در حال تحصیل در کانادا باشیم ،میتوانیم به صورت دائمی به آنجا مهاجرت کنیم؟
احتماال بعد از فارغالتحصیلی ،میتوانید درخواست اقامت بدهید .برای این کار ،به یک سال تجربهی کاری
ً
( )Skilled workنیاز دارید.
این تجربه باید در یکی از مشاغل لیست  NOCباشد:
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● سطح ( 0مشاغل مدیریتی)
● سطح ( Aمشاغل حرفهای)
● سطح ( Bمشاغل فنی و تجاری)
برای اخذ صالحیت ،بسته به شغلتان باید استانداردهای زبانی را هم داشته باشید.
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یکی از راههای کسب این تجربه ،ازطریق جواز کار پس از فارغالتحصیلی شماست .اگر فارغالتحصیل یکی از
آموزشگاههای کانادایی باشید ،میتوانید آن را ازطریق آموزشگاه خود اخذ کنید.
 -3آیا کار پارهوقت هم تجربهی کاری محسوب میشود؟
بهشرطیکه دانشجوی تماموقت نباشید ،میتوانید کار پارهوقت را هم در تجربهی کاری خود حساب کنید .در هر
صورت ،باید مقدار ساعت موردنیاز را کار کرده باشید ،چه پارهوقت چه تماموقت 1560( .ساعت ،یک سال)
 -4هنگام ساخت پروفایل اکسپرس انتری ،یک خطا دریافت کردهام؛ مشکل چیست؟
برخی از سؤاالت در بخش تاریخچهی تحصیالت در سیستم آنالین تغییر کردهاند .به همین دلیل بعضی از
کاربران برای رفتن به قدم بعدی با خطا روبهرو میشوند.
برای رفع آن:
 .1در پروفایل ،وارد بخش  Study and languageفرم خود شوید .زیر بخش  Education historyرا باز کنید .پایین

صفحه 256

www.trustimm.com

بروید و روی دکمهی  modifyکلیک کنید.

 .2اطالعات ورودی خود را میبینید .برای اطمینان از پرکردن همهی بخشها ،آن باال روی �Check for Complete
 nessکلیک کنید.
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 .3اگر نیاز به اصالح چیزی باشد ،یک پیام خطای قرمزرنگ را مشاهده خواهید کرد .سؤال موردنظر هم قرمز
خواهد شد .آن را پر کنید و  Sava and exitرا بزنید.

 .4برای هر ورود ،این قدمها را تکرار کنید.
اگر دعوت به درخواست شدهاید ،باید بخش  Personal Activitiesرا هم کامل کنید:
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● وارد بخش  Personal historyوبسایت شوید.
● زیر بخش  Personal Activitiesرا باز کنید و به ورودیهای ذخیرهشده بروید.
● روی  Modifyکلیک کنید و برای هر ورود ،قدمهای فوق را تکرار کنید.
 -5برای تکمیل درخواست اکسپرس انتری ،به آزمون پزشکی و مدرک عدم سوءپیشینه نیاز داریم؟
بله ،باید تمام تائیدیههای آزمون پزشکی و مدارک عدم سوءپیشینه را برای درخواست خود آماده کنید .سیستم
آنالین قبل از آپلود این مدارک ،به شما اجازهی ارسال درخواست را نمیدهد.
(مثال یک پوشهی خالی) ،درخواستتان رد میشود و هزینهها بازگردانده میشوند.
اگر چیز دیگری آپلود کنید
ً
موارد استثناء:
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(مثال ،بهمحض دریافت
در موارد انگشتشمار ،علیرغم تالش نمیتوانید مدرک عدم سوءپیشینه را فراهم کنید.
ً
دعوت به درخواست ،برای مدرک اقدام کردهاید ،اما طی  90روز زمان ،بهدست شما نرسیده است)
اگر این مورد رخ داد ،باید همراه با درخواست کامل خود ،موارد زیر را هم آپلود کنید:
● مدرکی که نشان دهد برای عدم سوءپیشینه درخواست دادهاید.
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● نامهای حاوی توضیحات
مدرک شامل رسیدهایی است که درخواست شما و پرداخت هزینههای آن را برای دریافت عدم سوءپیشینه تأیید
میکند .در واقع باید نشان دهید که برای فراهمکردن مدارک ،حداکثر تالش خود را کردهاید.
اگر نیاز است که درخواستی از جانب  IRCCبرای مدرک عدم سوءپیشینه به کشورتان داده شود ،در نامهای آن
را توضیح دهید.
البته تضمینی نیست که نامهی توضیحی بهجای مدرک عدم سوءپیشینه پذیرفته شود .هر درخواست اکسپرس
انتری ،با توجهبه شرایط خودش بررسی میشود.
اگر به جای مدرک عدم سوءپیشینه ،مدارک توضیحی آپلود کردهاید ،دیگر مدرک عدم سوءپیشینه را آپلود نکنید.
مگر اینکه از طریق اکانت ،از شما خواسته شود.
دستورالعملهای نحوهی ارسال آن هم به شما گفته میشود.
 -6من در  Express Entry poolهستم .چگونه میتوانم شغلی پیدا کنم؟
برای شروع جستجو میتوانید:
● یک حساب کاربری شغلی ( )Job Match accountایجاد کنید.
● با استفاده از آگهیهای خصوصی ،خود را به کارفرمایان کانادایی معرفی کنید.
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با شرکت در استخر اکسپرس انتری ،میتوانید از هر دو روش اقدام کنید .حتی پس از ورود به کانادا هم این
سرویسها قابلاستفادهاند.
:Job Bank
ابزار سادهی آنالینی برای تطبیقدادن شما و کارفرمای مناسب است .برای استفاده:
● وارد صفحهی عضویت  Job Matchبشوید.
● روی دکمهی  Sign- up nowکلیک کنید.
● اعالمیهی امنیتی را مطالعه کنید و درصورت موافقت ،روی  I agreeکلیک کنید.
● دستورالعملهای ساخت اکانت را دنبال کنید.
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برای ساخت اکانت جاب مچ ،به شمارهی پروفایل اکسپرس انتری و کد تائیدیهی جاب سیکر نیاز دارید.
:Job Boards
آگهیهای شغلی خصوصی ،خدمات آنالینیاند که میتوانید از طریق آن ،شغل خود را تبلیغ کنید یا کار پیدا
کنید .بعضی از آنها رایگاناند و بعضی نیاز به پرداخت مبلغ کمی دارند .گزینهی مناسب خود را پیدا کنید.
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 -7اگر در استخر اکسپرس انتری باشیم ،چگونه میتوانیم بفهمیم برای چه برنامههایی واجد شرایط هستیم؟
برای این کار ،قدمهای زیر را دنبال کنید:
.a

وارد اکانت خود شوید و بخش  View the applications submittedرا باز کنید.

.b

روی  Check full application statusکلیک کنید.

.c

پایین بروید تا به بخش  What am I eligible forبرسید.

.d

لیستی از برنامهها را در جدول مشاهده میکنید .کنار هرکدام ،زیر  Detailsکلمهی  metیا  not metنوشته

شده است .اگر  metباشد ،یعنی برای برنامه پذیرفته شدهاید .ممکن است برای بیش از یک برنامه صالحیت
داشته باشید.
 -8آیا میتوانیم بیش از یک پروفایل اکسپرس انتری داشته باشیم؟
خیر ،در یک زمان فقط یک پروفایل میتوان داشت .این جزئی از قانون مهاجرت کاناداست .ساخت بیش از یک
پروفایل شانس شما را برای پذیرش افزایش نمیدهد.
 -9داخل پروفایل آنالین ،خطای تأیید دریافت میکنیم ،یا گفته شده که بعضی از بخشها ناقصاند در حالی
که نیستند؛ مشکل کجاست؟
ممکن است از مرورگر متفاوتی مثل فایرفاکس یا گوگلکروم استفاده کرده باشید .باید تنظیمات زبان مرورگر را
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چک کنید و مطمئن شوید که روی فرانسه یا انگلیسی تنظیم شده است .چون بعضی از نویسههای خاص ممکن
است باعث ایجاد خطا شود.
اگر باز هم مشکل داشتید ،کَ ش مرورگر خود را پاک کنید .در بخش  helpمرورگر نحوهی انجام آن نوشته شده
است .اگر باز هم حل نشد ،به اینجا مراجعه کنید.
 -10برای درخواست اکسپرس انتری ،به مدرک ارزیابی تحصیلی ( ) Educational Credential Assessmentنیاز
داریم؟
برای اخذ امتیاز تحصیالت در سیستم  CRSباید:
● یا تحصیالت در کانادا باشد.
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● یا برای تحصیالت خارج از کانادا ،مدرک  ECAداشته باشید.
 -11در ابزار آنالین نوشته که من برای اکسپرس انتری صالحیت دارم ،اما در پروفایلم نوشته صالحیت ندارم؛
مسئله چیست؟
ابزار آنالین از شما سؤاالت کلی میپرسد تا مطمئن شود برای برنامههای اکسپرس انتری صالحیت دارید یا خیر.
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اما پروفایل اکسپرس انتری ،سؤاالت تخصصی و جزئیتری دربارهی تواناییهایتان میپرسد .ممکن است بعد
از پاسخ به سؤاالت جزئی ،صالحیت شما رد شده باشد .فقط پروفایل تکمیلشدهی اکسپرس انتری ،برای تأیید
درخواست اعتبار دارد.
 -12کد مرجع من ( )reference codeکار نمیکند؛ مشکل کجاست؟
قبال پروفایل اکسپرس انتری ایجاد کرده باشید ،کد مرجع کار نمیکند .برای تکمیل پروفایل:
اگر
ً
● باالی صفحه ،وارد بخش  View the applications you submittedبشوید.
● با پروفایل اکسپرس انتری خود ،خط را انتخاب کنید.
● روی دکمهی  Continue profileکلیک کنید.
قبال پروفایلی ایجاد نکرده باشید ،باید با استفاده از این ابزار ،درخواست کد مرجع جدید بدهید.
اگر
ً
 -13به چه آزمونهای زبانی برای اکسپرس انتری نیاز داریم؟
فقط آزمونهای زیر پذیرفته میشود:
زبان انگلیسی:
CELPIP: Canadian English Language Proficiency Index Program
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IELTS: International English Language Testing System
زبان فرانسه:
TEF Canada: Test d’évaluation de français
TCF Canada : Test de connaissance du français
 -14تصادفاً از درخواست خود انصراف دادهام؛ چگونه میتوانم آن را باز گردانم؟
برای واردشدن به غربالگری ( )poolباید دوباره درخواست بدهید و تمام ملزومات اکسپرس انتری را دوباره فراهم
کنید.
 -15صالحیت من برای اکسپرس انتری رد شد و پروفایلم را هم نمیتوانم تغییر دهم؛ چاره چیست؟
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اگر صالحیت شما رد شود ،باید حساب جدیدی ایجاد کنید .پروفایل ردشده هیچ اعتباری ندارد ،پس نمیتوانید
در اطالعات آن تغییری ایجاد کنید.
برای پروفایل جدید هم باید شرایط الزم را داشته باشید .احتمال ردشدن دوبارهی شما باالست؛ مگر اینکه
مثال نمرهی آزمون زبانتان ارتقاء یابد یا تجربهی
اشتباهات درخواست اول را اصالح کنید و شرایط را بهبود دهید؛
ً
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کاریتان باالتر برود.
لیست ملزومات را ببینید تا دریابید کدام را ندارید .این موضوع به شما کمک میکند که آنها را فراهم کنید و
دوباره درخواست دهید.
 -16چطور میتوان پروفایل اکسپرس انتری را قبل از ارسال ،بهروزرسانی کرد؟
برای بهروزرسانی پروفایل ،قدمهای زیر را دنبال کنید:
 .aوارد صفحهی اصلی اکانت خود شوید.
 .bپایین بروید تا بخش .Continue my profile/application, not yet submitted
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 .cخط مورد نظر را انتخاب کنید و روی  Continue profileکلیک کنید.

بهمحض اینکه وارد صفحهی اکسپرس انتری پروفایل شدید:
 .aروی بهروزرسانی فرمی که میخواهید ،کلیک کنید.
 .bتغییرات الزم را انجام دهید.
 .cبرای بازگشت به صفحهی اصلی ،روی  Save and exitدر انتهای صفحه کلیک کنید.
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 -17بعضی از قسمتهای پروفایل اکسپرس انتری من خاکستریاند و نمیتوانم آنها را تغییر دهم؛ راهکار
چیست؟
در تصویر زیر ،مثالی از این وضعیت را میبینید:

بعضی از بخشها خاکستری میشوند و نمیتوانید آنها را ویرایش کنید .همچنین وقتی موس را روی آنها
میبرید آیکون

ظاهر میشود .این مشکل به این دلیل است که اطالعات از اولین ابزاری که تکمیل کردهاید

(کام تو کانادا) ،آورده شده است .برای بهروزرسانی ،باید به مرحلهی قبل بروید:

www.trustimm.com

 .aدر صفحهی پروفایل اکسپرس انتری ،باالی صفحه روی  Modify Family Informationکلیک کنید.

 .bبخشها را تا جایی که نیاز است ،ویرایش کنید.
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 .cبرای ذخیرهی تغییرات ،روی  Update Informationکلیک کنید.
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اگر تغییری که میخواهید ،در صفحهی باال نباشد ،با کلیک روی  Update Informationوارد صفحهی زیر شوید:
چند گزینه را مشاهده میکنید:
● دکمهی  Nextبرای ذخیرهی پاسخها و برگشت به صفحهی پروفایل اکسپرس انتری است.
● دکمهی  Save and Exit Questionnaireشما را به صفحهی اصلی اکانت باز میگرداند.
● دکمهی  Modify my Answersتمام سؤاالت تعیین صالحیت را نمایش میدهد.
همچنین با کلیک روی آیکون مداد ،به قسمتهای مربوطه دسترسی پیدا میکنید.
 -18چگونه میتوانیم تأیید کنیم که پروفایل اکسپرس انتری ما تکمیل شده است؟
قدمهای زیر را دنبال کنید:
 .aوارد صفحهی پروفایل اکسپرس انتری شوید و روی بخش  In progressروی دکمهی  Confirm formکلیک
کنید.
 .bتأیید کنید که همهی دایرههای سمت راست ،تیک سبز رنگ دارند.
اگر بخشی به جای تیک سبز ،آیکون درحال پردازش

داشت ،آن را باز کنید و اطالعات ناقص را کامل کنید.

روی  Save and Exitکلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود و به صفحهی پروفایل خود باز گردید.
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 -19اگر پروفایل اکسپرس انتری ارسال شود ،باز هم قابلبهروزرسانی است؟
اگر صالحیت شما تأیید نشود ،نمیتوانید پروفایل خود را آپدیت کنید .باید اکانت جدید بسازید .قبل از ارسال،
از درستی و تکمیل اطالعات مطمئن شوید.
اگر پروفایل شما از غربالگری موفق بیرون آمد ،بعد از ارسال هم میتوانید آن را آپدیت کنید .این قدمها را دنبال
کنید:
 .aدر صفحهی اصلی اکانت ،وارد بخش  View the applications you submittedشوید و روی �Check full appli
 cation statusکلیک کنید.
 .bدر صفحهی  Express Entry Profile statusروی  View your profileدر زیر بخش Your Express Entry Profile
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 statusکلیک کنید.
 .cدر صفحهی  ،Express Entry profile statusروی  Update Informationروی بخشی که میخواهید کلیک کنید.
اگر فقط دکمهی  View formرا دیدید ،پروفایل شما تأیید نشده است .باید یکی دیگر بسازید.
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 .dتغییرات الزم را لحاظ کنید و آخر صفحه روی  Save and Exitکلیک کنید.
 .eبهمحض ذخیرهی اطالعات ،روی  Continueدر آخر صفحه کلیک کنید و دستورالعملها را برای ارسال درخواستتان
دنبال کنید.
هربار که وارد فرمی میشوید و روی  Save and Exitکلیک میکنید ،گزینهی  Revert Changesظاهر میشود.
حتی اگر تغییری انجام نداده باشید.
 -20کد تأیید جاب سیکر یا شمارهی پروفایل اکسپرس انتری کجاست؟
این شمارهها را میتوانید از طریق پیامی در اکانت خود ببینید .برای این کار:
● وارد اکانت شوید و بخش  View my submitted applications or profilesرا باز کنید.
● روی  Check status and messagesکلیک کنید و پایینتر بروید تا به جدول  Correspondenceبرسید.
● روی فلشهای کنار پیامها کلیک کنید تا یک منو حاوی یک لینک باز شود.
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● روی لینک کلیک کنید تا پیام بهصورت پیدیاف باز شود.

شمارهی پروفایل را باالی نامهی پیدیاف میبینید( .شمارهی  1در تصویر زیر)
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کد جاب سیکر هم زیر بخش  To register with Job Bankاست( .شمارهی  2تصویر)
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دقت کنید که پیامها را درست باز کنید .اگر متن پیام با مثال باال مطابقت نداشت ،بقیهی پیامهای اکانت خود
را بررسی کنید تا پیام درست را بیابید.
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ممکن است به چند دلیل ،کدی دریافت نکرده باشید .همچنین اگر شمارهی پروفایل نداشتید ،به اینجا مراجعه
کنید.
 -21آیا میتوان برای بیش از یک برنامهی اکسپرس انتری تأیید صالحیت شد؟
بله ،بسته به اطالعات پروفایلتان ،ممکن است برای بیش از یک برنامه تأیید صالحیت شوید.
بر این اساس ،به طرق زیر دعوت به درخواست میشوید:
● )Canadian Experience Class (CEC
● )Federal Skilled Worker Program(FSWP
● )Federal Skilled Trades Program (FSTP
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برای مثال:
● اگر شرایط هر سه برنامه را داشته باشید ،سیستم دعوتنامهی  CECرا برایتان ارسال میکند.
● اگر صالحیت دو برنامهی اول را داشته باشید ،باز هم دعوتنامهی  CECرا دریافت میکنید.
● اگر برای دو تای آخری تأیید شوید ،دعوتنامهی  FSWPرا دریافت میکنید.
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نمیتوانید خودتان انتخاب کنید که برای کدام برنامه تأیید شوید .سیستم براساس اطالعات پروفایلتان ،شما
را تقسیمبندی میکند.
اگر دعوتنامه را رد کنید ،سیستم دعوتنامهی جدیدی برای برنامهی بعدی ارسال نمیکند .دوباره وارد غربالگری
میشوید و اگر دعوتنامهای ارسال شود ،روند قبلی طی خواهد شد.
 -22چطور میتوان از درخواست اکسپرس انتری انصراف داد؟
برای این کار:
 .aوارد صفحهی اصلی اکانت شوید و بخش  View the applications you submittedرا باز کنید.
 .bروی دکمهی  Withdraw profileکلیک کنید.
 .cدر زیر بخش  ?What would you like to do todayپایین متن  !Warningروی دکمهی  Continueکلیک کنید.
 -23برای افزایش شانس تأیید صالحیت ،تجربهی کاری خود را چگونه وارد کنیم؟
برای افزایش شانس خود در اکثر برنامهها ازجمله  Federal Skilled Worker Programباید تجربهی کاری ده سال
گذشتهی خود را وارد کنید.
 -24در پروفایل اکسپرس انتری ،منظور از این سؤال چیست؟
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?Date the applicant first became qualitied to practice this occupation
اگر شما لیستی از  Skilled tradeرا بهعنوان شغل اصلی خود پر کرده باشید (مشاغلی شامل یک کد چهاررقمی
از  NOCکه با  82 ،73 ،72 ،633 ،632و  92شروع میشود):
مثال زمانی که از کارآموز به یک بازرگان
منظور از این سؤال ،اولین تاریخی است که برای شغل پذیرفته شدهاید.
ً
واجد شراط ارتقا یافتید.
اگر برای  Federal Skilled Trades Programارزیابی میشوید ،تجربهی کاری فقط وقتی محاسبه میشود که برای
کار در همان منطقه تأیید صالحیت شوید.
اگر مشاغل دیگری را لیست کنید:
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منظور از این سؤال ،تاریخی است که شما حداقل سطح تحصیالت را برای شغل مورد نظر (بر اساس کد )NOC
مثال اگر شرط  NOCفقط دبیرستان باشد ،با فارغالتحصیلی از آن ،حداقل را کسب کردهاید.
کسب کردهاید.
ً
 -25اگر وضعیت ضمنی داشته باشیم ،چطور میتوانیم پروفایل اکسپرس انتری خود را پر کنیم؟
وضعیت ضمنی ( )Implied statusبه این معناست که میتوانید در کانادا بمانید و کار کنید تا دربارهی درخواست
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شما تصمیمگیری شود.
● اگر به سؤال  ?Was a positive LMIA issued for the current work permitپاسخ  yesبدهید ،در جایی که
از شمارهی  LMIAسؤال میشود ،باید شمارهی منقضیشدهی  LMIAخود را وارد کنید.
درصورتیکه مورد دوم صحیح بود ،به سؤال :?Was a positive LMIA issued for the job offer in Canada
پاسخ  noبدهید ،اگر:
● درحال کار برای کارفرمای موجود در جواز کار خود هستید.
● بهمدت حداقل یک سال ،پیشنهاد کاری از کارفرمای فعلی خود داشته باشید.
پاسخ  yesبدهید ،اگر:
● برای کارفرمایی ،خارج از اسم موجود در جواز کار خود ،کار میکنید.
● یک پیشنهاد کاری بهمدت حداقل یک سال از کارفرمای جدید خود دارید.
● کارفرمای جدید شما یک  LMIAمثبت دارد.
 -26چگونه میتوان امتیازات تحصیلی اکسپرس انتری را برای دو یا تعداد بیشتری مدرک تحصیلی اخذ کرد؟
برای اخذ امتیازات کامل برای بیش از یک مدرک:
● حداقل یکی از اعتبارنامهها باید برای برنامهی سهساله یا بیشتر باشد.
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● برای هر مدرک ،به کد اعتبارسنجی تحصیلی ( )ECAنیاز دارید.
البته ترتیب واردکردن مدارک ،تأثیری در امتیازات ندارد.
همهی بخشهای  Education historyپروفایل خود را پر کنید .سپس روی  Save and Addکلیک کنید .پس از آن:
● همهی جزئیات دورهی تحصیلی شما در جدولی زیر دکمهی  Save and Addذخیره میشود.
● بخشها خالی میشوند و میتوانید دورههای تحصیلی بیشتری وارد کنید.
حتماً همهی دورهها را وارد کنید تا امتیازات کامل را بگیرید.
هر مدرک تحصیلی در جدول  Education historyخط جداگانهای دارد.
 -27اگر پروفایل اکسپرس انتری من منقضی شود ،سیستم اطالعاتم را نگه میدارد؟
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قبال طوری تنظیم شده بود که سیستم بتواند اطالعات را ذخیره کند .پس
خیر ،سیستم اطالعات را نگه نمیدارد.
ً
موقع درخواست جدید ،کار شما راحتتر بود .اما این امکان اآلن فراهم نیست.
اگر این امکان در آینده ایجاد شود ،به صورت آنالین اطالعرسانی میشود .اگر پروفایل شما نزدیک به انقضاست،
برای حفظ موقعیت خود در استخر اکسپرس انتری ،باید پروفایل جدیدی را ایجاد و ارسال کنید .میتوانید از
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اطالعات پروفایل قبلی اسکرینشات بگیرید تا برای ورود اطالعات ،راحتتر باشید .قبل از انقضای پروفایل قبلی،
پروفایل جدیدی ایجاد نکنید .در غیر این صورت ،باید از درخواست فعلی انصراف دهید.
 -28اگر نام کاربری و گذرواژهی خود را فراموش کنیم ،باز هم دعوت به درخواست میشویم؟
بله ،اگر دعوت به درخواست شوید ،از طریق آدرس ایمیل خود ،نامهای دریافت میکنید که در آن گفته میشود
پیام جدیدی در حساب خود دارید .برای پذیرش یا رد دعوت ،باید وارد حساب خود بشوید.
اگر گذرواژه یا نام کاربری خود را فراموش کردهاید ،این دستورالعمل را دنبال کنید .اگر بخواهید اکانت جدید
احتماال به شمارهی پروفایل یا درخواست نیاز دارید .این شماره را در
بسازید ،باید درخواست خود را وارد کنید.
ً
(مثال )W300027607
انتهای خط سابجکت ایمیل ارسالی خواهید دید.
ً
برای تغییر گذرواژه و واردکردن درخواست ،قدمهای زیر را دنبال کنید:
.a

وارد صفحهی اصلی حساب خود شوید.

.b

پایینتر بروید تا به جدولی با عنوان  Continue an application you haven’t submittedبرسید.

.c

درخواستهایی را با این عناوین پیدا کنید:

Work permit for International Experience Canada
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Permanent Residence for Express Entry
در نهایت برای پذیرش دعوت ،روی  Start applicationکلیک کنید.
اگر درخواستی نبود ،استاتوس و پیامهای پروفایلتان را در زیر عنوان View the applications you submitted
چک کنید.
 -29چرا امتیازات پیشنهاد شغلی معتبر در اکسپرس انتری تغییر کرده است؟
با اعطای امتیازات اضافی برای پیشنهادات شغلی براساس  ،NOCتعادل بهتری از استعدادهای برتر در غربالگری
ایجاد میشود.
یعنی اگر شما فقط بهعلت تجربیات شغلی و مهارتهایتان ،امتیاز باالیی در  CRSداشته باشید ،احتمال دعوت
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از شما بیشتر است.
برای پیشنهادات شغلی معتبر زیر نظر اکسپرس انتری در حال حاضر ،میتوانید:
● دویست امتیاز  CRSبرای مشاغل  NOC 00دریافت کنید.
● پنجاه امتیاز  CRSبرای هرکدام از مشاغل  0و  Aو Bبگیرید.
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این امتیازات یعنی سیستم بیشاز حد به پیشنهاد شغلی شما اهمیت میدهد و همین کار را برای افراد ماهر
دعوتشده به کانادا ،بدون پیشنهاد شغلی ،سخت میکند.
 -30برای اکسپرس انتری به پیشنهاد شغلی دائمی نیاز داریم؟
خیر ،از  19نوامبر  ،2016پیشنهاد شغلی معتبر برای اکسپرس انتری ،باید یکساله یا بیشتر باشد .همچنان این
پیشنهادات باید:
● در سطوح  A ،0یا  Bاز  NOCباشد.
● از یک کارفرما از طریق  FSWیا  CECو یا دو کارفرما از طریق  FSTباشد.
● از جانب ( LMIAدرصورت نیاز) پوشش داده شود یا برای شغلی باشد که به آن نیاز ندارد.
علت این تغییر چه بود؟
شغلهای حرفهای زیادی با قراردادهای بلندمدت وجود دارد .مانند  ،Research chairsکارمندان فناوری اطالعات،
نویسندگان سئو و. ...
این تغییر ،کار را برای مشاغل زیر نظر اکسپرس انتری و همچنین برای کارکنان حرفهای راحتتر میکند تا بتوانند
پیشنهاد شغلی خود را حفظ کنند.
 -31چه چیزی باعث اعتبار پیشنهاد شغلی از طریق اکسپرس انتری میشود؟
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به طور کلی ،یک پیشنهاد کاری معتبر ،برای شغلی است که:
● تماموقت و غیرفصلی باشد.
● حداقل یکساله باشد.
● در لیست مشاغل  NOCباشد؛ مشاغل نوع  A ،0و یا .B
همچنین این پیشنهاد باید کتبی باشد و جزئیات شغل مورد نظر را مشخص کند .مانند :پرداختیها و کسریها،
وظایف و شرایط استخدام ،مثل ساعات کاری.
در خیلی از موارد ،این پیشنهاد کاری باید از جانب ارزیابی تأثیر بازار کار ( )LMIAپوشش داده شود.
کارفرما باید از طریق استخدام و توسعهی اجتماعی کانادا /خدمات کانادا ،برای پیشنهاد اقدام کند .اگر پاسخ
 LMIAمثبت بود ،باید یک کپی از پیشنهاد کتبی را در اختیار شما قرار دهد .در بعضی از موارد ،کارفرمای شما
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به تأیید  LMIAنیاز ندارد .در اینجا بیشتر بخوانید.
زیر نظر اکسپرس انتری ،یک پیشنهاد کاری معتبر امتیازات اضافهای را در سیستم  CRSبه شما میدهد.
جواز کاری به خودی خود پیشنهاد محسوب نمیشود؛ حتی اگر جواز کار آزاد باشد.

روال انجـــام اکسپــــرس انتـــری
+1 )604( 773 3475

وقتی پروفایل اکسپرس انتری خود را میسازید ،شمارهی  LMIAرا هم وارد کنید که نشان دهد پیشنهاد کاری
معتبری دارید .اگر دعوت به درخواست شدید ،مدرک اصلی از شما خواسته میشود؛ پس آن را نگهداری کنید.
پیشنهاد کاری شما معتبر نیست ،اگر کارفرمایتان:
● سفارت ،کمیسیون عالی یا کنسولگری در کانادا باشد.
● داخل لیست کارفرمایان بدون صالحیت باشد.
اگر کارفرمای شما صالحیت نداشته باشد ،از جانب  LMIAتائید نمیشود ،یا جزئی از استثنائاتی که به LMIA
برای پیشنهاد خود نیاز ندارند ،نخواهد بود.
 -32منظور از مشاغل اولیه ( )Primary Occupationچیست؟
مشاغل اولیه مشاغلی است که شما در آن تجربهی کاری دارید (طی  10سال گذشته) و میخواهید براساس آن
مهاجرت خود را تنظیم کنید.
 -33چطور میتوانیم کد  NOCخود را پیدا کنیم؟
این کد شمارهای است که شغل شما را در طبقهبندی مشاغل رسمی کانادا مشخص میکند .برای یافتن آن ،به
اینجا مراجعه کنید.
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 -34چرا بابت پیشنهاد کاری خود ،در اکسپرس انتری امتیازی دریافت نکردم؟
برای دریافت امتیاز پیشنهاد کاری در اکسپرس انتری ازطریق سیستم  ،CRSکارفرمای شما باید یک LMIA
دریافت کند.
فقط الزم است که شما به سؤال  ?Does [your name] have a job offer in Canadaپاسخ  Yesبدهید .اگر:
● کارفرمای کانادایی (یا حداکثر دو برنامهی  )FSTPبه شما پیشنهاد کار تماموقت یا غیرفصلی را ،برای حداقل
یک سال یا بیشتر ،داده باشد.
● آن کار از جانب  LMIAپوشش داده شود.
● شغل نیازی به  LMIAنداشته باشد.
اگر در حال حاضر در کانادا کار میکنید اما پیشنهاد کاریای که از جانب  LMIAپوشش داده شود دریافت نکردهاید
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(یا شغل شما احتیاجی به این پوشش و حمایت ندارد) باید:
● به سؤال فوق پاسخ  NOبدهید.
● یک اکانت جاب مچ در جاب بانک ایجاد کنید.
توجه کنید که از اول ژانویهی  2015تا  19نوامبر  ،2016پیشنهادات کاریای که به  LMIAنیاز ندارند ،برای اکسپرس
انتری معتبر نبودند .اما امروزه چنین مشاغلی هم معتبر شناخته میشوند.
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 -35اگر ازطریق یک ویزای کار معتبر در کانادا شاغل باشیم ،پیشنهاد کاری محسوب میشود؟
خیر ،ویزای کار پیشنهاد شغلی نیست! پیشنهاد شغلی شما زمانی معتبر است که کارفرمای فعلی یا بعدی شما:
● یک پیشنهاد کتبی برای شغل تماموقت (غیرفصلی) برای یک سال یا بیشتر ،تهیه کرده باشد؛ بهشرطی که
بهعنوان مقیم دائم پذیرفته شده باشید.
● دارای  LMIAاز سازمان توسعه و استخدام کانادا باشد( .یا دارای شغلی که به  LMIAنیاز ندارد)
البته کارکردن در کانادا ،تأثیرات خودش را دارد .کارفرما فقط به دو دلیل پیشنهاد شغلی بدون نیاز به LMIA
برای شما ارسال میکند:
.a

از طریق ویزای کار و تحت پوشش  LMIAمشغول به کار برای آنها باشید.

.b

اگر مشغول به کاری باشید که نیازی به  LMIAندارد.

 -36اگر داخل ویزای کار کد  NOCوجود نداشته باشد ،در پروفایل اکسپرس انتری چه چیزی وارد کنیم؟
اگر داخل ویزای کارتان این کد موجود نبود ،باید آن را پیدا کنید و از کد  NOCشغلتان استفاده کنید .اینجا را
بخوانید.
 -37اگر منتظر ویزای کار جدید باشیم و امتیازات پیشنهاد کاری هم داشته باشیم ،الزم است پیشنهاد کاری
خود را از اکسپرس انتری پاک کنیم؟
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«وضعیت ضمنی» ( )Implied statusبه این معناست که میتوانید در کانادا بمانید و به کار خود ادامه دهید تا
دربارهی وضعیت درخواست شما تصمیمگیری شود.
اگر چنین وضعیتی دارید و درخواست ویزای کار جدید دادهاید ،میتوانید برای همان کارفرما با شرایط فعلی کار
کنید .همچنان برای امتیازات پیشنهاد کاری صالحیت دارید.
اگر دعوت به درخواست شدید ،پاسخهای پروفایل اکسپرس انتری شما به درخواست اقامت دائمتان ارسال
میشود .این نشان میدهد شما ویزای کاری معتبری تحت پوشش ( LMIAدرصورت نیاز) در یکی از مشاغل نوع
 A ،0و یا  Bلیست  NOCدارید .نیاز نیست پاسخهایتان را تغییر دهید.
اگر ویزای شما تحت پوشش  LMIAاست ،باید از درخواست خود همراه با  LMIAکپی بگیرید.
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 -38برای شرط دوسالهی برنامهی  ،FSTPبه چه تجربهی کاریای نیاز داریم؟
در  ،FSTPتجربهی کاری در یک حرفه فقط زمانی بهحساب میآید که بتوانید در منطقهی خود ،در حرفهی مورد
ه صورت مستقل کار کنید .اگر در یک کشور واجد شرایط باشید ،شاید در کشور دیگر قوانین و شرایط
نظر ب 
متفاوت باشد .در چنین شرایطی ،تجربهی کاری شما در کشور دوم دارای اعتبار است .حتی اگر شرایط کار مستقل
را هم داشته باشید.
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برای مثال ،اگر شما لولهکش آلمانی باشید و یک سال در لهستان کار کنید ،باید نشان دهید که برای کار در آلمان
هم واجد شرایط هستید .همچنین باید ثابت کنید که صالحیت کار در لهستان را طبق قوانین آن کشور داشتهاید
تا این تجربه برای شما محاسبه شود.
 -39آیا تجربهی کار دانشجویی هم برای اکسپرس انتری معتبر است؟
بستگی به محل تحصیل و محل کار شما دارد .برای اخذ صالحیت اکسپرس انتری ،باید حداقل ملزومات را برای
یک یا چند برنامهی اکسپرس انتری داشته باشید .این شامل ملزومات تجربیات کاری هم میشود.
استفاده از تجربهی کار دانشجویی برای حداقل شرایط:
 :FSWPکار دانشجویی شما هنگام تحصیل در کانادا یا کشور خارجی ،برای  FSWPتحت شرایط زیر ،تجربهی کاری
محسوب میشود:
● دستمزد یا کارمزد پرداخت شود.
● مستمر باشد( .بدون وقفه)
● بقیهی شرایط الزم را هم داشته باشد.
موارد فوق شامل کارآموزی هم میشود.
 CECو  :FSTPکار دانشجویی برای این دو برنامه ،تجربهی کاری محسوب نمیشود.
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تأثیر تجربهی کار دانشجویی روی رتبهبندی پروفایل شما:
تجربهی کاری دانشجویی داخل کانادا ،درصورتیکه دانشجوی تماموقت باشید ،روی رتبهبندی پروفایل شما تأثیری
ندارد.
اما اگر همین تجربه خارج از کانادا باشد ،روی رتبهبندی پروفایل شما تأثیر دارد.
 -33طی شش ماه گذشته مشغول به کار در کانادا بودهام .اما امتیازات تجربهی کاری را دریافت نکردهام؛ علت
چیست؟
طبق سیستم  ،CRSبرای دریافت امتیازات تجربهی کاری باید:
● بهصورت قانونی ،مجاز به کار در کانادا در یک یا چند شغل نوع  A ،0و یا  Bاز لیست  NOCباشید.
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● بهصورت تماموقت کار کنید (یا معادل آن بهصورت پارهوقت)؛ که شامل سی ساعت کار در هفته میشود.
● در ده سال گذشته ،قبل از محاسبهی امتیاز ،حداقل یک سال کار کرده باشید.
تجربهی کاری تحت شرایط زیر اعتبار ندارد:
● تحصیل تماموقت در طول کار
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● خوداشتغالی
● بهصورت قانونی مجاز به کار نباشید.
دقت کنید که نیاز نیست برای اخذ امتیاز از سیستم  ،CRSکارتان تماموقت باشد .اما برای اخذ صالحیت ،FSWP
الزم است حداقل یک سال تجربهی کار تماموقت با حقوق (داخل کانادا یا خارج از آن) داشته باشید.
 -34اگر وقتی منتظر ویزای کار جدید هستیم ،دعوت به درخواست از طریق اکسپرس انتری شویم چه میشود؟
اگر قبل از انقضای ویزای قبلی برای ویزای جدید درخواست دهید ،تا قبل از اعالم نتیجه ،اصطالحاً دارای وضعیت
ضمنی هستید.
اگر در وضعیت ضمنی ،دعوت به درخواست اقامت دائم شده باشید ،اطالعات پیشنهاد شغلی از کارفرمای فعلی
شما در پروفایل اکسپرس انتری ،به درخواست شما منتقل میشود.
اگر از درستی پاسخهای خود مطمئن نیستید:
 .aوارد صفحهی  work historyشوید ،زیر بخش  Intended work in Canadaو پایین بروید تا به بخش LMIA
برسید.
 .bاگر کارفرمای شما دارای  LMIAبرای ویزای کارتان است ،حتماً به سؤال Was a positive LMIA issued for the
 ?job offer in Canadaپاسخ  yesبدهید.
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 .cزیر  ،LMIA Numberشمارهی  LMIAمنقضیشدهی خود را بنویسید.
 .dاگر ویزای کار شما به  LMIAنیاز ندارد ،برای سؤال بخش  ،bپاسخ درست را بین گزینههای No- My work
 permit is exemptانتخاب کنید.
برای اثبات وضعیت ضمنی خود ،هنگام درخواست یک کپی از  LMIAجدید (درصورت نیاز) و درخواست ویزای کار
خود تهیه کنید.
وقتی وارد چکلیست مدارک شدید ،گزینهی  add letter of explanationبرای آپلود مدارک در قسمت Optional
 documentsرا انتخاب کنید.
تا وقتی وضعیت ضمنی هنگام درخواست داشته باشید ،احتیاجی نیست برای پذیرش ویزای کار جدید خود صبر
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کنید.
اگر قبل از ارسال درخواست ،ویزای کار جدید دریافت کردید ،باید اطالعات خود را قبل از ارسال آپدیت کنید.
اگر قبل از ارسال درخواست ،تقاضای ویزای کار جدید شما رد شود ،ممکن است بخواهید دعوت به درخواست خود
را رد کنید چون اطالعات پروفایلتان دیگر بهروز نیست .باید دوباره به بخش غربالگری باز گردید و پروفایل خود
را آپدیت کنید تا تغییرات وضعیت کاریتان نمایش داده شود.
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میتوانید نمرهی خود را دوباره محاسبه کنید تا ببینید امتیاز کافی برای درخواست دارید یا خیر.
اگر از دست دادن امتیازات پیشنهاد کاری ،نمرهی شما را به زیر حداقل موردنیاز بکشاند ،درخواست شما رد
میشود و در صورت رد درخواست ،مبالغ پردازش به شما باز نمیگردد.
 -35دعوت به درخواست از طریق اکسپرس انتری شدهام ،اما ویزای کارم منقضی شده؛ راهکار چیست؟
اگر قبل از انقضای ویزای فعلی برای ویزای کار جدید درخواست ندادهاید (بهعبارت دیگر در وضعیت ضمنی بمانید)،
ممکن است امتیاز شما را کاهش دهد و صالحیت شما را برای پذیرش از بین ببرد.
اگر امتیاز شما باالی حداقل موردنیاز نباشد ،باید دعوت را رد کنید .اگر این اتفاق بیفتد و درخواست خود را
بفرستید ،در هر صورت رد میشود .درصورت ردشدن درخواست ،هزینهها به شما برنمیگردد.
اگر دعوت را رد کنید ،دوباره وارد غربالگری میشوید و باید پروفایل اکسپرس انتری خود را بهروزرسانی کنید تا
تغییرات وضعیت کاریتان نمایش داده شود.
شاید بتوانید ویزای کار خود را بازیابی کنید .اگر ویزای شما بازیابی شود و همچنان پروفایل واجد شرایط اکسپرس
انتری داشته باشید ،ممکن است در آینده دوباره برای اقامت دائم دعوت به درخواست شوید.
 -36در پیام ارسالی اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی به اکانت خود ،کد جاب سیکر را دریافت نکردهام؛
علت چیست؟
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اگر شماره پروفایل اکسپرس انتری دارید اما کد جاب سیکر را دریافت نکردهاید ،باید از طریق این فرم با اداره
مهاجرت ،پناهندگی و شهرونندی کانادا تماس بگیرید.
برای اخذ صالحیت اکسپرس انتری ،باید حداقل شرایط را داشته باشید و پروفایل خود را تکمیل کنید.
 -37برای ورود به غربالگری اکسپرس انتری ( )Express Entry poolبه پیشنهاد شغلی نیاز داریم؟
خیر ،در بیشتر موارد نیازی به پیشنهاد شغلی ندارید .اما در موارد زیر نیاز پیدا میکنید:
● برای برنامههای  FSWPیا  FSTPصالحیت دارید.
● پول کافی برای حمایت از خود و خانوادهتان در کانادا ندارید.
حتی اگر به پیشنهاد نیاز نداشته باشید ،بهتر است برای یک پیشنهاد شغلی معتبر اقدام کنید .این کار امتیاز
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شما را افزایش میدهد و شانس بهتری برای دعوت به درخواست میدهد.
 -38چگونه میتوانیم اکانت جاب مچ ( )Job Matchدر جاب بانک ( )Job Bankبسازیم؟
کامال اختیاری است و برای یافتن شغل است.
توجه کنید که ایجاد این اکانت
ً
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جاب بانک پایگاه دادهای است که متقاضیان را باتوجه به مهارتهایشان به کارفرمایان متصل میکند.
اگر صالحیت پروفایل اکسپرس انتری شما تأیید شد ،میتوانید بهصورت زیر ،اکانت جاب مچ بسازید:
● وارد صفحهی ثبتنام جاب مچ شوید.
● گزینهی  Create an accountرا انتخاب کنید.
● اعالمیهی ایمنی را مطالعه کنید و  I agreeرا بزنید.
● دستورالعملها را برای ساخت اکانت دنبال کنید.
 -39نامهای دریافت کردهام که باید هزینههای افزودهی درخواست اکسپرس انتری خود را پرداخت کنم .چگونه
این کار را انجام دهم؟
در  30آوریل  ،2020هزینهها برای بیشتر مهاجرتهای اقتصادی و حق و حقوق اقامت دائم افزایش یافت .اگر
نامهای از اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی دریافت کردید که باید هزینههای افزودهای پرداخت کنید ،باید:
● کل اختالف هزینهای را که باید پرداخت کنید ( ،)Payable differenceمحاسبه کنید؛ تمام این اختالف پرداخت
مثال ،اختالف پرداخت برای شما ،همسر و یک نفر
را داخل جدولی که مربوط به درخواست شماست ،اضافه کنید.
ً
از وابستگان (شامل هزینههای حق و حقوق اقامت دائم) 645 ،دالر کانادا میشود.
● وارد صفحهی پرداخت الکترونیکی شوید.
● زیر  ،Quantityاختالف هزینه را وارد کنید .هر پرداخت ،یک رسید دارد .شما میتوانید یک یا چند پرداخت
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داشته باشید.
برای مشاهدهی اختالف هزینهها طبق دالر کانادا ،جدول پایین این صفحه را ببینید.
 -40برای چه چیزهایی میتوان آنالین درخواست داد؟
میتوانید برای موارد زیر بهصورت آنالین درخواست دهید:
● دریافت یا تمدید ویزای تحصیل یا کار
● دریافت ویزای توریستی یا تمدید اقامت در کانادا بهعنوان گردشگر
● مهاجرت بهعنوان نیروی کار ماهر از طریق اکسپرس انتری
همچنین میتوانید:
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● وضعیت خود را بهعنوان گردشگر ،دانشجو یا نیروی کار در مدت نود روز از تاریخ انقضای آن ،بازیابی کنید.
● هنگام درخواست برای تمدید ویزای تحصیل یا کار ،یا تمدید وضعیت خود بهعنوان گردشگر در کانادا ،برای
اعضای خانوادهی خود نیز درخواست ارسال کنید.
 -41چکلیست شخصی ( )personal document checklistچیست؟

روال انجـــام اکسپــــرس انتـــری
+1 )604( 773 3475

چکلیست شخصی ،لیستی از فرمها و مدارکی است که باید کامل کنید و با درخواست بفرستید .اگر درخواست
ویزای توریستی ،تحصیلی یا کاری دارید ،این چکلیست بر اساس پاسخهای شما به پرسشنامهی ارزیابی
مهاجرت میباشد.
اگر درخواست آنالین اقامت دائم دارید ،این چکلیست براساس پاسخهای شما هنگام پرکردن درخواست است.
 -42کد مرجع شخصی ( )personal reference codeچیست؟
کد منحصربهفردی است که ابزار آنالین تعیین صالحیت (کام تو کانادا) به شما میدهد .شما برای موارد زیر ،نیاز
به استفاده از این کد دارید:
● ایجاد درخواست آنالین برای ویزای توریستی ،تحصیلی یا کاری
● انتقال اطالعات خود از کام تو کانادا به پروفایل اکسپرس انتری
پس از پاسخدادن به سؤاالت ابزار باالی صفحهی نتایج ،میتوانید کد مرجع شخصی را ببینید .باید آن را یادداشت
کنید و از صفحات نتیجه و چکلیست خود یک پرینت بگیرید .این کد فقط شصت روز پس از دریافت اعتبار دارد.
 -43چطور میتوان درخواست را ذخیره کرد و از آن خارج شد؟
وقتی وارد اکانت خود شدید:
● اگر درخواستتان مربوطبه خدمات ویزاهای مختلف تحصیلی یا کاری است ،دکمهی آبیرن گ �Exit Question
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 naireرا در پایین سمت چپ صفحه بزنید .وقتی روی  Exitکلیک میکنید ،درخواست آنالین شما خود به خود
ذخیره میشود.
● اگر داخل پروفایل اکسپرس انتری یا درخواست آنالین برای اقامت دائم هستید ،دکمهی خاکستریرنگ Save
 and Exitرا در پایین سمت چپ بزنید.
 -44وقتی درخواست آنالین خود را بهصورت الکترونیکی امضا میکنیم ،به چه معناست؟
امضای الکترونیکی درخواست آنالین ،بهمعنای تأیید دو مورد است:
● اطالعات ورودی شما برای درخواست ،درست است.
● مدارک ارائهشده ،اصل هستند.
 -45اگر درمورد  GCKeyیا  SecureKey Conciergeسؤالی داشتیم ،با کجا تماس بگیریم؟
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اگر درمورد  GCKeyسؤال داشتید ،با شمارهی  +18554381102تماس بگیرید .پشتیبانی  24ساعته در همهی
روزهای هفته پاسخگوست .اطالعات بیشتر نیز در وبسایت جیسیکی موجود است.
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 -46چطور میتوانیم  GCKeyدریافت کنیم؟
برای دریافت  GCKeyوارد صفحهی ثبتنام شوید و روی دکمهی  Continue to GCKeyکلیک کنید .سپس نام
کاربری و گذرواژه را وارد کنید و به سؤال امنیتی پاسخ دهید .از اطالعات کپی بگیرید که آنها را فراموش نکنید.
 -47اگر نام کاربری و گذرواژهی  GCKeyخود را فراموش کردیم ،چه کنیم؟
باید گذرواژهی جدید بسازید .وارد صفحهی ثبتنام شوید و با پاسخدادن به سؤال بازیابی رمز که هنگام ورود رمز
قبلی تنظیم کردهاید ،یک رمز جدید بسازید.
اگر نام کاربری خود را فراموش کنید ،باید اکانت جدید  GCKeyبسازید .با ساخت اکانت جدید ،میتوانید درخواست
قبلی خود را به اکانت جدید انتقال دهید.
 -48نیروی کار ماهر فدرال ( )Federal skilled workerکیست؟
نیروی کار ماهر ،با توجهبه تجربیات کاری ،تحصیالت و دانش زبانی و سایر فاکتورها ،انتخاب میشود .این موارد
به موفقیت آنها در کانادا کمک میکند.
از اول ژانویهی  ،2015تکمیل پروفایل اکسپرس انتری ،اولین قدم برای مهاجرت به کانادا بهعنوان نیروی ماهر،
ازطریق برنامههای زیر است:
● Federal skilled worker program
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● Federal skilled trades program
● Canadian Experience Class
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی از طریق سیستم اکسپرس انتری ،مردم را دعوت میکند که باتوجه به
اطالعات ورودی پروفایل آنالینشان ،درخواست اقامت دائم بدهند .نمیتوانید مستقیماً از طریق برنامههای فوق
درخواست دهید ،مگر اینکه اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا از شما دعوت کند.
نیروی کار ماهری که میخواهد در کبک زندگی کند ،باید جداگانه درخواست دهد .استان کبک ،شرایط خودش را
برای انتخاب نیروی کار دارد .متقاضیانی که مایل به زندگی در کبک هستند ،بهعنوان نیروی کار ماهر Quebec-
 selectedشناخته میشوند.
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 -49برای برنامهی  ،)Federal Skilled Worker (FSWقرار استخدام ( )Arranged employmentبه چه معناست؟
از طریق  ،FSWقرار استخدام یعنی یک پیشنهاد شغلی معتبر از یک کارفرمای کانادایی دارید.
داشتن پیشنهاد شغلی ،به دو طریق برای شما اثرگذار است :برای تعیین صالحیت  FSWPو سپس برای دریافت
امتیازات الزم.
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قرار استخدام ،داخل گزینش  FSWPپانزده امتیاز دارد( .این راهی است که اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
میفهمد شما برای  FSWاز طریق اکسپرس انتری صالحیت دارید یا خیر)
برای مهاجرت بهعنوان  ،FSWباید پروفایل اکسپرس انتری خود را کامل کنید تا دعوت به درخواست شوید .از
طریق اکسپرس انتری ،اگر پیشنهاد شغلی معتبری از یک کارفرمای کانادایی داشته باشید ،بین پنجاه تا دویست
امتیاز از سیستم  CRSدریافت میکنید .این بستگی به نوع شغل هم دارد .امتیازات شانس شما را برای دعوت
شدن به درخواست افزایش میدهد.
برای استفاده از هر دو مزیت باال ،پیشنهاد شغلی باید کتبی باشد و جزئیات شغل پیشنهادی را مشخص کند.
برای مثال:
● پرداختیها و کسریها
● وظایف شغلی
● شرایط استخدام ،مثل ساعات کاری
 -50حداقل ملزومات برای درخواست بهعنوان  FSWچیست؟
ه عنوان  FSWشامل موارد زیر است:
حداقل ملزومات درخواست ب 
تجربهی کاری :شما باید در ده سال گذشته ،قبل از ارائهی درخواست آنالین برای اقامت دائم ،حداقل یک سال
کار کرده باشید .این کار باید یا تماموقت باشد یا معادل آن به صورت پارهوقت در یکی از مشاغل نوع  A ،0و یا
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 Bاز لیست .NOC
توانایی زبانی :شما باید داخل آزمون معیار  ،CLBحداقل امتیاز هفت را بهدست آورید و نتایج آزمون از طریق
یک سازمان تعیینشده از جانب  IRCCباشد.
تحصیالت :باید مدرک ارزیابی تحصیلی کانادایی یا مدرک ارزیابی تحصیلی برای مهاجرت از یک سازمان معتبر
داشته باشید .که نشان میدهد مدرک دانشگاهی یا دیپلم شما ،معادل یک مدرک کانادایی میباشد( .امتیازات
براساس مدرک کانادایی یا استانداردهای مدرک خارجی شما اعطا میشود).
اگر همهی این حداقلها را فراهم کنید ،درخواست شما براساس فاکتورهای گزینش در شبکهی امتیازات ،FSW
ارزیابی میشود.
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 -51چطور میتوانیم سطح معیار زبان کانادایی خود را ( )CLBدر نتایج آزمون پیدا کنیم؟
میتوانید سطح  CLBزبان خود را در آزمونهای  CELPIP، IELTSو  TEFاز طریق این چارت زبانی بیابید .سطح
 CLBداخل درخواست اقامت دائم شما استفاده میشود.
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 -52اگر در یکی از چهار مهارت زبانی صالحیت نداشته باشیم ،باز هم میتوانیم پروفایل اکسپرس انتری ایجاد
کنیم؟
برای گزینش به عنوان نیروی کار ماهر فدرال ،حداقل امتیاز  CLB 7را در هر چهار بخش خواندن ،نوشتن،
صحبتکردن و گوشدادن نیاز دارید .باید در تمام این بخشها حداقل را اخذ کنید وگرنه پروفایل اکسپرس انتری
شما از طریق  ،FSWPپذیرفته نخواهد شد.
در این موارد ،اگر ناتوانی پزشکی اثباتشدهای داشته باشید که مانع اخذ امتیاز الزم در یک یا تعدادی از این
چهار بخش شود ،باتوجهبه تواناییهای ارزیابیشدهی شما ،باید متوسط امتیاز خود را لحاظ کنید .برای انجام این
کار ،از ابزار زبانی  CRSاستفاده کنید.
 -53نمرهی قبولی برای سیستم امتیازدهی نیروی کار فدرال چیست؟
کاملکردن پروفایل اکسپرس انتری ،اولین قدم برای مهاجرت دائم به کانادا بهعنوان نیروی کار ماهر است .باید
پروفایل را کامل کنید و حداقل شرایط را فراهم کنید تا وارد غربالگری (استخر اکسپرس انتری) شوید.
اگر به برنامهی  FSWعالقه دارید ،باید در شبکهی امتیازدهی  ،FSWحداقل امتیاز  67را از  100اخذ کنید .اگر در
استخر اکسپرس انتری پذیرفته شدید ،تضمینی وجود ندارد که برای اقامت دائم دعوت به درخواست شوید.
دعوت از شما برای اقامت دائم ،بستگی به نمره و رتبهی شما در استخر اکسپرس انتری با توجهبه  CRSدارد.
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 -54اگر  47ساله یا بیشتر باشیم ،باز هم امکان انتخابشدن به عنوان  FSWبرای اقامت دائم را داریم؟
اگر شرایط ورود به استخر اکسپرس انتری را داشته باشید ،بله .اگر  47ساله یا بیشتر باشید ،امتیاز فاکتور سن
را در  CRSدریافت نمیکنید .اما میتوانید برای فاکتورهای دیگری مثل پیشنهاد شغلی ،مهارتها و یا تواناییهای
زبانی و ...امتیاز بگیرید .براساس امتیاز  CRSو رتبهی شما در استخر ،دعوت به درخواست خواهید شد.
اگر دعوتنامهی درخواست برای اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس انتری را بهعنوان  FSWداشته باشید،
بله .اگر باالی  47سال باشید ،در سیستم امتیازدهی  FSWامتیاز سن را دریافت نمیکنید ،اما باز هم میتوانید
درخواست دهید .سن متقاضی 12 ،درصد معیار در شبکهی امتیازدهی است.
 -55اگر کارفرمای موقت ما در کانادا بخواهد پیشنهاد شغل تماموقت بدهد ،برای اکسپرس انتری به یک LMIA
جدید نیاز داریم؟
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در بیشتر موارد ،اگر کارفرمای فعلی شما برای استخدامتان دارای  LMIAباشد ،احتیاجی به درخواست مجدد
مثال در موارد زیر ،احتیاجی به درخواست مجدد نیست:
نیست.
ً
● ویزای کار شما همچنان معتبر است.
● همچنان برای کارفرمای فعلی ( )in skilled workموجود در ویزای کار خود کار میکنید.
● در یکی از مشاغل نوع  A ،0و یا  Bاز لیست  NOCکار میکنید.

روال انجـــام اکسپــــرس انتـــری
+1 )604( 773 3475

قبال  LMIAداشته است.
● کارفرمای شما برای استخدامتان،
ً
اگر در شغلی مشغول به کارید که نیازی به  LMIAندارد ،کارفرمای شما برای پیشنهاد شغلی معتبر ،نیازی به اخذ
آن ندارد.
وقتی پروفایل اکسپرس انتری خود را میسازید ،میتوانید پیشنهاد شغلی خود را ارائه دهید .اگر دعوت به
درخواست شدید ،باید کپی مدارک را با درخواستتان ارسال کنید.
اما اگر بخواهید برای کارفرمای دیگری کار کنید و امتیازات پیشنهاد شغلی را هم بخواهید (یا پیشنهاد شغلی
معتبر برای  FSWPیا  )FSTPکارفرمای جدید شما باید برای یک  LMIAجدید درخواست دهد( .بهغیر از شغلهایی
که نیاز ندارند).
 -56من از طریق ویزای کاری معاف از  LMIAدر کانادا مشغول به کار هستم .چگونه امتیازات پیشنهاد شغلی
برای اکسپرس انتری را دریافت کنم؟
بستگی به علت احتیاج نداشتن ویزای شما به  LMIAدارد .از طریق اکسپرس انتری ،بعضی از مشاغل معاف
مثال اگر از طریق ویزای کاری معاف از LMIA
از  ،LMIAامتیازات پیشنهاد شغلی را به خود اختصاص میدهند.
ً
مشغول به کار هستید که از طریق توافقنامهای بینالمللی یا قرارداد فدرال استانی صادر شده است (یا راههای
مطمئن دیگر) ،احتیاجی نیست که کارفرمای فعلی شما برای اعتبار پیشنهاد شغلی LMIA ،بگیرد.
اما اگر از طریق ویزای کاری معاف از  LMIAبه دالیل دیگری ،مشغول به کار هستید ،کارفرمای شما باید یک LMIA
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هم تهیه کند تا شانس شما برای دعوتشدن به درخواست بیشتر شود.
این معافیتها برای کارکنان موقت است و شامل اکسپرس انتری نمیشود .پیشنهاد شغلی تحت پوشش ،LMIA
امتیازات بیشتری را در سیستم  CRSبه شما میهد.
ویزای کاری بهخودیخود پیشنهاد شغلی نیست .حتی اگر ویزای کار آزاد باشد .به پیشنهاد کتبی نیاز دارید .در
اینجا بیشتر بخوانید.
همچنین در اینجا مشاغل معاف از  LMIAرا هم ببینید.
 -57من در کانادا از طریق ویزای کار پس از فارغالتحصیلی کار میکنم؛ باز هم نیاز به  LMIAدارم؟
نه الزاماً  ،اگر ازطریق ویزای پس از فارغالتحصیلی مشغول به کار هستید و یک پیشنهاد شغلی معتبر دارید،

صفحه 280

کارفرمای شما تحت شرایط زیر نیاز به دریافت  LMIAدارد:
● برای اخذ صالحیت در برنامههای  FSWPو .FSTP
● شغل شما معاف از  LMIAنیست.
اگر شغل شما معاف باشد ،یعنی نیازی نیست که کارفرما برای پوشش پیشنهاد شغلی شما LMIA ،بگیرد.
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اگر از طریق تجربهی کانادایی دعوت شده باشید ،برای اخذ صالحیتها نیازی به  LMIAندارید .اما یک پیشنهاد
شغلی معتبر تحت پوشش  ،LMIAامتیازات شما را در سیستم  CRSافزایش میدهد .بنابراین شاید کارفرمایان
بدون آنکه نیازی باشد LMIA ،را دریافت کنند.
 -58چگونه میتوان تحت برنامهی  ،FSWPبیشترین امتیازات ممکن را برای فاکتور سازگاری ()Adaptability
دریافت کرد؟
بیشترین امتیاز ممکن برای فاکتور سازگاری  10است .از طریق حداکثر دو معیار ،میتوانید تمام آن را بهدست
آورید .حتی اگر خود و همسرتان بیش از دو معیار را داشته باشید ،باز هم نهایتاً  10امتیاز میگیرید.
معیارهای سازگاری همراه با امتیازات مربوطه به شرح زیر است:
● سطح زبان همسرتان باالتر از  4 CLBباشد ( 5امتیاز)
● حداقل دو سال تحصیل تماموقت دانشگاهی در کانادا ( 5امتیاز)
● حداقل یک سال سابقه ی کار تماموقت در کانادا ( 10امتیاز)
● سابقه ی تحصیلی همسر یا شریک زندگی در کانادا ( 5امتیاز)
● سابقه کاری همسر یا شریک زندگی در کانادا ( 5امتیاز)
●  5( Arranged Employmentامتیاز)
● اقوام ساکن کانادا ( 5امتیاز)
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برای جزئیات بیشتر ،پایین این صفحه را بخوانید.
 -59آیا میتوان از گزارش اعتبار تحصیلی خود ( ،)ECAبرای پروفایل اکسپرس انتری استفادهی مجدد کرد؟
بله ،به شرطی که هنوز معتبر باشد و برای اهداف مهاجرت استفاده شود .شهروندی و مهاجرت کانادا ()IRCC
گزارشا ت  ECAرا تا پنج سال پس از صدور آن میپذیرد .هنگام تکمیل پروفایل اکسپرس انتری در بخش �edu
 ،cational historyاز شما خواسته میشود جزئیات گزارش  ECAخود را ارائه دهید .گزارش  ECAرا محفوظ نگه
دارید چون اگر دعوت به درخواست شوید ،به آن نیاز پیدا میکنید.
 -60آیا شغل کمک آموزش ( )teaching assistantبودن جزئی از تجربهی کاری مورد نیاز بهحساب میآید؟
ممکن است شغلتان بهعنوان یک مدرس ،محقق یا دستیار در آزمایشگاه یکی از آموزشگاهها ی �post- second
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 aryتجربهی کاری بهحساب بیاید .بستگی به شرایط اخذ صالحیت برنامهی موردنظر دارد.
اگر پس از ارسال پروفایل اکسپرس انتری خود دعوت به درخواست شدید ،باید نشان دهید که کار را مطابق با
شرح شغل  NOCانجام دادهاید .یعنی همهی وظایف مورد نیاز و بیشتر وظایف اساسی را به انجام رساندهاید .اگر
اثبات نکنید که تجربیات شما مطابق با دستورالعملهای  NOCاست ،درخواستتان رد میشود.
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پذیرفتهشدن از طریق برنامه :CEC
اگر دانشجوی تماموقت باشید ،تجربهی کاری شما بهحساب نمیآید ،بلکه باید ازطریق ویزای کاری معتبری مثل
ویزای کاری پس از فارغالتحصیلی باشد و باید معادل یک سال کار تماموقت ( 1560ساعت) در سه سال گذشته
قبل از درخواست اکسپرس انتری ،تجربه داشته باشید.
پذیرفتهشدن ازطریق برنامهی :FSW
تجربهی کاری شما باید تماموقت (یا معادل آن بهصورت پارهوقت) باشد .پیوسته و با دریافت دستمزد ،حداقل
یک سال در شغل واحدی کار کرده باشید.
 -61ملزومات زبانی  FSWPچیست؟
شما باید تواناییهای زبانی خود را با شرکت در آزمون زبان مورد تایید ( )third- party language testکه یکی از
سازمانهای مورد تأیید ادراه مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی تعیین کرده است ،نشان دهید.
موقع پرکردن پروفایل اکسپرس انتری ،باید تمام اطالعات مربوط به زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی خود را به
عنوان زبان رسمی اول یا دوم ،وارد کنید.
همچنین دقت کنید که تمام حداقلهای زبانی را برای اخذ صالحیت برنامه داشته باشید .وقتی درخواست اقامت
دائم خود را ارسال میکنید ،نتایج آزمون زبانی شما باید معتبر باشد( .در دو سال گذشته صادر شده باشد) اگر
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اعتبار تمام شده باشد ،باید دوباره آزمون دهید تا مشخص شود نتایج معتبرند .در غیر این صورت ،درخواست
شما ،بهعنوان درخواستی ناقص ،رد شده یا نادیده گرفته میشود.
 -62آیا متقاضیان مهاجرت  ،FSWاز آزمون اجباری زبان معاف هستند؟
خیر ،استثنایی در این قانون وجود ندارد .همهی برنامههای تحت اکسپرس انتری ،به آزمون زبان مورد تایید
نیاز دارند .نتایج آزمون یا آزمونها باید در پروفایل اکسپرس انتری وارد شود .کانادا همهی متقاضیان را با
استانداردهای یکسان ،بدون توجه به زبان ،ملیت و قومیت ،ارزیابی میکند.
حتی متقاضیان کشورهای انگلیسیزبان هم که انگلیسی زبان اول تکلم آنهاست باید آزمون را بدهند .همینطور
متقاضیان کشورهای فرانسویزبان هم از این قاعده مستثنا نیستند.
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 -63آزمون زبان مورد تایید چطور به روند مهاجرت ما کمک میکند؟
اول از همه ،شما پیش از موعد متوجه میشوید که تواناییهای زبانتان برای مهاجرت به کانادا از طریق یکی از
برنامهها ،مناسب است یا خیر.
دوم ،ارزیابی عینی و واقعبینانهای از سطح زبان شما میشود .این آزمون حتی نقاط ضعف شما را که جای
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پیشرفت دارد ،نشان میدهد.
آزمون زبان مورد تایید ،بهینهترین راه برای ارزیابی تواناییهای زبانی شماست و کمک میکند که پردازش
متقاضیان سریعتر انجام شود .همچنین بسیاری از نهادهای نظارتی و صنایع ،این آزمون زبان را انجام میدهند.
انجام آزمون ،شما را یک قدم به یافتن شغل در کانادا نزدیکتر میکند.
 -64برای درخواست مهاجرت خود ،کجاها میتوانیم آزمون زبان مورد تایید دهیم؟
در این صفحه میتوانید مناطق داخل کانادا و خارج از آن را ببینید.
 -65چطور میتوان بهعنوان  ،Skilled workerبه استان کبک مهاجرت کرد؟
برای مهاجرت به استان کبک بهعنوان  ،skilled workerقدمهای زیر را دنبال کنید:
طبق قوانین کانادا ،کبک میتواند مهاجران مخصوص به خودش را بپذیرد .اگرچه این افراد باید شرایط ورود به
کانادا را داشته باشند.
 .aبا اینجا تماس بگیرید و درخواست  CSQبدهید.
 .bاگر کبک درخواست  CSQشما را پذیرفت ،یک درخواست اقامت دائم برای  CIOایمیل کنید .بر اساس اطالعات
ورودی شما ،مأمور  IRCCدرخواست شما را تأیید یا رد میکند.

www.trustimm.com

 -66برای درخواست بهعنوان  ،FSWبه ارزیابی مدرک تحصیلی ( )ECAنیاز داریم؟
اگر خارج از کانادا تحصیل کرده باشید ،به ارزیابی مدرک تحصیلی برای اهداف مهاجرتی برای مهاجرت بهعنوان
 FSWنیاز دارید.
اگر داخل کانادا تحصیل کرده باشید ،به  ECAنیاز ندارید.
 -67از کجا میتوانیم ارزیابی مدرک تحصیلی ( )ECAدریافت کنیم؟
میتوانید  ECAرا از هرکدام از سازمانهای مربوطه در لیست پایین دریافت کنید .فقط ارزیابیهای این سازمانها
معتبر است.
وقتی تحصیالت شما را ارزیابی میکنند ،گزارشی میدهند که نشان میدهد معادل این تحصیالت در کانادا
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چیست.
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا فقط گزارشاتی را قبول میکند که پس از تاریخ شروع کار سازمان به
عنوان بررسی مدارک تحصیلی برای اهداف مهاجرت ،صادر شده باشد .اگر قبل از آن تاریخ است ،با سازمان دوباره
تماس بگیرید تا گزارش تازهای صادر شود.
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ارزیابی اکثریت تحصیالت خارجی:
باید از سازمانهای داخل لیست اول استفاده کنید .اگر سازمانی داخل لیست نباشد ،ارزیابی آن اعتبار ندارد.
ارزیابی پزشکان متخصص و خانواده:
اگر شغل اصلی شما پزشک متخصص (با کد  )NOC 3111و یا پزشک عمومی و خانواده (با کد  )NOC 3112است،
باید گزارش خود را از کنسولگری پزشکی کانادا (تاریخ شروع 17 :آوریل  )2013دریافت کنید.
ارزیابی داروسازان:
اگر داروساز هستید (کد  ،)NOC 3131محل دریافت گزارش بستگی به شغلتان دارد .اگر نیاز به مجوز کار دارید،
باید گزارش را از هیئت بررسی داروسازی کانادا (تاریخ شروع 6 :ژانویهی  )2014دریافت کنید .اگر در موارد زیر
مشغول هستید ،این گزارش برای شما مناسب است:
● داروخانهی بیمارستان
● مرکز مراقبتهای طوالنیمدت
● داروخانهی عمومی.
اگر نیازی به مجوز کار ندارید ،میتوانید گزارش را از هرکدام از سازمانهای ارزیابی  ECAدریافت کنید .که شامل
مشاغلی میشود که ممکن است به مدرک داروسازی نیاز باشد اما مجوز کار نه؛ مثل:
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● بخش دولتی
● صنعت داروسازی.
حتماً با نهاد نظارتی استان مقصد خود تماس بگیرید تا دریابید که به مجوز نیاز دارید یا نه.
 -68آیا داشتن  ECAبه این معناست که میتوانیم در یک حرفهی مشخص مجوز بگیریم؟
دریافت  ECAبرای اخذ شرایط برنامهی  FSWبه این معنا نیست که تجربه و اعتبارنامهی حرفهای در کانادا
بهخودیخود موردتأیید است .باید روند اخذ مجوز را طی کنید .هر یک از استانها و مناطق کانادا قدرت صدور و
تنظیم مجوز حرفهها را دارند .در واقع اخذ مجوز از جانب نهادهای نظارتی استانی انجام میگیرد .اگر قصد دارید
در حرفهای مشخص مشغول به کار شوید ،باید برای کسب اطالعات بیشتر دربارهی اخذ مجوز ،با مقامهای نظارتی
استان مقصد خود تماس بگیرید.

صفحه 284

 -69اخذ  ECAچقدر هزینه و زمان میبرد؟
برای درخواست مهاجرت به کانادا ،الزم است  ECAرا برای اهداف مهاجرتی از یکی از سازمانهای مربوطه بگیرید.
هر سازمانی هزینهی  ECAمخصوص به خودش را دارد .برای بیشتر افراد حدود  200دالر کانادا به عالوهی هزینههای
تحویل خواهد بود .هزینهی تحویل هم بستگی به نوع ارسال دارد .تحویل با پیک بیشترین هزینه را دارد.
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هزینههای گزارش  ECAو مدت زمان دریافت آن ممکن است برای هرکس متفاوت باشد و حتی بدون اطالع قبلی
تغییر کند.
اگر پزشک متخصص یا خانواده و یا داروساز هستید ،هزینهی بیشتری خواهد داشت .باید با نهاد حرفهای
مخصوص به شغل خود تماس بگیرید تا هزینهها را بفهمید.
زمان دریافت ارزیابی برای هر سازمان و نهاد متفاوت است .ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.
 -70گزارش  ECAتا چند سال معتبر است؟
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی گزارش های مربوط به پنج سال گذشته (از تاریخ صدور گزارش) را تأیید
میکند .اگر گزارش  ECAشما قبل از آن تاریخ باشد ،باید با سازمان مربوطه برای دریافت گزارش تازه تماس
بگیرید.
 -71برای اهداف مهاجرتی ،چه نوع مدارکی را باید برای ارزیابی فرستاد؟
معموال باید باالترین سطح مدرک ،دیپلم یا گواهینامهی خود (و یا ترکیبی از آنها) را ارسال کنید و بیشترین
ً
امتیازات ممکن را بگیرید.
مثال اگر گزارش  ECAکه نشان دهد مدرک شما معادل کانادایی کارشناسی ارشد است ،امتیاز بیشتری نسبتبه
ً
مدرک لیسانس خواهد داشت.
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اما اگر بیش از یک دیپلم یا مدرک داشتید (و باالترین سطح آن حداقل لیسانس بود) امتیاز بیشتری را نسبت
به یک مدرک دریافت خواهید کرد.
برای مثال شما دارای:
● یک مدرک لیسانس و یک دیپلم
● دو مدرک لیسانس
هستید .در این مورد ،باید برای هر کدام از مدارک ،یک  ECAدریافت کنید تا همهی امتیازات الزم را بگیرید.
دربارهی ارزیابی مدرک تحصیلی بیشتر بخوانید.
 -72ملزومات زبانی برای  FSTPچیست؟
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اول باید دقت کنید که حداقل شرایط زبانی الزم را برای اخذ صالحیت این برنامه دارید .باید حداقل سطوح زیر را
اخذ کنید:
● ( 5 CLBانگلیسی) و ( 5 NCLCفرانسوی) در بخش گوشدادن و صحبتکردن
● ( 4 CLBانگلیسی) و ( 4 NCLCفرانسوی) در بخش خواندن و نوشتن
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باید توانایی زبانی خود را از طریق آزمون زبان مورد تایید که یک سازمان موردتأیید از  IRCCانجام میدهد،
تقویت کنید.
موقع پرکردن پروفایل اکسپرس انتری باید تمام اطالعات مربوطبه آزمون زبان خود بهعنوان زبان اول و در صورت
نیاز زبان دوم را پر کنید .اگر دعوت به درخواست شوید ،نتایج آزمون نباید مربوطبه بیش از دو سال قبل از ارسال
درخواست اقامت دائم شما باشد.
این قوانین برای همهی متقاضیان  FSTPبرقرار است.
 -73برای اکسپرس انتری ،به چه آزمون زبانی نیاز داریم؟
قبل از تکمیل پروفایل اکسپرس انتری ،باید آزمون زبان بدهید .این موضوع نشان میدهد توانایی زبانی شما در
بخشهای خواندن ،نوشتن ،صحبتکردن و گوشدادن ،در چه حد است.
سپس الزم است نتایج آزمون را در پروفایل اکسپرس انتری خود وارد کنید .برای اخذ صالحیت برنامههای زیر،
به آزمون زبان نیاز دارید:
● FSWP
● CEC
● FSTP
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استاندارد زبانی مورد نیاز بستگی به برنامهی درخواستی شما دارد IRCC .آزمون زبان نمیگیرد .بلکه باید به یک
سازمان ثالث مورد تأیید مراجعه کنید.
باید برای شرکت در آزمون هر یک از سازمانهای مربوطه برنامهریزی کنید و هزینههای مربوط به آن را پرداخت
کنید.
 -74گواهی صالحیت  FSTPچیست؟
نشان میدهد که شخص برای کار در حرفهای مشخص در کانادا صالحیت دارد یا خیر .به آن معناست که او:
● آزمون گواهی را گذرانده است.
● همهی شرایط را برای انجام حرفهی موردنظر در استان یا منطقه دارد.
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این گواهینامه را نهاد دولتی استان یا منطقه و یا یک مقام فدرال صادر میکند.
بسته به نهاد یا مقام صادرکنندهی آن ،ممکن است به دو نام  certificate of qualificationو یا qualification
 certificateشناخته شود.
 -75اگر استان یا منطقهی مقصد ما ،گواهی صالحیت برای حرفهی ما صادر نکرد ،چطور بهعنوان  ،FSTPتعیین
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صالحیت شویم؟
در این موارد ،باید یک پیشنهاد کاری واجد شرایط از کافرمای کانادایی داشته باشید.
 -76پیشنهاد کاری واجد شرایط ( )qualifying job offerبرای  FSTPچیست؟
به معنای یک پیشنهاد کاری پیوسته و تمام وقت از حداکثر دو کارفرمای کانادایی برای حداقل سی ساعت در
هفته است .پیشنهاد کاری باید حداقل برای دورهای یکساله باشد.
اگر گواهی صالحیت حرفهی خود را از جانب استان یا منطقهای از کانادا ندارید ،باید این پیشنهاد کاری را داشته
باشید.
تحت اکسپرس انتری ،بیشتر پیشنهادات کاری به  LMIAنیاز دارند LMIA .نشان میدهد که بازار کانادا به این
نوع حرفه نیاز دارد و کارفرمای شما ،ابتدا برای نیروی کار کانادایی یا مقیم دائم تالش کرده است.
در بعضی از موارد ،کارفرمای شما برای پوشش پیشنهاد شغلی ،نیازی به  LMIAندارد .دربارهی مشاغل استثنا
بیشتر بخوانید.
 -77اگر بهعنوان  FSTPبه کانادا مهاجرت کنیم ،برای کار در هر منطقه یا استانی صالحیت داریم؟
(مثال
نه الزاماً  ،استانداردها و شرایط آموزش برای مشاغل خاص بسته به استان یا منطقه ،متفاوت است.
ً
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روشهای ثبتنام کارآموزان ،برنامهی آموزش ،نحوهی اخذ اعتبار /گواهی /مجوز)
این بهعهدهی شما و کارفرمایتان است که مطمئن شوید مدارک الزم را برای کار در استان مورد نظر دارید یا خیر.
وقتی درخواست شما بررسی میشود ،ممکن است شرایط صالحیت شما ،گواهی یا ثبتنامتان در حرفهای مورد
نظر در کانادا هم بررسی شود.
اگر پیشنهاد شغلی معتبری از کافرمای کانادایی دارید اما شرایط را ندارید ،اینطور برداشت میشود که شما
قادر به انجام شغل پیشنهادی خود هستید و هنگام حضور در کانادا ،شرایط اخذ گواهینامه یا مجوز را خواهید
داشت.
توجه کنید که حتی اگر مجوز کار یک استان را اخذ کنید ،ممکن است برای کار در منطقهای دیگر مجاز نباشید.
بعد از مهاجرت اگر خواستید در جای دیگری کار کنید ،حتماً ملزومات نهاد مدیریتی آنجا را چک کنید.
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 -78چطور میتوان امتیازات نامزدی استانی را در درخواست اکسپرس انتری اخذ کرد؟
برای دریافت ششصد امتیاز از سیستم  CRSدر بخش نامزدی استانی ( ،)PNPباید گواهی نامنویسی استانیای
داشته باشید که:
● بعد از اول ژانویه  2015صادر شده باشد.

+1 )604( 773 3475

● برای درخواست اکسپرس انتری صادر شده باشد.
● هنگام ارسال درخواست اقامت دائم ،معتبر باشد( .منقضی نشده باشد)
● هم شما و هم استان آن را در سیستم پذیرفته باشید.
 -79اگر گواهی نامزدی یک منطقه یا استان را داشته باشیم ،چطور میتوانیم ازطریق اکسپرس انتری درخواست
دهیم؟
ملزومات استفاده از اکسپرس انتری برای نامزدی استانی با سایر برنامههای نامزدی استانی متفاوت است .لطفاً
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برای اطالعات بیشتر با استان موردنظر خود تماس بگیرید.
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سیستــم رتبه بنــدی یکپارچــه ()CRS
+1 )604( 773 3475

سیستــم رتبــــه بندی یکپـــارچــه ()CRS
 -1سیستم رتبه بندی یکپارچه چیست؟
سیستم رتبه بندی یکپارچه یا  CRSسیستم نمره دهی مختص دولت کانادا برای رتبه بندی نامزدهای اکسپرس
انتری بر اساس عواملی چون سن ،تحصیالت ،تجربه کار تخصصی و مهارت در یکی از زبان های انگلیسی یا
فرانسوی است.
نامزدهای واجد شرایط یک پروفایل شخصی در مجموعه اکسپرس انتری ایجاد میکنند که در آنجا بر اساس
امتیازات  CRSرتبه بندی خواهند شد.
دولت کانادا به طور منظم دعوتنامه درخواست ( )ITAsبرای دریافت اقامت دائم کانادای نامزدهای با باالترین رتبه
را از طریق فراخوان های منظم از متقاضیان اکسپرس انتری با هدف تکمیل فرایند درخواست ها در شش ماه
ارائه می کند.
 -2نمره ها تحت سیستم رتبه بندی یکپارچه چگونه تخصیص می یابند؟
متقاضی اکسپرس انتری تحت سیستم رتبه بندی یکپارچه قادر است تا  ۱۲۰۰امتیاز ،که بین چند عامل پخش
شده اند ،به دست آورد .سن ،تحصیالت ،مهارت زبانی و تجربه کاری متقاضی – که به عنوان عوامل مرکزی
سرمایه انسانی شناخته می شوند – تا بیش از  ۵۰۰امتیاز در پی خواهند داشت .ترکیب برخی از این عوامل

www.trustimm.com

به نام عوامل مهارت های قابل انتقال نام گذاری شده و می توانند تا  ۱۰۰امتیاز اضافی در پی داشته باشند .این
 ۶۰۰امتیاز چیزی را تشکیل می دهند که به امتیاز اصلی  CRSشناخته می شوند .همچنین برای عوامل اضافی
دیگری چون نامزدی استانی ،پیشنهاد شغلی ،تجربه پیشینه تحصیل در کانادا ،مهارت در زبان فرانسوی و خواهر
و برادری که شهروند کانادا هستند یا اقامت دائم دارند نیز نمره اختصاص داده می شود .با اینکه برای ورود یا
انتخاب شدن از طریق اکسپرس انتری الزامی نیستند ،اما به شکل قابل توجهی می توانند امتیاز  CRSمتقاضی
را باال ببرند .با ارزش ترین عامل اضافی انتخابیه استانی است ،که با حد نصاب  ۶۰۰امتیاز  CRSاتفاق می افتد.
بسیاری از مسیرهای برنامه انتخابی استانی تنها برای متقاضیان اکسپرس انتری در دسترس هستند.
 -3آیا می توانم امتیاز سیستم یکپارچه رتبه بندی خود را بهبود دهم؟
زیبایی سیستم اکسپرس انتری برای متقاضیان در واقع پویایی آن است .به این معنی است که امتیاز متقاضی
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ثابت نیست بلکه در بسیاری موارد اگر خود متقاضی مایل به تالش باشد قابل بهبودی است .برخی مواردی که
متقاضی ممکن است بتواند امتیاز  CRSخود را بهبود دهد در زیر فهرست شده اند:
● کسب بهترین امتیاز زبان ممکن؛
● مستند سازی صحیح تحصیالت و تجربه کاری؛ و

سیستــم رتبه بنــدی یکپارچــه ()CRS
+1 )604( 773 3475

● انجام اقدامات فعاالنه برای پیگیری برنامه های انتخابیه استانی ،یک شغل کانادایی یا اعتبار نامه جدید.
برای جزئیات بیشتر ،لطفا به صفحه چطور امتیاز  CRSخود را بهبود بخشیم سر بزنید.
 -4آیا سن روی امتیاز سیستم رتبه بندی یکپارچه تأثیر دارد؟
سن یکی از عواملی است که به عنوان امتیازات تحت  CRSدر نظر گرفته می شود .سن برای متقاضی مجرد تا
 ۱۱۰امتیاز و برای متقاضی متأهل یا همراه با خویشاوند درجه یک  ۱۰۰امتیاز خواهد داشت .بیشترین نمره ها برای
سن برای متقاضیان بین سنین  ۲۰تا  ۲۹سال در نظر گرفته می شود .متقاضیان با سن  ۴۵سال و باالتر نمره سن
را دریافت نمی کنند ،اما ممکن است هنوز واجد شرایط ارسال اطالعات اکسپرس انتری بوده و بتوانند دعوتنامه
درخواست برای اقامت دائم کانادا را با اتکا به امتیاز خود تحت دیگر عوامل دریافت کنند.
 -5آیا به ارزیابی اعتبار تحصیلی ( )ECAبرای استفاده در مشخصات اکسپرس انتری نیاز است؟
 ECAشیوه ای از ارزیابی است که معادل مقطع تحصیلی خارج از کانادا را برای کانادا تعیین می کند .اگر شما
دیپلم ،مدرک یا گواهی کانادایی داشته باشید برای اعتبار سنجی مدرک خود نیازی به  ECAندارید .متقاضیان
کالس های مبادالتی مهارتی فدرال و کالس های کسب تجربه کانادایی برای ورود به اکسپرس انتری نیازی به
 ECAندارند .با اینحال اگر بخواهید تحت کالس کارگران مهارتی فدرال تقاضا دهید ،باید برای مدرک ،دیپلم یا
گواهینامه خارجی خود  ECAدریافت کنید .همچنین همه متقاضیان اکسپرس انتری که می خواهند برای مدرک

www.trustimm.com

خارجی خود یا  /و همسر خود امتیاز  CRSکسب کنند باید تحصیالت خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
 -6از کجا می شود یک  ECAتهیه کرد؟
برای اهداف مهاجرتی؛ مهاجرت ،اداره پناهندگی و شهروندی کانادا ECA ،های تهیه شده از سازمان های در نظر
گرفته شده در فهرست زیر را قبول می کند:
● خدمات مقایسه تحصیلی :مدرسه ادامه تحصیل دانشگاه تورنتو
● خدمات ارزیابی اعتبار بین المللی کانادا
● خدمات تحصیلی جهانی
● خدمات ارزیابی اعتبار سنجی بین المللی
● خدمات ارزیابی اعتبار بین المللی
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برای متخصصین و دکترهای خانوادگی ،گزارشی از شورای پزشکی کانادا در راستای موارد زیر مورد نیاز است:
● دکترهای متخصص ( )NOC 3111و
● دکترهای عمومی  /دکترهای خانوادگی ()NOC 3112
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درخـواســت برای اقــامت دائـــم
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درخواســــت برای اقامـــت دائـــم
 -1برای حفظ وضعیت اقامت دائم ،چقدر باید در کانادا بمانیم؟
برای حفظ وضعیت اقامت دائم ،باید در طول  5سال گذشته حداقل  730روز در کانادا بوده باشید .نیاز نیست که
این  730روز متوالی باشد .ممکن است بعضی از روز های خارج از کانادای شما ،جزئی از  730روزتان باشد .اینجا
را ببینید.
برای پیگیری راحت تر زمان خود در کانادا ،از  travel journalاستفاده کنید.
 -2ممکن است وضعیت اقامت دائم خود را از دست دهیم؟
بله امکان از بین رفتن وضعیت اقامت دائم (  ) PRوجود دارد.
اگر در طول  5سال گذشته حداقل  730روز در کانادا نبوده باشید ،ممکن است وضعیت  PRخود را از دست بدهید.
ممکن است تحت شرایط زیر هم وضعیت  PRخود را از دست بدهید:
● انصراف (  ) renounceاز وضعیت PR
● غیر قابل مجاز شدن برای ماندن در کانادا
مقیمان دائم دارای امتیازات و حمایت های یکسانی با شهروندان کانادا نیستند .اگر به عنوان یک مقیم دائم
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تخلفی انجام دهید ،ممکن است مجبور شوید برای همیشه کانادا را ترک کنید.
 -3آیا می توانیم از وضعیت اقامت دائم خود انصراف دهیم؟
بله می توانید از وضعیت اقامت دائم خود انصراف (  ) renounceدهید .برای این کار باید:
● مقیم دائم کانادا باشید.
● شهروند یا مقیم دائم یک کشور دیگر باشید.
 -4دالیل انصراف از وضعیت اقامت دائم چیست؟
دالیل متفاوتی برای علت انصراف شما از وضعیت  PRوجود دارد .به عنوال مثال:
● تنها قصد بازدید از کانادا را دارید و نمی خواهید دائمی بمانید.
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● برای حفظ وضعیت  PRخود ،به اندازه ی کافی در کانادا نبوده اید.
● قصد دارید مقیم دائم یا شهروند کشور دیگری باشید و ملزم به انصراف از وضعیت فعلی خود هستید.
● متقاضی ویزای اقامت موقت یا مجوز الکترونیکی سفر (  ) eTAهستید.
● برای اخذ موقعیت دیپلماتیک و رسمی با یک دولت خارجی ،باید از وضعیت  PRخود انصراف دهید.
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درخواست داوطلبانه ی انصراف از وضعیت اقامت دائم.
 -5تفاوت بین  change of addressو  Address Notification online servicesچیست؟
:Address Notification
زمانی از این خدمات استفاده می کنید که به عنوان مقیم دائم تازه به کانادا مهاجرت کرده اید .با این کار کارت
اقامت دائم خود را به صورت خودکار دریافت می کنید.
اگر آدرس شما ظرف  180روز از تاریخ ورود به کانادا دریافت نشود ،باید دوباره درخواست کارت اقامت دائم داده
و هزینه ها را پرداخت کنید.
:Change of address
سایر اشخاص باید با استفاده از آن ،آدرس خانه ی جدید و نشانی پستی خود را اطالع دهند .برای اطالعات
بیشتر ،به اینجا مراجعه کنید.
 -6عبارت  immigration categoryروی تائیدیه ی اقامت دائم به چه معناست؟
هنگام پذیرش مهاجر به عنوان مقیم دائم ،شما سند تائیدیه ی اقامت دائم (  ) COPRدریافت خواهید کرد.
هنگام اعطای نهایی اقامت دائم ،یک مامور مهاجرت در مرکز مرزی یا دفتر  ،IRCCتاریخ و امضایی داخل این
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مدرک درج می کند.
مقیمان دائم از این مدرک برای استفاده از خدمات استانی و منطقه ای استفاده می کنند؛ این هما ن �immigra
 tion categoryپرینت شده در سند شما می باشد.
برای اطالعات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید.
 -7از کجا بفهمیم قادر به درخواست اقامت دائم هستیم یا خیر؟
برای دریافت این موضوع ،از ابزار کام تو کانادا استفاده کنید .این ابزار کمک می کند بفهمید کدام برنامه ی
مهاجرتی برایتان مناسب تر است.
این ابزار در برخی سواالت هم کمکتان می کند .بر اساس پاسخ ها و وضعیت شما:
● لیستی از گزینه ها را ارائه می دهد.
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● دستور العمل قدم به قدم نحوه ی درخواست را توضیح می دهد.
 -8در صورت اخذ تابعیت ،کارت اقامت دائم ما چه می شود؟
به محض اخذ تابعیت ،دیگر مقیم دائم نیستید و کارت  PRشما معتبر نخواهد بود .کارت اقامت دائم در مراسم
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شهروندی جمع آوری می شود.
 -9من و خانواده ام برای اقامت دائم درخواست داده ایم .چرا نمی توانیم وضعیت درخواست خود را در CAS
ببینیم؟
ممکن است اطالعات اشتباهی را در وضعیت درخواست مشتری (  ) CASوارد کرده باشید .اگر خواستید اطالعات
درخواست اقامت دائم را برای بیش از یک شخص ببینید ،باید:
● اطالعات درست را وارد کنید.
● تمام بخش های  CASحاوی اطالعات شخص اصلی متقاضی باشد ( شخصی که برای درخواست ورود به کانادا
اقدام کرده است )
 -10هنگام مهاجرت به کانادا ،کدام عضو خانواده می تواند همراهمان بیاید؟
اگر اعضای خانواده برای اقامت دائم به عنوان تحت تکفل شما پردازش شده باشند ،می توانند همراهتان بیایند.
شامل:
● همسر
● فرزندان تحت تکفل
● همسر فرزندان وابسته
● فرزند وابسته فرزندان تحت تکفل
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اعضای خانواده ای که نمی توانند همراهتان بیایند:
● والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ
● برادر یا خواهر
● عمو ،خاله ،عمه و دایی
● خواهر یا برادر زاده
● سایر اقوام
همراهان نمی توانند پیش از شما وارد کانادا شوند .باید همراه با شما یا پس از شما وارد شوند .ممکن است پس
از مهاجرت خود بتوانید اسپانسر آن ها شوید.
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درباره ی حمایت مالی از خانواده بیشتر بخوانید.
 -11چطور کارت اقامت دائم خود را تمدید کنیم؟
اگر کارت اقامت دائم شما (  ) PRمنقضی شده یا در کمتر از  9ماه منقضی خواهد شد ،می توانید درخواست کارت
جدیدی بدهید .که تاریخ انقضای جدیدی خواهد داشت .اکثر کارت ها تا  5سال تاریخ دارند.
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برای اخذ صالحیت کارت  PRالزم است:
● مقیم دائم باشید.
● درخواست خود را داخل کانادا ارسال کرده باشید.
 -12پردازش کارت  PRچقدر زمان می برد؟
می توانید زمان های پردازش فعلی را برای کارت های  PRچک کنید .اگر زودتر به کارت نیاز دارید ،درخواست
فوری بدهید .البته در صورت نداشتن صالحیت ،درخواستتان به صورت معمول پردازش خواهد شد.
 -13چطور می توان کارت اقامت دائم اخذ کرد؟
برای درخواست کارت اقامت دائم (  ) PRباید دارای شرایط الزم باشید .اگر کارت اقامت دائم دارید و در حال
انقضاست یا گم شده ،دزدیده شده یا از بین رفته ،می توانید درخواست تمدید بدهید.
مقیمان دائم جدید کارت های اقامت خود را به صورتی پستی دریافت می کنند و نیازی به درخواست نیست.
 -14اگر کارت اقامت دائم ما گم شد ،نابود شد و یا به سرقت رفت ،چه کنیم؟
بستگی دارد که داخل یا خارج کانادا باشید .در هر صورت باید اطالع دهید تا از استفاده ی اشخاص دیگر از
کارتتان جلوگیری شود.
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در صفحه ی درخواست کارت  ،PRدستور العمل های بخش  Replaced a lost, stolen or destroyed PR cardرا
دنبال کنید.
 -15در صورت انقضای کارت  PRخود چه کنیم؟
در صورت انقضای کارت اقامت دائم خود ،همچنان وضعیت  PRدارید و می توانید در کانادا بمانید .اما برای بهره
مندی از برخی از خدمات استانی به کارت  PRمعتبر نیاز دارید.
اگر کانادا را ترک کنید ،برای بازگشت به کشور با وسیله ی نقلیه ی تجاری ،به کارت  PRمعتبر نیاز دارید .اگر قصد
ترک کانادا را دارید و کارت  PRمعتبری ندارید ،می توانید درخواست تمدید یا جایگزینی بدهید.
 -16به تازگی اقامت دائم کانادا را گرفته ام .الزم است درخواست کارت اقامت دائم کنم؟
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خیر ،کارت اقامت دائم شما (  ) PRپس از ورود به کانادا برایتان پست می شود .اگر هنگام اخذ اقامت دائم
آدرس پستی کانادایی خود را نفرستاده اید ،از ابزار اعالن آنالین آدرس برای ارسال آن استفاده کنید .باید ظرف
 180روز از تاریخ اخذ اقامت دائم آدرس را بفرستید.
اگر این کار را نکنید PR ،فعلی شما کنسل شده و باید درخواست جدیدی بدهید و هزینه هایش را پرداخت کنید.
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زمان های پردازش فعلی را چک کنید تا دریابید ارسال کارت جدید چقدر طول می کشد .اگر کارتتان را در طول
زمان پردازش دریافت نکردید ،اطالع دهید.
 -17هزینه ی کارت اقامت دائم را چطور پرداخت کنیم؟
باید به صورت آنالین پرداخت کنید .سایر روش های پرداخت مورد قبول نیست .پس از پرداخت ،از رسید خود
پرینت بگیرید و همراه با درخواست کاغذی بفرستید ( .پرداخت آنالین هزینه ها )
 -18اگر کارت اقامت دائم ما اشتباهی داشت یا چیزی کم داشت ،چه کنیم؟
اگر اشتباه از جانب  IRCCبود ،باید درخواست صدور مجدد کارت اقامت دائم بدهید .اگر نام اصلی یا خانوادگی
شما بیش از  28حرف باشد ،روی کارت  PRکوتاه خواهد شد .این اشتباه محسوب نمی شود و کارت شما به این
دلیل صدور مجدد نخواهد شد.
برای کارت های صادره قبل از  21نوامبر  ،2015محدودیت هایی وجود دارد:
● نام کوچک 15 :حرف یا کمتر
● نام خانوادگی 20 :حرف یا کمتر
برای کارت های صادره بعد از  21نوامبر :2015
● نام کوچک 28 :حرف یا کمتر
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● نام خانوادگی 28 :حرف یا کمتر
 -19کارت اقامت دائم ما از طریق پست ارسال می شود؟
مقیم جدید ساکن کانادا باشید:
بله اگر مقیم دائم جدید باشید ،کارت  PRخود را از طریق پست دریافت می کنید.
داخل کانادا هستم و قبال اقامت گرفته ام:
احتماال بله ،بیشتر مقیمان دائم کانادا کارت های  PRجایگزین یا تمدید شده ی خود را از طریق پست دریافت
می کنند .البته از شما خواسته می شود آن را از یک دفتر محلی  IRCCتحویل بگیرید .اگر الزم به تحویل باشد،
با شما تماس گرفته می شود و زمان تحویل تنظیم خواهد شد .اگر نمی توانید در آن زمان حاضر باشید ،با دفتر
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 IRCCدوباره هماهنگ کنید .اگر ظرف  180روز کارت را تحویل نگیرید ،کارت معدوم شده و باید دوباره درخواست
دهید.
مقیم دائم ساکن بیرون کانادا هستم:
خیر ،کارت های  PRبه خارج از کانادا پست نمی شود .اگر الزم است به کانادا برگردید و اگر کارت  PRشما منقضی،
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گم ،نابود یا دزدیده شده ،باید درخواست سند سفر اقامت دائم بدهید که فقط برای یک بار ورود مجدد اعتبار
دارد.
هنگام برگشت به کانادا می توانید برای کارت  PRدرخواست دهید.
 -20کارت اقامت دائم چقدر هزینه می برد؟
درخواست کارت اقامت دائم  50دالر به ازای هر شخص است .نیاز نیست برای تمدید یا جایگزینی کارت دوباره
هزینه پرداخت کنید.
 -21همراه با درخواست کارت  PRباید عکس هم ارسال کنیم؟
بله ،درخواست شما باید شامل عکس های دارای مشخصه خاصی باشد .اگر فرمت عکس ها اشتباه بود ،درخواستتان
باز می گردد.
 -22چه زمانی باید درخواست کارت اقامت دائم بدهیم؟
اگر مهاجر جدید کانادا هستید ،نیازی به درخواست کارت اقامت دائم نیست .پس از ورود به کانادا ،کارت برای
شما پست می شود.
در شرایط زیر ،باید درخواست کارت  PRبدهید:
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● قصد ترک کانادا و بازگشت به آن را از طریق وسایل نقلیه ی تجاری مثل اتوبوس ،هواپیما ،قطار یا قایق دارید.
● پس از ارسال آدرس پستی خود در کانادا کارت  PRرا دریافت نکرده اید و از زمان ارسال آدرس  180روز می
گذرد.
● نیاز به مدرک برای وضعیت  PRخود دارید.
● کارت شما گم ،دزدیده یا معدوم شده و نیاز به کارت جدید دارید.
● از انقضای کارت شما کمتر از  9ماه مانده.
● نام خود را قانونی تغییر داده و نیاز به نام جدیدی روی کارت  PRدارید.
دریافت کارت اقامت دائم چقدر طول می کشد؟ زمان های پردازش را بخوانید.
 -23چگونه می توانیم از تاخیر در رسیدگی یا رد درخواست کارت اقامت دائم خود جلوگیری کنیم؟
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برای جلوگیری از تاخیر یا رد درخواست ،مطمئن شوید:
● فرم های درخواست را به درستی پر و امضا کرده باشید.
● اگر کارتتان گم ،دزدیده یا معدوم شده بود و یا آن را دریافت نکرده اید بخش  Solemn Declarationرا پر
کنید.
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● تمام مدارک خواسته شده در چک لیست مدارک را در انتهای فرم ارائه دهید.
● با کارت اعتباری ،هزینه را آنالین پرداخت کنید.
● مدرک پرداخت را همراه با درخواست خود ارائه دهید.
 -24چه کسانی می توانند درخواست کارت اقامت دائم بدهند؟
برای درخواست کارت اقامت دائم ،باید:
● قبال مقیم دائم کانادا شده باشید.
● به صورت فیزیکی در کانادا حاضر باشید.
● دولت کانادا خواستار خروج شما از کشور نباشد.
● شهروند کانادا نباشید.
 -25به من گفته شده کارت اقامت دائمم ارسال شده اما کارتی دریافت نکرده ام .راهکار چیست؟
اگر قبل از پایان شش هفته کارت  PRخود را دریافت نکردید:
اگر منتظر کارت اقامت دائم خود هستید اما هنوز شش ماه از پست کردن آن نمی گذرد ،باید تا پایان این زمان
منتظر بمانید.
اگر پس از شش هفته کارت  PRرا دریافت نکردید:

www.trustimm.com

اگر منتظر کارت هستید و پس از شش هفته از تاریخ پست کردن آن ،دریافتش نکردید ،باید یک بیانیه ی
رسمی (  ) Solemn Declarationرا تکمیل کنید .راهنمای پستی در انتهای فرم آورده شده است.
توجه کنید که اگر  180روز از تاریخ پست کردن کارت  PRگذشته باشد ،باید دوباره درخواست کارت بدهید .بخش
 ) G ( Solemn Declarationرا پر کرده و هزینه ها را پرداخت کنید.
 -26در صورت تغییر قانونی اسم ،کارت  PRچگونه بروز می شود؟
باید درخواست کارت  PRجدیدی بکنید تا نام روی کارت اصالح شود .حتما مدارک مربوط به تغییر اسم را ارائه
دهید.
 -27بدون کارت  PRمی توانیم کانادا را ترک کنیم؟
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بستگی به سفر شما دارد .اگر با وسیله ی نقلیه ی شخصی سفر کنید ،برای بازگشت به کانادا به مدارک دیگری
نیاز دارید .اگر با وسیله نقلیه تجاری سفر کنید ،برای بازگشت به کانادا به کارت اقامت دائم (  ) PRنیاز دارید.
اگر کارت  PRشما هنگام سفر منقضی می شود ،قبل از ترک کشور ،آن را تمدید کنید.
کارت  PRرا فقط از داخل کانادا می توانید تمدید کنید .اگر خارج از کانادا هستید و کارت  PRمعتبری ندارید،
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برای بازگشت به کانادا نیاز به سند سفر اقامت دائم (  ) PRTDدارید .فقط از خارج کانادا می توانید درخواست
 PRTDبدهید.
 -28زمان سپری شده خارج از کانادا ،جزئی از وضعیت اقامت دائم محسوب می شود؟
بستگی به کاری که می کنید و همسفرتان دارد .اگر یکی از شرایط زیر را داشته باشید ،زمان سپری شده تان
خارج از کانادا ،جزئی از وضعیت اقامت دائم حساب می شود:
بیرون کانادا کار کنید:
باید به صورت تمام وقت برای یک کسب و کار یا سازمان کانادایی و یا دولت فدرال ،استانی یا منطقه ای کانادا
کار کنید.
همراه با همسرتان سفر کنید:
الزم است همسر شما:
● شهروند کانادا باشد یا؛
● مقیم دائم و شاغل برای یک کسب و کار کانادایی یا دولت فدرال ،استانی یا ایالتی خارج از کانادا باشد.
فرزند تحت تکفل هستید و همراه با والدین سفر می کنید:
الزم است والدین شما:
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● شهروند کانادا باشند یا؛
● مقیم دائم و شاغل برای یک کسب و کار کانادایی یا دولت فدرال ،استانی یا ایالتی خارج از کانادا باشند.
 -29باید کانادا را ترک کنم و کارت اقامت دائم هم ندارم .می توانم بعدا بدون کارت  PRبه کانادا بازگردم؟
بستگی به نوع سفرتان دارد:
● بازگشت با وسیله نقلیه شخصی:
مدارک دیگری وجود دارد که می توانید برای ورود به کانادا استفاده کنید .وقتی به کانادا بازگشتید ،اگر باز هم
قصد ترک داشتید ،درخواست کارت  PRبدهید.
مثال هایی از وسیله ی نقلیه شخصی :خودرو ،کامیون ،موتور سیکلت و وسیله ی تفریحی که مالک آن هستید،
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یا آن را اجاره و قرض کرده اید؛ وسیله ای که برای استفاده عموم موجود نیست.
بازگشت با وسیله نقلیه عمومی ( تجاری ) مثل اتوبوس ،قایق ،قطار و هواپیما:
باید درخواست سند سفر اقامت دائم بکنید .وگرنه ممکن است نتوانید وارد کانادا شوید .می توانید پس از
بازگشت به کانادا درخواست کارت  PRبدهید.
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اگر سفری در پیش دارید یا قبال درخواست کرده اید:
اگر می دانید که سفری با وسیله نقلیه عمومی در پیش دارید ،می توانید درخواست تمدید فوری کارت  PRرا
بدهید .اگر قبال برای کارت  PRدرخواست داده اید و همچنان منتظرید ،پروسه های زمانی و وضعیت درخواست
را چک کرده و درخواست خود را برای پیگیری های الزم به اکانتتان لینک کنید.
اگر از پست کردن کارت بیش از  6هفته گذشته و هنوز آن را دریافت نکرده اید ،تماس بگیرید.
 -30اگر قبل از ترک کانادا کارت  PRمن حاضر نشد ،چه کنم؟
برای بازگشت به کانادا با وسیله ی نقلیه عمومی ،نیاز به کارت اقامت دائم (  ) PRدارید .اگر وسیله ی شخصی
بود ،می توانید از مدارک دیگری هم استفاده کنید.
اگر می دانید که کارت  PRشما در طول سفر خارج منقضی خواهد شد ،قبل از ترک کانادا درخواست کارت جدیدی
کنید .اگر خارج از کانادا باشید ،شخص ثالثی کارت  PRرا برایتان پست نمی کند .کارت  PRاصال به نشانی های
غیر کانادایی ارسال نمی شود.
اگر کارت  PRجدید شما قبل از ترک کشور حاضر نشد ،همچنان می توانید سفر کنید اما برای بازگشت به کانادا
با وسیله نقلیه عمومی ،به سند سفر اقامت دائم (  ) PRTDنیاز دارید .فقط خارج از کانادا می توانید درخواست
 PRTDدهید.
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 -31اگر کارت  PRمن وقتی خارج از کانادا هستم منقضی شود ،چه می شود؟
اگر کارت شما هنگامی که خارج از کانادا هستید منقضی شود ،همچنان وضعیت اقامت دائم دارید و برای حفظ
آن باید مدت مشخصی را در کانادا بمانید.
هنگام انقضای کارت  PRدر حالی که خارج از کانادا هستیم ،چه اتفاقی می افتد؟ بستگی به نوع سفر شما دارد.
اعتبار کارت :PR
بیشتر کارت های  PRتا  5سال اما بعضی از آن ها فقط  1سال اعتبار دارند .تاریخ انقضا روی کارت درج می شود.
پس از انقضای کارت  ،PRنمی توانید از آن به عنوان مدرک سفر استفاده کنید.
اگر کارت  PRشما ظرف شش ماه منقضی می شود ،باید درخواست تمدید بدهید ( باید داخل کانادا باشید )
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 -32می توان کارت  PRرا به صورت فوری دریافت کرد؟
بله ،هنگام ارسال درخواست باید توضیح دهید که نیاز به پردازش سریع دارید .قبل از ارسال درخواست ،اول
تحقیق کنید که برای پردازش فوری واجد شرایط هستید یا نه؟ اگر نباشید ،پردازش شما به صورت عادی خواهد
بود.
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اگر قبال درخواست را ارسال کرده اید ،می توانید با توجه به شرایط ،درخواست پردازش فوری کنید.
اگر خارج از کانادا هستید و قصد بازگشت دارید ،نحوه ی بازگشت بدون کارت  PRرا بخوانید.
 -33چطور ثابت کنیم که برای درخواست کارت اقامت دائم خود به پردازش فوری نیاز داریم؟
برای اثبات احتیاج خود به پردازش فوری کارت اقامت دائم (  ) PRبه موارد زیر نیاز دارید:
● مدرک سفری ( به عنوان مثال یک کپی از بلیط یا برنامه سفر خود ) که تاریخ و مقصد سفر شما را نشان می
دهد.
● یک کپی از رسید خود همراه با تاریخ ،مبلغ پرداختی و روش پرداخت
● نامه ی توضیحی برای علت نیاز فوری شما
● مدرک اضطراری ( مثال یادداشت پزشک ،گواهی فوت یا نامه ی کارفرما )
اگر چیزی از قلم بیندازید یا برای پردازش فوری واجد شرایط نباشید ،درخواستتان به صورت عادی پردازش می
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شود.
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ورود به کانــــادا با اقامـــت دائـــم
+1 )604( 773 3475

ورود به کانـــادا با اقامـــت دائـــــم
 -1آیا به محض صدور ویزای مهاجرت کانادا میتوانم اقامت دائم کانادا را دریافت کنم؟
خیر ،شما فقط درصورتی میتوانید اقامت دائم کانادا را داشته باشید که از درگاه ورود به کانادا ،همراه با
پاسپورت معتبر و مدارک معتبر ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) عبور کنید.
 -2پس از صدور ویزای مهاجرت کانادا ،تا چه زمانی میتوانم وارد کانادا شوم؟
شما باید تا زمانی که ویزا منقضی نشده است ،وارد کانادا شوید .این تاریخ روی کارت ویزای مهاجرت کانادا
معموال تاریخ انقضا یک سال پس از زمان تکمیل معاینات پزشکی است .البته همیشه اینطور
نوشته شده است.
ً
نیست ،اما بهمحض دریافت کارت ویزای مهاجرت کانادا حتماً تاریخ انقضای آن را بررسی کنید.
 -3آیا تاریخ انقضای ویزای مهاجرت کانادای من قابلتمدید است؟
طبق قاعدهای کلی تاریخ انقضای ویزای مهاجرت کانادا قابل تمدید نیست .اگر پیش از تاریخ انقضا وارد کانادا
نشوید ،نیاز به ارسال درخواست مجدد خواهد داشت.
 -4آیا باید برای ورود به کانادا ،ابتدا به مقصدی که در فرم درخواست اشاره کردهام وارد شوم؟
اصوال دارندهی ویزای مهاجرت کانادا از هر درگاه ورودیای بهراحتی میتواند وارد کانادا شود .با این حال اگر ابتدا
ً
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از درگاه ورود استان کبک ( )Quebecوارد کانادا شوید ،باید از طرف کبک پذیرفته شوید و گواهی معتبر گزینش
استان کبک ( )CSQرا داشته باشید و یا مدارکی آماده داشته باشید که به طور واضح قصد شما برای اقامت در
استانی بهغیر از کبک را نشان دهد.
 -5در اولین ورود به کانادا چه مدارکی باید همراه داشته باشم؟
وقتی برای اولین بار وارد کانادا میشوید ،نیاز به پاسپورت معتبر ،شامل ویزای مهاجرت کانادای دارای اعتبار و
مدارکی برای تأییدیهی اقامت دائم خواهید داشت .وابستگان همراه ،درصورت پذیرفتهشدن ،همین شرایط را
خواهند داشت .خوب است که مدارکی برای فاند دریافتی و فهرست تمام داراییهای شخصی تحت مالکیت خود
را همراه داشته باشید و همینطور هر آنچه مال شماست و قصد دارید در آینده به کانادا ببرید.
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 -6چه زمانی وابستگان همراه من باید وارد کانادا شوند؟
وابستگان همراه نمیتوانند پیش از اقدام اپالیکنندهی اصلی ،وارد کانادا شوند .وابستگان همراه یا باید ابتدا
همراه با اپالیکنندهی اصلی باشند و یا پس از او وارد شوند؛ اما در هر دو مورد باید تا تاریخ انقضای ثبتشده در
ویزای مهاجرت کانادا اقدام کرده باشند.
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اقامت دائم ،پس از ورود به کانادا
+1 )604( 773 3475

آنچه پس از ورود به کانادا با اقامت دائم اتفاق خواهد افتاد

 -1آیا پس از ورود با اقامت دائم ،مجبوریم در کانادا حضور داشته باشیم؟
اقامت دائم شما را موظف به ماندن در کانادا نخواهد کرد و افراد هیچوقت از خروج منع نخواهند شد .با این حال،
با اقامت دائم در کانادا ،باید روزهای اقامت ( )residency daysشما در هر دورهی پنجساله ،حداقل دو سال باشد
تا تعهدات خود برای اقامت در کانادا را برآورده کنید.
 -2کارت اقامت دائم کانادا چیست؟
کارت اقامت دائم کانادا کارت پالستیکی کوچک و محکمی است که اطالعات شخصی دارندهی کارت روی آن
نوشته شده است و وضعیت اقامت دائم کانادا را برای او تأیید میکند.
 -3چه زمانی میتوان تابعیت کانادا را کسب کرد؟
معموال میتوان پس از چهار سال اقامت موقت در کانادا کسب نمود.
تابعیت کانادا را
ً
 -4آیا وضعیت اقامت موقت در کانادا به من اجازهی کار یا ورود به ایاالت متحده را خواهد داد؟
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وضعیت اقامت دائم در کانادا تأثیری روی شرایط مهاجرت به آمریکا برای کار ندارد .توافقنامهی تجارت آزاد
آمریکای شمالی ( ،)NAFTAکه شهروندان کانادا مشمول آن میشوند ،در موارد مشخص اشتغال در ایاالت متحده
را تسهیل میکند.
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برنامــــه گزینــــش اســـتانی
+1 )604( 773 3475

برنامه گزینش استانی
 -1برنامه گزینش استانی چیست؟
برنامه گزینش استانی که توسط اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCایجاد شد به استان ها و
مناطق مختلف کانادا این اجازه را می دهد تا افرادی که مایل اند در آنجا زندگی کنند به این شرط که باعث رشد
و رونق اقتصادی در آن منطقه شوند ،گزینش شوند.
اکثر استان ها و مناطق کانادا و نه همه آن ها ،در برنامه گزینش استانی شرکت می کنند.
 -2کدام استان ها در برنامه گزینش استانی شرکت می کنند؟
استان ها ی �Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland And Labrador, North
 west Territories, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Saskatchewan, Yukonدر این برنامه
شرکت می کنند.
 -3آیا استان کبک در برنامه گزینش استانی شرکت می کند؟
خیر ،بین کبک و دولت کانادا قرار داد دیگری وجود دارد که به کبک این امکان را می دهد تا افرادی را که مایل
به زندگی در آن استان هستند ،گزینش کند .استانداری کبک تنها استانداری در کانادا است که چنین اختیاری
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دارد که افرادی را خارج از برنامه گزینش استانی انتخاب کند.
 -4آیا گزینش استانی یکی از شرایط مهاجرت به کانادا است؟
خیر ،شما می توانید ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) را بدون شرکت در برنامه گزینش استانی کسب کنید.
 -5مزیت پذیرش در برنامه گزینش استانی چیست؟
گزینش استانی سرعت روند درخواست شما برای ویزای مهاجرت کانادا را افزایش خواهد داد و روش دیگری برای
کسب شرایط ویزای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) فراهم می کند.
 -6کی و کجا درخواست برای برنامه گزینش استانی صورت می پذیرد؟
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درخواست برای برنامه گزینش استانی به دفتر استانداری استان ،پیش از ثبت درخواست برای ویزای مهاجرت
کانادا (اقامت دائم) ارسال می شود.
 -7برنامه گزینش استانی چگونه با سیستم گزینشی مهاجرتی اکسپرس انتری کار می کند؟
استان ها و مناطق میتوانند تعداد مشخصی از متقاضیان برای تامین نیازهای بازار کار محلی و استانی خود از

برنامــــه گزینــــش اســـتانی
+1 )604( 773 3475

طریق سیستم اکسپرس انتری انتخاب کنند.
متقاضیان استخر اکسپرس انتری که از استان نامزدی نمونه را دریافت کنند 600 ،امتیاز از مجموع  1200امتیاز
در سیستم رتبه بندی جامع دریافت می کنند .زمانی که این امتیاز های اضافی به امتیاز های سرمایه فردی و
انتقال مهارت اضافه شود ،شخص برای درخواست اقامت دائم در قرعه کشی بعدی استخر اکسپرس انتری دعوت
می شود.
همه متقاضیان باید یکی از معیارهای برنامه های مهاجرت اقتصادی فدرال را به منظور ورود و گزینش در
اکسپرس انتری دارا باشد:
● کارگر ماهر فدرال ()FSW
● تجارت حرفه ای فدرال ()FST
● تجربه کانادایی ()CEC
ممکن است استان ها و مناطق یک سری شرایط دیگر را به شرایط مهاجرتی خود اضافه کنند.
بسته به هر استان ،متقاضیان برای ورود به  poolاکسپرس انتری می توانند ابتدا وارد  poolشده و سپس توسط
استان ها یا مناطق گزینش شوند یا اینکه پیش از تکمیل مشخصات اکسپرس انتری به صورت آنالین و وارد
شدن به  ،poolتوسط استان یا منطقه گزینش شوند.
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توجه :از تاریخ  19نوامبر  ،2016تغییراتی در سیستم جامع رتبه بندی اعمال شده است.
 -8بیس در گزینش استانی چیست؟
استان ها و مناطق نیز قادرند بر اساس سیستم معمولی خود یا بیس ،خارج از سیستم اکسپرس انتری نامزد
شوند .افرادی که در پی مهاجرت به کانادا هستند ولی هنوز وارد به  poolاکسپرس انتری نشده اند تا وقتی
که در برنامه استانی هستند ،همچنان می توانند برای مهاجرت به کانادا از طریق  baseدرخواست دهند .در کل،
نامزدهای  baseمیتوانند فرصت های مهاجرت به کانادا را به افرادی که واجد شرایط برای اکسپرس انتری نیستند
ارائه دهند.
متقاضیانی که نامزدی  baseرا دریافت می کنند ،درخواستشان خارج از روند اکسپرس انتری پردازش می شود.
راه رسیدن از نامزدی  baseبه اقامت دائم دو مرحله دارد .متقاضیان باید ابتدا معیار های  PNPرا فراهم کرده،
درخواست دهند و مدرک نامزدی را دریافت نمایند .با در دست داشتن این مدرک ،نامزدها می توانند ،برای اقامت
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دائم به دولت فدرال درخواست ارسال کنند.
 -9آیا دریافت نامزدی استانی ،ویزای مهاجرت کانادا را تضمین می کند؟
خیر IRCC ،باید پیش از صدور ویزای مهاجرت کانادا تشخیص دهد که نامزد استانی شرایط قانونی را دارا است
یا نه  -شرایطی مثل سالمتی ،امنیتی و اعتبار اسناد

برنامــــه گزینــــش اســـتانی
+1 )604( 773 3475

 -10اکثر استان ها در گزینش خود چه معیار هایی را بیشتر مد نظر قرار می دهند؟
بیشتر استان ها به دنبال اشخاصی هستند که به رشد اقتصادی استان کمک کنند و تمایل بیشتری برای زندگی
در آن استان از خود نشان دهند.
چند مورد از معیارهایی که استان ها بیشتر مد نظر قرار می دهند:
● پیشنهاد های کاری در آن استان
● تحصیالت
● سابقه کار در صنایع مهم
● مهارت در زبان فرانسوی /انگلیسی
● روابط نزدیک در آن استان
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● انعطاف و توانایی سازگار کردن زندگی خود در آن استان
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برنــــامه گزینـــش مهاجـــران آلبـــرتا
+1 )604( 773 3475

برنامه گزینش مهاجران آلبرتا
 -1برنامه گزینش مهاجران آلبرتا چیست؟
برنامه گزینش مهاجران آلبرتا ( ،)AINPکه سابقا با نام برنامه گزینش استان آلبرتا شناخته می شد ،فرآیندی
است که آلبرتا کاندیدهای خود را برای مهاجرت و اقامت در آن استان معرفی می کند.
 -2برنامه گزینش مهاجران آلبرتا چگونه کار می کند؟
سیستم  AINPشامل سه جریان اصلی در مهاجرت است:
● جریان فرصت آلبرتا
● جریان اکسپرس انتری آلبرتا
● جریان کشاورزان خوداشتغال
 -3جریان فرصت آلبرتا چیست؟
جریان فرصت آلبرتا ( )AOSراهی است برای دریافت اقامت دائم کانادا توسط اتباع خارجی که در آلبرتا کار می
کنند و یا فارغ التحصیالنی که تحصیل خود را در یکی از موسسات معتبر آلبرتا در مقطع متوسطه به پایان
رسانده اند .این جریان در سال  2018جایگزین جریان کارفرما ( )Employer- Drivenو جریان استخدام استراتژیک
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( )Strategic Recruitmentشد.
 -4جریان اکسپرس انتری آلبرتا چیست؟
یک جریان اکسپرس انتری فدرال است AINP .معموال مشخصات نامزدها را در  poolاکسپرس انتری فدرال بررسی
می کند .بر اساس این مشخصات AINP ،با نامه هایی که به افراد انتخاب شده ارسال می کند تمایل خود را نشان
داده و آن ها را برای تکمیل درخواست به  AINPدعوت می کند.
 -5جریان کشاورزان خوداشتغال چیست؟
روندی است که در آن اشخاص با تجربه کافی در کشاورزی و با داشتن سرمایه فردی برای خرید و گسترش زمین
های کشاورزی در استان آلبرتا می توانند برای اقامت دائم اقدام نمایند .این افراد باید مالک یا گرداننده زمین
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باشند و باید برای خرید یا مدیریت مزرعه در آلبرتا برنامه داشته باشند.
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برنــامه گزینـــش استـــانی بریتیـــش کلمبیــا
+1 )604( 773 3475

برنــامه گزینـــش استـــانی بریتیـــش کلمبیــا
 -1برنامه گزینش استانی بریتیش کلمبیا چیست؟
برنامه گزینش استانی بریتیش کلمبیا یا  ،BC PNPروندی است که بریتیش کلمبیا را قادر می سازد تا مهاجرانی
را برای رفع کمبود های اقتصادی و باز کار استان گزینش کند.
 -2گزینش استانی بریتیش کلمبیا چگونه کار می کند؟
سیستم  BC PNPاینگونه است که درخواست ها با دو اصل اساسی برای مهاجرت قبول می شوند:
● مهاجرت افراد ماهر
● مهاجرت کار آفرین ها
 -3مهاجرت افراد ماهر چیست؟
این برای کارگران خارجی و فارغ التحصیالن از مشاغلی در خارج با سطح مهارت های مختلف با توجه به "طبقه
بندی شغلی" ( )NOCاست .در این حالت پنج دسته وجود دارد:
● دسته کارگران ماهر
● دسته مراقبت های حرفه ای پزشکی
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● دسته فارغ التحصیالن خارجی
● دسته تحصیالت تکمیلی خارجی
● دسته کارگران نیمه ماهر
 -4چه کسانی در برنامه گزینش استانی بریتیش کلمبیا در دسته مراقبت های حرفه ای پزشکی قرار می
گیرند؟
برای اینکه فردی در دسته مراقبت های حرفه ای پزشکی برای  BC PNPقرار گیرد ،باید یکی از موارد زیر باشد:
● پزشک
● متخصص
● پرستار

صفحه 314

● پرستار روان پزشکی
● پرستار متخصص
● ماما
● متخصصینی مثل :سونوگرافی پزشکی ،داروساز بالینی ،تکنسین آزمایشگاه پزشکی ،تکنسین پرتو درمانی،

برنــامه گزینـــش استـــانی بریتیـــش کلمبیــا
+1 )604( 773 3475

تراپیست حرفه ای ،فیزیوتراپیست
 -5مهاجرت کار آفرین ها چیست؟
این حالت مختص افرادی است که تمایل به زندگی و سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا دارند.
این راه به دو دسته تقسیم می شود:
● دسته کارآفرینان
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● دسته پروژه های استراتژیک
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برنــامه گزینــش استـــانی ساسکــاچــوان
+1 )604( 773 3475

برنــامه گزینــش استـــانی ساسکــاچــوان
 -1برنامه گزینش مهاجر ساسکاچوان چیست؟
برنامه گزینش مهاجر ساسکاچوان ( )SINPبرنامه ای است که به ساسکاچوان این امکان را میدهد که پر کردن
و رفع نیازهای اقتصادی و بازار کار استان معرفی کند.
 -2برنامه گزینش مهاجر ساسکاچوان چگونه کار می کند؟
این برنامه مهاجران را با توجه به سه دسته زیر گزینش میکند:
● دسته کارگر ماهر و متخصص
● دسته کار آزمودگی در ساسکاچوان
● دسته کارآفرینان و کشاورزان
 -3شرایط الزم برای اینکه به عنوان کارگر ماهر در برنامه گزینش استانی ساسکاچوان شناخته شویم ،چیست؟
باید یک پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت از طرف کارفرمای ساسکاچوان به عنوان کارگر در یک پست تخصصی،
حرفه ای یا مدیریت داشته باشید یا تجربه کافی در یکی از مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان را داشته باشید.
متقاضیانی که می خواهند در برنامه  SINPدر قسمت اکسپرس انتری و یا ورود شغلی به ساسکاچوان پذیرش
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بگیرند ،ابتدا باید <فرم ابراز عالقه ( > )EOIارائه دهند.
 -4دسته کارآزمودگی در ساسکاچوان چیست و یعنی چه؟
این دسته برای کارگران خارجی است که در حال حاضر در ساسکاچوان زندگی می کنند که به زیر گروه های
مختلفی تقسیم میشود:
● دارای مجوز کار
● متخصصین سالمت
● مسئول در بخش مهمان نوازی
● رانندگان ماشین های سنگین
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● دانش آموزان و دانشجویان
 -5برای اینکه به عنوان دانشجو در زیر گروه دانشجویان قرار بگیریم ،چه شرایطی الزم است؟
زیر گروه دانشجویان ،دانشجویانی را که از یک موسسه تحصیالت تکمیلی شناخته شده در کانادا فارغ التحصیل
شده باشند را می پذیرد .از جمله این شرایط این است که متقاضیان دانشجو باید  24ماه (دو سال) سابقه کار

برنــامه گزینــش استـــانی ساسکــاچــوان
+1 )604( 773 3475

تمام وقت در کانادا داشته باشند ،یا اگر تحصیالت متوسطه خود را در موسسهای در ساسکاچوان گذرانده باشد،
شش ماه سابقه کار تمام وقت داشته باشد.
 -6مسئول در بخش مهمان نوازی چیست؟
این برنامه برای افرادی ایجاد شده است که حداقل شش ماه با اجازه کار معتبر در ساسکاچوان به عنوان
سروکنندگان غذا و نوشیدنی ،پیشخدمتها ،دستیاران آشپز یا کارکنان خانه داری و نظافت مشغول به کار باشند.
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قبل از شروع کار متقاضی در کانادا ،کارفرما باید از استان ساسکاچوان تأییدیه گرفته باشد.
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برنامـــه گزینــــش استـــانی یوکــان
+1 )604( 773 3475

برنامـــه گزینــــش استـــانی یوکــان
 -1طرح گزینش استانی یوكان یا ( )YNPچیست؟
 YNPطرح نامزدهای مهاجرت یوكان است .از طریق این طرح ،متقاضیان مهاجرتی که مهارت و تجربه الزم را
دارند« ،گواهینامه نامزدی مهاجرت استانی یوکان» ( )Yukon Provincial Nomination Certificateرا دریافت
میکنند که به فرد اجازه می دهد که سریعتر از سایر طرحهای مهاجرت کانادا ،برای اقامت دائم کانادا اقدام کند.
 YNP -2چگونه کار می کند؟
 YNPمتقاضیان مهاجرت به کانادا را در قالب  4طرح اصلی مهاجرت ،پذیرش می کند:
● )Yukon Express Entry (YEE
● طرح نیروی کار متخصص )YNP (YNP Skilled Worker Program
● طرح YNP Critical Impact Worker
● طرح نامزد کسب و کار یوکان یا )Yukon Business Nominee Program (YBNP
 -3چه کسی در طرح نامزد کسب و کار واجد شرایط است؟
متقاضیان این طرح باید معیارهای زیر را داشته باشند:
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● حداقل امتیاز  56را در شبکه ارزیابی نامزدها ( )Nominee Assessment Gridبدست آورد.
● باید دارای یکی از موارد زیر باشد:
o

حداقل سطح  6در آزمون زبان انگلیسی آیلتس ()IELTS

o

حداقل سطح  4در آزمون زبان فرانسه تِ ف ()TEF
● تجربه کارآفرینی یا مدیریت کسب وکار مرتبط را داشته باشد.
● حداقل دارایی خالص فرد باید  250،000دالر کانادا ( )CADباشد و این موضوع باید توسط شخص ثالث معتبر

تأیید شود.
● فرد باید حداقل  150،000دالر کانادا داراییهای نقدی (وجه نقد ،اوراق قرضه ،مشتقات نقدی و غیره) داشته
باشد و باید توسط شخص ثالث معتبر تأیید شود.

صفحه 320

● باید اثبات کند که دارایی خالص و دارایی های نقدی وی از طریق قانونی بدست آمده است.
● باید یکی از موارد زیر را تهیه کند:
o

یک طرح تجاری که توضیح دهد که متقاضی چگونه میخواهد یک تجارت موفق در صنایعی که در فهرست

بخش استراتژیک ( )Strategic Sector Listذکر شده را راه اندازی کند .این فرد باید ثابت کند که حداقل 150،000
دالر کانادا سرمایه گذاری در تجارت با مالکیت حداقل  33/33درصد انجام خواهد داد.

برنامـــه گزینــــش استـــانی یوکــان
+1 )604( 773 3475

o

باید در یک کسب و کار که جزو یکی از صنایعی است که در فهرست بخش استراتژیک (Strategic Sector

 )Listقرار دارد ،حداقل  1،000،000 $دالر کانادا سرمایه گذاری کند.
o

در هر دو مورد باال ،فرد باید ثابت کند که در مدیریت کسب و کار ،فعال و مستمر است.
● همچنین باید یک طرح اسکان مجدد که نشان دهنده قصد متقاضی از اقامت در یوکان است را ارائه دهد.

داوطلبان در سال های اول و دوم حضور در یوكان باید ضوابط بیشتری را رعایت کنند.
 -4برنامه  Critical Impact Workerچیست؟
این طرح به منظور کمک به کارفرمایان برای حمایت مالی از مهاجرانی ایجاد شده که تجربه کاری در یک شغل
مهاجرتی پرمتقاضی در یوکان است .برای دریافت حمایت مالی،
نیمه تخصصی یا غیر تخصصی دارند و یک طرح
ِ
متقاضیان باید از یک کارفرمای یوکانی ،پیشنهاد کاری دریافت کنند؛ اما نیاز نیست که برای درخواست به یوکان
بیایند.
 -5آیا فرد پس از مهاجرت ،فقط امکان اقامت در یوکان را دارد؟
به عنوان بخشی از همه درخواست های ( PNPطرح گزینش مهاجرت استانی کانادا) ،متقاضیان باید یک طرح
تسویه حساب را ارائه دهند که دلیل آنان برای زندگی در استان مورد نظر و نحوه استقرار در آن را بیان میکند.
همچنین متقاضیان باید همراه با درخواست خود ،سند «هدف از اقامت» را نیز امضا کنند .اما بدین معنا نیست
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که فرد فقط محدود به همان استان باشد ،بر اساس منشور حقوق و آزادیهای کانادا همه شهروندان و افراد دارای
اقامت دائم کانادا مجاز به کار و اقامت در تمام نقاط کانادا هستند .در واقع هنگامی که فردی اقامت دائم کانادا
را بدست آورد ،حق کار و اقامت در هر یک از استانها یا قلمروهای کانادا را دارد.
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تحصیــــل در کانــــادا
+1 )604( 773 3475

تحصیل در کانادا
 -1روند تحصیلی در کانادا چگونه است؟
اولین گام گرفتن پذیرش در یکی از موسسات آموزشی کانادا ( )DLIکه توسط دولت به رسمیت شناخته شده
است ،می باشد .وقتی که فرد نامه پذیرش از  DLIداشته باشد ،خواهد توانست برای تحصیل اپالی کند .درخواست
به صورت آنالین یا از طریق پست انجام می شود.
کلیه مجوز های تحصیلی به تازگی در ورودی کانادا صادر می شوند .برای متقاضیانی که به دفتر ویزا در کانادا
درخواست داده اند ،موافقت نامه صادر خواهد شد که به وسیله آن به درگاه ورود کانادا (  ) POEمراجعه خواهند
کرد تا مجوز تحصیل صادر شود .مجوز تحصیل معموال برای مدت زمان تحصیل فرد صادر خواهد شد.
 -2هزینه تحصیل در کانادا چه قدر است؟
شهریه پرداختی به موسسه آموزشی وابسته است .برای اطالع دقیق باید با موسسه مورد نظر خود تماس بگیرید.
 -3آیا الزم است برای دریافت مجوز تحصیلی شواهدی از بودجه خود ارائه کنم؟
متقاضیان مجوز تحصیل باید استطاعت مالی در پرداخت شهریه و سایر هزینه های زندگی برای یک سال اول
تحصیل را اثبات کنند .جدول زیر حداقل بودجه مورد نیاز شما به عنوان دانشجو و یکی از اعضای خانواده به عنوان
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همراه را نشان می دهد.

تمام استان ها به جز کبک
شهریه بعالوه  10هزار دالر در مدت  12ماه ( یا 833
دالر در هر ماه )

تعداد افراد

دانشجو مجرد و تنها

 4هزار دالر در  12ماه ( یا  833دالر برای هر ماه )

همراه با یکی از اعضای خانواده

 3هزار دالر برای مدت زمان  12ماه

برای هر همراه اضافه

تحصیــــل در کانــــادا
+1 )604( 773 3475

در کبک نیازهای مالی دانشجویان در آینده متفاوت است ،عالوه بر شهریه ،دانشجوی خارجی ،باید نشان دهد که

www.trustimm.com

بودجه مربوط به شرایطش را در اختیار دارد.

کل بودجه مورد نیاز

تعداد مردم

$6,377

یک نفر زیر  18سال

$12,750

یک نفر  18ساله یا بزرگتر

$18,702

دو نفر  18ساله یا بزرگتر

$17,137

یک نفر باالی  18و یک نفر زیر  18سال

$20,950

دو نفر باالی  18و یک نفر زیر  18سال

$22,611

دو نفر باالی  18سال و دو نفر زیر  18سال

 -4فرق اجازه تحصیل با ویزای اقامت موقت چیست؟
اجازه تحصیل به دانشجویان خارجی اجازه می دهد که در کانادا ادامه تحصیل دهند ،در حالی که ویزای اقامت،
موقت اجازه ورود به کاناداست .بسته به تابعیت فرد ،دانشجویان ممکن است نیاز به ویزا برای ورود داشته
باشند.
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در صورت تایید درخواست اجازه تحصیل ،برای کشورهایی که نیاز به ویزا برای ورود دارند ،به طور خودکار ویزای
اقامت موقت صادر خواهد شد .در این درخواست ها نیازی به ثبت درخواست جداگانه برای ویزا نیست و هزینه
اضافی هم نخواهد داشت.
 -5آیا بورس تحصیلی به دانشجویان خارجی تعلق میگیرد؟

تحصیــــل در کانــــادا
+1 )604( 773 3475

در کانادا بورس تحصیلی میتواند از طریق موسسات خصوصی ،دولتی و عمومی به دانشجویان خارجی تعلق
گیرد .ممکن است بورس تحصیلی توسط موسسه آموزشی انتخابی هم قابل دریافت باشد.
 -6آیا برای ثبت درخواست اجازه تحصیل به  IELTSو  CELPIPنیاز است؟
لطفا توجه کنید که پذیرش در بیشتر دانشگاهها و کالجهای کانادا ،مشروط به  IELTSیا اثبات مهارتهای زبانی
است .در هر صورت توجه داشته باشید که این یکی از شرایط پذیرش است و نیازی به اجازه تحصیل در کانادا
نیست مگر اینکه از طریق برنامههای همکاری دانشجویی در خواست دهید .بنابراین توصیه میشود که از طریق
موسسه آموزشی که قصد ورود به آن را دارید ،نیاز به مدرک  IELTSو نمرات قبولی را تعیین کنید.
 -7شناسایی بیومتریک چیست و آیا برای اجازه تحصیل نیاز است یا نه؟
کشور های مشخصی هستند که نیاز است افراد شناسایی بیومتریک ( اثر انگشت و عکس ) را در اختیار کانادا
قرار دهند.
 -8پروسه اجازه تحصیل چه قدر طول میکشد؟
پروسه اجازه تحصیل بستگی به دفتر ویزا دارد.
 -9روند درخواست برای تحصیل در کبک چگونه است؟
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کسانی که عالقهمند به تحصیل در کبک هستند در ابتدا باید برای گواهی پذیرش کبک ( )CAQدرخواست دهند
و سپس برای اجازه تحصیل اپالی کنند.
 -10آیا دورههای کوتاه نیاز به اجازه تحصیل دارند؟
اگر مدت زمان دوره کمتر از  ۶ماه باشد ،نیازی به دریافت اجازه تحصیل نخواهد بود .ولی اگر دوره طوالنی تر از
 ۶ماه باشد دانشجویان باید برای اجازه تحصیل اپالی کنند.
مزایایی برای اجازه تحصیل وجود دارد که حتی اگر شما برای برنامههای کمتر از  ۶ماه درخواست داده باشید و
حتی اگر نیازی به اجازه تحصیل نداشته باشید ممکن است برایتان مفید باشد .در شرایطی که بخواهید مطالعات
خود را در برنامهای جدید ،پس از پایان دوره کوتاه مدت ادامه دهید ،بدون اجازه تحصیل ،باید کانادا را ترک کنید
برای درخواست مجوز برای یک دوره یا برنامه کوتاه مدت ،تحصیالتتان باید در موسسات آموزشی مشخص شده
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( )DLIباشد.
 -11بعد از رد درخواست اجازه تحصیل چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر درخواست رد شود ،ممکن است بتوان برای برنامههای دیگر دوباره اپالی کرد.
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 -12آیا کار در طول تحصیل ممکن است؟
دانشجوی خارجی ممکن است شرایط کار در هنگام تحصیل در کانادا را داشته باشد .دانشجو باید اجازه تحصیل
معتبر داشته و به صورت تمام وقت در موسسات آموزشی تعیین شده ( )DLIثبتنام کرده باشد .دارندگان اجازه
تحصیل میتوانند در بازههای تحصیلی تا  ۲۰ساعت در هفته کار کنند و در اوقات تعطیلی به صورت تمام وقت
مشغول به کار باشند.
برای کار خارج از دانشگاه ،اجازه تحصیل باید توسط مامور ویزا برای کار در خارج از دانشگاه تنظیم شود .اگر شما
به صورت تمام وقت در کارهای آکادمیک یا فنی حرفهای ،در یک موسسه آموزشی تعیین شده ( )DLIثبت نام
کردهاید ،قادر خواهید بود که بدون مجوز کار ،خارج از دانشگاه کار کنید .در هر صورت باید در اجازه تحصیل ذکر
شود که شما مجاز به کار در خارج از دانشگاه هستید .دانشجو باید در اوقاتی که امکان کار ندارد از کار اجتناب
کند .یک معافیت مهم نیز از این قانون وجود دارد :دانشجویانی که با زبان انگلیسی ( )ESLیا فرانسوی ( )FSLبه
عنوان زبان دوم ثبت نام کرده اند ،با اجازه تحصیل مجاز به کار نیستند.
 -13آیا میتوان پس از اتمام تحصیالت در کانادا ماند؟
دفتر سیاستهای مهاجرتی کانادا راههای زیادی پیش روی دانشجویان برای ماندن پس از فارغالتحصیلی در
کانادا میگذارد .راه محبوب در دسترس دانشجویان پس از فارغالتحصیلی ،مجوز کار آزاد تحت برنامه مجوز کار
پس از فارغالتحصیلی ( )PGWPPاست .تحت این قانون کسانی که به صورت تمام وقت در موسسات آموزشی
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تعیین شده ( )DLIتحصیل کرده اند میتوانند برای  PGWPدرخواست دهند.
تجربه کاری در کانادا پس از فارغالتحصیلی ،میتواند در کسب شرایط اقامت دائم در کانادا برای گزینههای متنوع
برنامههای مهاجرتی مفید باشد.
 -14آیا برای اجازه تحصیل تست پزشکی الزم است؟
متقاضیان ممکن است بسته به صالح دید مأموران ویزا ،ملزم به انجام آزمایشهای پزشکی شوند.
 -15آیا گواهی اجازه پلیس برای درخواست اجازه تحصیل نیاز است؟
ممکن است نیاز شود که سوء پیشینه متقاضیان ورود به کانادا برای تحصیل بررسی شود .در چنین شرایطی
متقاضی باید گواهی پلیس را از کشوری که شش ماه یا بیشتر را بعد از  ۱۸سالگی به طور متوالی در آن گذرانده

صفحه 326

است ،اخذ کند .گواهی پلیس بدین منظور است که سوء پیشینه متقاضی مشخص شود .همچنین به مأموران
ویزا هم کمک خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که ورود افراد ریسک امنیتی نداشته باشد.
 -16اگر دانشجو موسسه خود را تغییر دهد ،آیا نیاز به اخذ مجدد اجازه تحصیل است؟
اگر دانشجو میان موسسات آموزشی تعیین شده ( )DLIجابجا شود ،حتی در صورتی که این انتقال در یک مقطع
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تحصیلی صورت بگیرد ،فرد باید از طریق بهروزرسانی آنالین اکانت به مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ()IRCC
اطالع دهد و از اینکه موسسه  DLIاست اطمینان حاصل کند ،به همین صورت برای دانشجویانی که به مقطع باالتر
میروند (از کارشناسی به کارشناسی ارشد) .لطفاً شرایط نوشته شده در اجازه تحصیل را مطالعه کرده تا معلوم
شود که آیا اجازه تحصیل محدود به موسسات یا برنامههای خاصی است یا نه.
اگر دانشجویی به مدرسه ،دانشگاه یا کالج در کبک منتقل شود ،باید درخواست گواهی پذیرش کبک ( )CAQو اگر
الزم باشد درخواست اجازه تحصیل جدید ارائه دهد .دانشجویان ابتدایی که وارد دبیرستان میشوند مانند دانش
آموزان دبیرستانی که وارد مقطع باالتر میشوند باید برای تغییر اجازه تحصیل خود درخواست دهند.
 -17آیا درخواست میتواند شامل همسر شود؟
همسران دارندگان اجازه تحصیل معتبر ،که در دورههای تمام وقت و در موسسات آموزش عالی ثبت نام کرده اند
میتوانند برای مجوز کار آزاد درخواست دهند .این مجوز برای همسر در مدت زمان اعتبار اجازه تحصیل ،معتبر
خواهد بود .در درخواستهای اجازه تحصیل ،متقاضی باید ذکر کند که همراه با همسرش به کانادا خواهد آمد.
اگر بعدا همسر تصمیم تحصیل در کانادا گرفت ،باید برای خود درخواست اجازه تحصیل کند.
برای همراهی همسر در صورت واجد شرایط بودن برای مجوز کار آزاد ،دارنده اجازه تحصیل باید در موسسات
آموزش عالی به صورت تمام وقت ثبت نام کرده باشد .موسسات آموزش عالی واجد شرایط شامل موارد زیر
هستند:
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● موسسات آموزش عالی عمومی ،مثل دانشگاه و کالج یا  CEGEPدر کبک
● مدارس در مقطع کالج خصوصی در کبک
مدارس خصوصی کانادا که بتوانند تحت قوانین استان به صورت قانونی مدرک اعطا کنند.
 -18آیا فرزندان وابسته میتوانند همراه با دانشجو وارد کانادا شوند؟
فرزندان وابسته به متقاضی میتوانند او را تا کانادا همراهی کنند .با این حال ممکن است درخواست برای ویزا
اقامت موقت (  ) TRVیا اجازه سفر الکترونیکی ( )eTAبرای همراهان وابسته الزامی باشد.
 -19آیا فرزندان وابسته که در کانادا تحصیل خواهند کرد ،نیاز به اخذ اجازه تحصیل مجزا دارند؟
اگر فرد از طریق اجازه کار یا تحصیل در کاناداست فرزند نابالغ همراه او میتواند بدون اجازه کار تحصیل کند .در
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اجازه تحصیل فرد ،باید اشاره شود که فرزند نابالغ او نیز در کانادا تحصیل میکند.
برای فرزندان همراه ،نیازی به نامه پذیرش از موسسات آموزشی تعیین شده کانادا ( )DLIنیست .زمانی که وی
دیگر زیر سن بزرگسالی نباشد ،باید برای ادامه تحصیل در کانادا ،اجازه تحصیل دریافت کند.
معموال  ۱۸یا  ۱۹سالگی است .هر فردی زیر این
سن بزرگسالی در هر استان و منطقهای متفاوت است ،با این حال
ً
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سن نابالغ محسوب میشود.
 -20آیا ممکن است برای قبل از تحصیل از کانادا بازدید کرد؟
بله؛ دانشجویان خارجی قادرند به عنوان بازدیدکننده کانادا را پیش از شروع تحصیل ببینند .البته افراد باید
ببینند که برای ورود به کانادا ،آیا به ویزای اقامت موقت ( )TRVیا مجوز سفر الکترونیکی ( )eTAنیاز است یا نه.
بعضی کشورها برای بازدید از کانادا به ویزا نیاز دارند.
 -21آیا میتوان با وجود نقص مدارک درخواست داد و مدارک را بعداً تکمیل کرد؟
درخواست اجازه تحصیل باید تکمیل و سپس ارسال شود .مأمور ویزا ممکن است بر اساس مدارک ارسال شده
همراه با درخواست اولیه ،بدون اینکه فرصت مجددی به متقاضی برای ارسال باقی مدارک بدهد ،تصمیم بگیرد.
 -22آیا فرزند نابالغ اگر زیر سن بزرگسالی است میتواند در کانادا تحصیل کند؟ حضانت چیست؟
سن بزرگسالی
هر کدام از استانها و مناطق کانادا ،سنی که فرد بالغ میشود را مشخص میکنند ،که به عنوان
ِ
مشخص میشود .سن بزرگسالی بسته به استان یا منطقه فرد ،معموال  ۱۸یا  ۱۹سالگی است .مقررات ویژهای برای
تحصیل افراد زیر سن بزرگسالی در کانادا وجود دارد .اشخاص نابالغ باید یا همرا با والدین یا قیم قانونی باشند
و یا اینکه در کانادا تحت حضانت باشند.
عهدهدار حضانت ،فرد بالغ و مسئولیت پذیری است که یا شهروند کانادا یا مقیم دائم کانادا است که مراقبت
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و پشتیبانی از شخص نابالغ در کانادا را برعهده دارد .مأمور مهاجرت باید متقاعد شود شخص نابالغی که برای
تحصیل به کانادا سفر میکند ،مراقبت و حمایت مورد نیاز را خواهد داشت.
نابالغینی که همراه ندارند و میخواهند اجازه تحصیل دریافت کنند باید تحت حضانت کسی قرار گیرند که
درخواست
ِ
م حضانت باید به
وظیفه مراقبت و پشتیبانی از آنها در کانادا را برعهده گیرد .بدین منظور فرم اعال 
اجازه تحصیل ضمیمه شود .این فرم باید توسط عهدهدار حضانت و والدین یا قیم قانونی در کشور شخص ،امضا
و تایید شده و توسط وکیل یا دفتر اسناد رسمی تأیید شود.
 -23آیا میتوان برای برنامههای آموزش از راه دور اپالی کرد؟
آموزش از راه دور از به صورت الکترونیکی ،مکاتبه ای و یا دورههای آنالین انجام میشود .آموزش از راه دور
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فرایندی است که عمدتا شامل یک فرایند آموزشی با ابزارهای تکنولوژی است که نیازی به حضور فیزیکی دانشجو
نباشد .اجازه تحصیل برای دورههای آموزش از راه دور معتبر نیست.
با این حال ،اگر برنامه آموزش از راه دور شامل یک بخش در کانادا بوده و مدت زمان دوره کمتر از  ۶ماه باشد ،در
این حالت دانشجو شاید اجازه تحصیل برای این برنامه دریافت کند .با این حال مدت زمان اعتبار اجازه تحصیل،
محدود به مدت زمان برنامه خواهد بود.
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 -24چه برنامههای مهاجرتی برای دانشجویانی که عالقه مند به اقامت دائم در کانادا هستند ،وجود دارد؟
تحصیل در کانادا ،راهی است برای اقامت دائم در کانادا .طیفی از برنامههای فدرال یا استانی برای دانشجویان در
دسترس است تا برای مهاجرت اپالی کنند و در بعضی موقعیتها ،این کار بدون پیشنهاد شغل انجام میشود.
 -25برنامه اشتراک دانشجو چیست؟
برنامه اشتراک دانشجو (به اختصار  ،)SPPبرنامهای است که مابین کالجها و موسسات آموزشی کانادا ()CLCan
و اداره مهاجرت ،پناهندگی و تابعیت کانادا تدوین شده؛ و برای سادهکردن فرایند درخواست ویزای دانشجویانی
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خارجی کانادا ،از هند یا چین به کار می رود.
ِ
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تحصیــــل در بریتیـــش کلمبیـــا
 -1چگونه یک دانشجوی با استعداد خارجی میتواند برای تحصیل در بریتیش کلمبیا ( )BCدرخواست دهد؟
به منظور درخواست برای مجوز تحصیل در کانادا ،دانشجویان خارجی ابتدا باید نامه پذیرش را از یک موسسه
آموزشی تعیین شده ( )DLIدریافت کنند .از آنجا که هر یک از موسسات ممکن است شرایط پذیرش و مراحل
اپالی مختلفی داشته باشد ،متقاضیان عالقهمند میتوانند به طور جداگانه با موسسه(ها) تماس بگیرند.
 -2موسسات آموزشی تعیین شده در بریتیش کلمبیا کدامند؟
برای مشاهده لیست کامل  DLIها بر اساس استان ،اینجا را کلیک کنید.
 -3دانشگاه های برتر در بریتیش کلمبیا کدامند؟
معموال  UBCنامیده میشود ،یکی از معتبرترین دانشگاه های کانادا
دانشگاه بریتیش کلمبیا :این دانشگاه که
ً
است که دارای اعتبار بین المللی زیادی در زمینه تحقیقات و دانشگاهی است .در حالی که تمرکز اصلی روی
پژوهشها و تحقیقات است ،دانشگاه اخیراً برنامههای مشترکی را با گروههای اجتماعی توسعه داده است و
دانشجویان به تعدادی از تعاونیها و فرصتهای مشارکت در جامعه دسترسی دارند UBC .بیش از  200رشته
کارشناسی را در  14دانشکده ،از جمله تنها دانشکدهی پزشکی استان ،ارائه میدهد.
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● رشتهها دارای مدرک شامل تجارت ،علوم ،پزشکی ،سینما و حقوق هستند.
● دانشگاه سایمون فریزر :این دانشگاه با رویکرد میان رشتهای و سیستم سه ترمهی خود ،جنبههای منحصر به
فردی دارد .این دانشگاه به طور منظم در رتبهبندی دانشگاههای برتر کانادا و جهان قرار دارد.
ک شامل حرکتشناسی ،جرمشناسی ،علوم رایانهای ،تجارت و علوم انسانی هستند.
رشته دارای مدر 
● دانشگاه ویکتوریا :تعداد نسبتاً کم دانشجو و استاد و شرایط جامعه شهرهای کوچک باعث ایجاد احساس
صمیمیت در این دانشگاه میشود .با این وجود اهداف بزرگی دارد .دانشگاه ویکتوریا یا  ،UVicدر میان 200
دانشگاه برتر جهان رتبهبندی میشود .این دانشگاه در خارج از کشور برای تحقیقات خود مورد توجه است .شهریه
در  UVicبرای تحصیالت دانشگاهی در پایین ترین سطح استان است.
رشتههای دارای مدرک :مهندسی پزشکی ،اقتصاد ،زمینشناسی و اقیانوسشناسی و علوم اطالعات سالمت.
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 -4کالج های برتر بریتیش کلمبیا کدامند؟
● کالج اوکاناگان :کالج اوکاناگان در یکی از گرمترین مناطق کانادا واقع شده است .این کالج ،آموزش زبان
و همچنین برنامههای شغلی و تجاری را به بیش از  350دانشجوی خارجی از بیش از  30کشور مختلف ارائه
میدهد .دانشجویان بین المللی از رابطهای فرهنگی ،که به زبان های بومی مختلفی صحبت میکنند ،کمک
میگیرند .بسیاری از دوره های تحصیلی در کالج اوکاناگان قابل انتقال به دانشگاههای بریتیش کلمبیا و سراسر
کانادا هستند.
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رشتههای دارای مدرک :علوم کاردانی ،دیپلم عدالت کیفری و اجتماعی ،دیپلم نوشتن و نشر کردن ،تعمیر بدنه
وسیله نقلیه موتوری و نجاری.
● انجمن فناوری بریتیش کلمبیا :برنامه این کالج غالباً دورههای فنی و مهندسی پیشرفته است .BCI.T .بر
تجربه عملی تمرکز دارد و دانشجویان می توانند از امکاناتی جدید فناوری هوافضا با ناوگان هواپیمایی برای
تمرین بهرهمند شوند .برنامههای خاصی منجر به صدور گواهینامه حرفهای میشود ،و ورود به محل کار را برای
فارغ التحصیالن آسان میکند.
رشتههای دارای مدرک :تجارت و رسانه ،علوم کاربردی و طبیعی ،مهندسی و مطالعات فنی ،کامپیوتر و فناوری
اطالعات و علوم بهداشتی
● کالج کاموسان :طی سه دهه گذشته ،کالج کاموسان شهرت خوبی برای استقبال از دانشجویان خارجی
بدست آورده است .دوره ها بر روی کار گروهی و آزمایش عملی تمرکز دارند .برنامههای ارائه شده شامل طیف
گستردهای از برنامههای انتقال ،و تعدادی گزینه دانشگاهی برای برنامههای تحصیلی پیشرفته تر در موسساتی
مانند دانشگاه ویکتوریا است.
رشتههای دارای مدرک شامل برنامههای تجارت و فناوری ،مهندسی ،به روزرسانی و برنامههای انتقال دانشگاهی
هستند.
 -5کدام حوزه های تحصیل منحصرا در بریتیش کلمبیا محبوبیت دارند؟
● با توجه به صنعت سرشار منابع طبیعی استان ،بسیاری از دانشجویان برای رشتههای جنگلداری ،معدن و
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مهندسی بریتیش کلمبیا میآیند.
تنوع محیطهای طبیعی و اکوسیستم های بریتیش کلمبیا نیز بسیاری از دانشجویان عالقه مند به زیستشناسی
دریایی و حیوانات ،جغرافیا و علوم طبیعی را تشویق میکند .از نظر مجله  ،Maclean’sدانشگاه بریتیش کلمبیا
بهترین دانشگاه در کانادا برای علوم محیطی زیستی است.
● دانشجویان هنر فراموش نشدهاند .با فرهنگ پررونق و جوامع هنری فراوان ،موسسات بریتیش کلمبیا میزبان
بسیاری از برنامه های محبوب هنری و انسانی هستند .دانشگاه هنر و طراحی  Emily Carrونکوور تنها موسسه
کانادایی است که در بین  50دانشگاه برتر هنر و طراحی در سراسر جهان قرار گرفته است.
● عالوه بر برنامههای فوق ،موسسات در سراسر بریتیش کلمبیا طیف گستردهای از برنامهها را ارائه میدهند.
 -6هزینه شهریه دانشجویان خارجی در بریتیش کلمبیا چقدر است؟
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شهریه دانشجویان خارجی بسته به موسسه و برنامه تحصیلی بسیار متفاوت است .به عنوان یک تخمین
تقریبی ،دانشجویان خارجی در بریتیش کلمبیا باید انتظار داشته باشند ساالنه  14000دالر کانادا در یک کالج
پرداخت کنند .در مقطع کارشناسی ،دانشجویان خارجی باید انتظار داشته باشند که ساالنه بین  18000تا 25000
دالر در دانشگاه بپردازند ،بسته به برنامه تحصیالت (برنامههای خاص ویژه تحصیالت تکمیلی ممکن است گرانتر
باشند) .شهریه آموزشگاه زبان و تحصیالت تکمیلی ممکن است تفاوت چشمگیری ایجاد کند.
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 -7گزینه های مراقبت های بهداشتی و بیمه در بریتیش کلمبیا چیست؟
● دانشجویان خارجی که در کانادا تحصیل میکنند الزم است قبل از ورود به کانادا بیمه درمانی خریداری کنند.
غالباً  ،این امر از طریق موسسات پس از متوسطه سازماندهی میشود.
● دانشجویان خارجی ممکن است واجد شرایط برنامه خدمات پزشکی بریتیش کلمبیا ( )MSPباشندMSP .
برای هر کسی که شش ماه یا بیشتر در بریتیش کلمبیا زندگی کند اجباری است .به دانشجویان خارجی توصیه
میشود به محض ورود به بریتیش کلمبیا برای  MSPاقدام کنند ،زیرا واجد شرایط شدن برای  MSPسه ماه
طول میکشد .موسسات آموزشی ممکن است به صورت فردی ،قبل از واجد شرایط بودن برای  ،MSPبرنامههای
بهداشتی را برای دانشجویان ارائه دهند.
● اگر دانشجوی خارجی واجد شرایط  MSPنباشد ،باید در یک طرح دیگر مراقبتهای بهداشتی عضو شود.
 -8متوسط هزینه ماهانه زندگی دانشجویی در بریتیش کلمبیا چقدر است؟
برای درخواست مجوز تحصیل ،یک دانشجوی بااستعداد خارجی باید نشان دهد که  10هزار دالر عالوه بر شهریه
برای تأمین هزینههای زندگی در بریتیش کلمبیا نیز دارد .این مبلغ معادل  833دالر در ماه است.
در جدول زیر تخمین تقریبی هزینههای زندگی دانشجویان در بریتیش کلمبیا آورده شده است .ارقام واقعی
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ممکن است در مناطق شهری و روستایی متفاوت باشد.

عامل

در سال (تقریباً )

در ماه (تقریباً )

$8,760

$730

$3,600

$300

غذا

$900

$75

بیمه درمانی ()MSP

$1,800

$150

لباس ،متفرقه

$1,800

$150

تفریح و سرگرمی

$1,092

$91

حمل و نقل (قیمت مرکزی ونکوور)

محل اقامت (مجردی ،خارج از
دانشگاه)
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$720

$60

قبض تلفن

$600

$50

اینترنت

$1,440

$120

خدمات رفاهی

$20,712

$1,726

هزینه کلی زندگی

 -9گزینه های کمک مالی در بریتیش کلمبیا کدامند؟
دانشجویان خارجی در بریتیش کلمبیا ممکن است با همان شرایط شهروندان کانادایی و مقیمهای دائم به
وامهای خصوصی دسترسی داشته باشند .وامها ممکن است توسط بانکها ،تشکلهای دانشجویی یا گر وههای
دیگر ارائه شود .مهم است که قبل از پذیرش هرگونه قرارداد ،به درستی در مورد گزینههای وام تحقیق کنید ،و
برنامههای سود و بازپرداخت را درک کنید.
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بسیاری از سازمانها و موسسات ممکن است بورس تحصیلی یا کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان خارجی
که در بریتیش کلمبیا تحصیل میکنند ،ارائه دهند .برای کسب اطالعات بیشتر ،دانشجویان میتوانند با بخش
خدمات دانشجویان خارجی موسسه خود تماس بگیرند.
به ویژه در دورههای تحصیالت تکمیلی اغلب گزینههای مالی برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد یا
دکترا تحصیل میکنند وجود دارد .برای کسب اطالعات بیشتر مهم است که مستقیماً با موسسه آموزشی تماس
بگیرید.
 -10کدام کالج ها و دانشگاه ها در بریتیش کلمبیا رشتههای مهندسی ارائه میدهند؟
● به عنوان یک زمینه محبوب تحصیل در سراسر کانادا ،بسیاری از دانشگاهها و کالجهای بریتیش کلمبیا
برنامههای مهندسی را ارائه میدهند.
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● دانشگاه سایمون فریزر ،دانشگاه ویکتوریا و دانشگاه بریتیش کلمبیا همه توسط مجله  Maclean’sدر میان
 10دانشگاه برتر کانادا در زمینه مهندسی قرار دارند.
 -11کدام کالجها و دانشگاههای بریتیش کلمبیا برنامههای تکنولوژی کامپیوتر را ارائه میدهند؟
● به عنوان یک زمینه محبوب تحصیل در سراسر کانادا ،بسیاری از دانشگاهها و کالجهای بریتیش کلمبیا
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برنامههای تکنولوژی کامپیوتر را ارائه میدهند.
● دانشگاه سایمون فریزر ،دانشگاه ویکتوریا و دانشگاه بریتیش کلمبیا توسط مجله  Maclean’sدر میان 10
دانشگاه برتر کانادا در زمینه علوم کامپیوتر قرار دارند.
 -12کدام کالجها و دانشگاههای بریتیش کلمبیا برنامههای تحصیلی پرستاری را ارائه میدهند؟
● به عنوان یک زمینه محبوب تحصیل در سراسر کانادا ،بسیاری از دانشگاهها و کالجهای بریتیش کلمبیا
برنامههای تحصیلی پرستاری را ارائه میدهند.
● مجله  Maclean’sبرای رشته پرستاری دانشگاه بریتیش کلمبیا را در رتبه سوم کانادا قرار داده است.
● بسیاری از کالجها از جمله کالج کاموسان (با همکاری دانشگاه ویکتوریا) ،موسسه فناوری بریتیش کلمبیا و
کالج اوکاناگان (با همکاری  )UBCبرنامههای پرستاری با مدرک لیسانس را ارائه میدهند.
 -13کجای بریتیش کلمبیا مدرکهای  STEMرا ارائه میدهد؟
 STEMمخفف علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات است .با وجود اینکه مشاغل در زمینههای  STEMمحبوب
هستند ،اما هیچ برنامه خاصی با عنوان " "STEMدر یک کالج یا دانشگاه بریتیش کلمبیا وجود ندارد .دانشجویان
آیندهدار تشویق میشوند تا در زمینههای مورد عالقه خاص خود تحقیقاتی را انجام دهند.
 -14چشم انداز اشتغال دانشجویان خارجی پس از فارغ التحصیلی در بریتیش کلمبیا چیست؟
اشتغال در بریتیش کلمبیا به سرعت در حال رشد است و  80درصد مشاغل در بخشهای خدمات هستند .بخشهایی
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که اخیراً بیشترین رشد اشتغال را داشتهاند بخشهای مالی ،بیمه ،امالک و مستغالت ،رهن و اجاره ،خدمات
حرفهای ،علمی و فنی و بازرگانی ،امور ساختمانی و سایر خدمات پشتیبانی هستند.
برترین صنایع در بریتیش کلمبیا بر اساس آمار اشتغال ،از سپتامبر  ،2016عبارتند از:
● تجارت عمده و خرده فروشی
● مراقبتهای بهداشتی و کمکهای اجتماعی
● ساخت و ساز
برای اطالعات بیشتر:
● درباره اقتصاد و اشتغال در بریتیش کلمبیا بیشتر بدانید.

صفحه 335

● برای جستجوی موقعیتهای آزاد در بریتیش کلمبیا و کانادا از ابزار جستجوی کار کانادا استفاده کنید.
 -15چگونه یک فارغ التحصیل خارجی میتواند در بریتیش کلمبیا فعالیت کند؟
فارغ التحصیالن از یک  DLIدر بریتیش کلمبیا ممکن است پس از فارغ التحصیلی از یک برنامه تحصیلی مطلوب،
برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی اقدام کنند.
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 -16آیا تحصیل در بریتیش کلمبیا گزینههایی برای مهاجرت دائم به کانادا برای دانشجویان خارجی فراهم
میکند؟
برنامه گزینش استانی بریتیش کلمبیا ( )BC PNPدارای دو جریان است :مهاجرت افراد ماهر و اکسپرس انتری.
جریان اکسپرس انتری با سیستم مهاجرتی اکسپرس انتری فدرال مطابقت دارد و به متقاضیان واجد شرایط
اجازه میدهد تا از اولویت درخواست  BC PNPخود استفاده کنند و در صورت پذیرفته شدن ،درخواست اقامت
دائم بدهند .افرادی که ممکن است واجد شرایط ورود به مجموعه اکسپرس انتری نباشند همچنان ممکن است
برای یک گروه دیگر  BC PNPواجد شرایط باشند .برای اطالعات بیشتر ،یکی از دستههای زیر را انتخاب کنید:
● اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  -فارغ التحصیالن خارجی پیش از لیسانس
● اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا  -فارغ التحصیالن خارجی پس از لیسانس
● مهاجرت به دلیل مهارت  -فارغ التحصیالن خارجی پیش از لیسانس
● مهاجرت به دلیل مهارت  -فارغ التحصیالن خارجی پس از لیسانس
● فارغ التحصیالن خارجی که تحصیالت خود را در مدرسهای در بریتیش کلمبیا به پایان رساندهاند ممکن
است از طریق سیستم مهاجرت اکسپرس انتری فدرال مجاز به مهاجرت باشند .فارغ التحصیالن ممکن است
به دلیل سطح باالی تحصیالت خود ،تعداد قابل توجهی امتیاز کسب کنند .عالوه بر این ،فارغ التحصیالن بین
المللی موسسات آموزشی کانادا ممکن است تجربه کاری مهمی در کانادا را بدست آورند که یکی از عوامل بسیار
ارزشمند برای سیستم اکسپرس انتری است.
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 -17آب و هوا در بریتیش کلمبیا چگونه است؟
بریتیش کلمبیا بین اقیانوس آرام و رشته کوههای راکی کانادا واقع شده است ،مناطق پرجمعیت تر بریتیش
کلمبیا آب و هوای معتدلی را تجربه میکنند .تابستانها در حدود  20درجه سانتیگراد یا بیشتر ،گرم میشود و
زمستان در مناطق ساحلی معتدلترین هوا را در کانادا دارد .برخالف بیشتر مناطق کانادا ،دمای زمستان به ندرت
به زیر صفر میرسد و بارش برف کم است اما بارندگی اغلب زیاد است.
 -18تحصیل در بریتیش کلمبیا چه مزایایی دارد؟
سیستم انتقال بریتیش کلمبیا این امکان را برای دانش آموزان فراهم میکند تا در یک مدرسه تحصیل کنند
و سپس به صورت یکپارچه به یک مدرسه دیگر منتقل شوند و امکان پذیرش در سال دوم یا سوم برای برخی
از رقابتیترین دانشگاههای کشور وجود دارد .بسیاری از دانشجویان خارجی قبل از انتقال به دانشگاه دیگری ،از
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برنامههای ارتقا آکادمیک در کالجهایی مانند کالج کلمبیا و کالج داگالس استفاده میکنند.
فرمانداری بریتیش کلمبیا تنها فرمانداری استانی است که برخی مدارس را تحت "ارزیابی کیفیت آموزش" تأیید
قبال از آنها بازدید
میکند .این به دانشجویان خارجی کمک میکند تا مدارسی را انتخاب کنند که ممکن است
ً
نکرده باشند و به آنها برخی از حمایتها را ارائه میدهد.
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 -19بزرگترین شهرهای بریتیش کلمبیا کدامند؟
مشهورترین و بزرگترین شهر بریتیش کلمبیا ،ونکوور است که به دلیل کیفیت زندگی در جهان شهرت دارد .این
شهر یکی از بزرگترین و متنوعترین شهرهای کانادا است و بسیاری از انجمنهای مهاجرتی مفید در سراسر شهر
تاسیس شدهاند.
● مرکز استان بریتیش کلمبیا ،ویکتوریا است که در جزیره ونکوور در سواحل کانادا واقع شده است .چندین
دانشگاه و کالج در ویکتوریا واقع شدهاند ،بنابراین این شهر دارای جمعیت دانشجویی زیادی است .جهانگردی و
بخش فناوری پیشرفته هر دو صنایع قدرتمند ویکتوریا هستند.

صفحه 337
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● کلونا ،آبوتسفورد و کاملوپس بعد از ونکوور و ویکتوریا ،شهرهای پرجمعیت بعدی هستند.
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تحصیـــل در نـــوا اسکوشیـــا
 -1چگونه دانشجویان خارجی عالقمند به تحصیل در نوا اسکوشیا باید اقدام کنند؟
برای دانشجویان خارجی که در آینده قصد اخذ مجوز تحصیل در کانادا را دارند ،در وهله ی اول الزم است که
تاییدیه ای از آن موسسه پذیرش شده دریافت کنند .بدلیل وجود تفاوت در مراحل اخذ تاییدیه ،دانشجویان
میبایست با موسسه مورد نظر هماهنگ کنند.
 -2دانشگاه های برتر نوا اسکوشیا کدامند؟
● دانشگاه داالهوسی(:)Dalhousie University
این دانشگاه در مرکز استان ،هالفیکس ،واقع شده است .تمرکز این دانشگاه بر حفظ ارتباط با جامعه اطراف و
فعالیت های میان رشته ایست .در اینجا فعالیت های تحقیقاتی و همچنین تربیت کردن در کنار ورزش دو و
میدانی مورد توجه است.
رشته های شاخص :پزشکی ،مهندسی ،حقوق ،مدیریت ،معماری ،علوم ،تجارت کشاورزی ،هنر و علوم
اجتماعی.
● دانشگاه آکادیا (:)Acadia University
این دانشگاه در شهر ولفویل ،شهری که محل تنوع و گوناگونی اقشار مختلف هست واقع شده .حدود پانزده درصد
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از جمعیت این دانشگاه خارجی هستند و نصف دانشجویان در خود دانشگاه زندگی می کنند .جمعیت این شهر
در زمان شروع ترم های دانشگاه تقریبا دو برابر میشود.
رشته های شاخص :مدیریت بازرگانی ،علوم کامپیوتر ،علوم محیطی ،موسیقی.
● سنت فرانسیس خاویر(:)St. Francis Xavier
که با نام سنت اف اکس نیز شناخته می شود .این اواخر در مقیاس ماکلین (Maclean’s Student’s Favourite
 )Schoolsمقام دوم را در رده ارشد کسب کرد .برنامه های تحقیقاتی قوی دارد و نقش به سزایی را در جامعه
ایفا میکند.
رشته های شاخص :مدیریت بازرگانی ،آموزش ،مهندسی ،سیستم های اطالعاتی ،مطالعات موسیقی و جاز
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● کالج های برتر نوا اسکوشیا کدامند؟
جامعه کالج نوا اسکوشیا (( NSCCارائه دهنده ی بزرگ آموزش فنی و کارآموزی است .این دانشکده دارای 13
پردیس و شش مرکز یادگیری در سراسر استان است .این دانشکده بیش از  25000دانشجو دارد که توسط
موسسات معتبر ملی جذب شده اند .مانند موسسه دریایی نوا اسکوشیا ،دانشکده شیالت ،انستیتو هواپیمایی
و مرکز علوم جغرافیایی.
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کالج هنر و طراحی نوا اسکوشیا( )NSCADکه جمعیتی کمتر از هزار دانشجو دارد بیشتر فعالیت های ان در
استودیو است.
کالج هنرهای زیبا یک دانشگاه تمام عیار است که ارائه برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد در هنرهای زیبا،
طراحی و تاریخ هنررا شامل میشود.
برنامه های :طراحی بین رشته ای ،هنرهای زیبا ،تاریخ هنر و مطالعات انتقادی ،منسوجات و مد.
 -3برنامه های محبوب در نوا اسکوشیا کدامند؟
برنامه های مهندسی و فناوری اطالعات در اینجا محبوب هستند زیرا از نظر آینده شغلی در استان مطمئنن ترند.
برنامه های هنری نیز محبوب هستند  -این منطقه دارای سابقه ای قوی در زمینه هنرها و صنایع دستی است و
کالج هنر و طراحی نوا اسکوشیا مورد اقبال عمده دانشجویان هنر است.
عالوه بر برنامه های فوق ،موسسات در سراسر نوا اسکوشیا طیف گسترده ای از برنامه ها را ارائه می دهند.
 -4هزینه شهریه دانشجویان خارجی در نوا اسکوشیا چقدر است؟
با توجه به رشته تحصیلی و موسسه مورد نظر مقدار شهریه ها متفاوت است اما به عنوان یک تخمین تقریبی
چیزی حدود  10000در سال هزینه میتواند وجود داشته باشد و این عدد برای دانشجویان لیسانس به اندازه چیزی

www.trustimm.com

حدود  13000تا  25000متغیر است.
 -5امکانات مراقبت های بهداشتی و بیمه در نوا اسکوشیا به چه صورت است؟
دانشجویان خارجی در کانادا باید قبل از ورود پوشش خدمات بهداشتی را خریداری کنند .در نوا اسکوشیا،
معموال تحت پوشش برنامه های بیمه درمانی در کالج یا دانشگاه خود قرار می گیرند.
دانشجویان
ً
 -6متوسط هزینه زندگی ماهیانه دانشجویی در نوا اسکوشیا چقدر است؟
یک دانشجوی خارجی خواهان مجوز تحصیل باید توانایی تمکین  10000دالر برای هزینه زندگی عالوه بر هزینه
شهریه را داشته باشد.
با توجه به اینکه هزینه ها ممکن است در استان ،به ویژه بین هالیفاکس و شهرهای کوچک بسیار متفاوت باشد،
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در اینجا تخمینی از هزینه زندگی در نوا اسکوشیا آورده شده است.

در سال(تقریب)

در ماه(تقریب)
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محل اقامت
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3000

250

غذا

1800

150

پوشاک ومتفرقه

1800

150

تفریح و سرگرمی

840

70

حمل و نقل

720

60

قبض تلفن

600

50

اینترنت

1200

100

خدمات رفاهی

16800

1400

هزینه زندگی کل

 -7امکانات در جهت کمک مالی در نوا اسکوشیا کدامند؟
برای دانشجویان خارجی در نوا اسکوشیا امکان دریافت وام مشابه با یک فرد دارای اقامت دایم است .وام ها
ممکن است توسط بانک ها ،تشکل های دانشجویی یا گروه های دیگر ارائه شود .آنچه اهمیت دارد این است
که قبل از تعهد به انجام هرگونه قرارداد ،به درستی در مورد گزینه های وام تحقیق کرده و برنامه های سود و
بازپرداخت را متوجه شد.
بسیاری از سازمان ها و موسسات ممکن است بورس تحصیلی یا کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان خارجی که
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در نوا اسکوشیا تحصیل می کنند ،ارائه دهند.
 -8دانشگاه های دارای رشته های مهندسی کدامند؟
به عنوان یک برنامه محبوب در سراسر کانادا ،تحصیل در رشته مهندسی در بسیاری از دانشگاه ها و کالج های نوا
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اسکوشیا امکان پذیر است .دانشگاه داالهوسی  10رشته مهندسی با تخصص هایی از جمله مهندسی متالورژی
و معدن ارائه می دهد .دانشگاه های آکادیا ،سنت فرانسیس خاویر ،دانشگاه کیپ برتون و سایر دانشگاه ها نیز
رشته های مهندسی را ارائه می دهند .کالج جامع نوا اسکوشیا چهارده رشته فناوری مهندسی در زمینه های
تخصصی مانند محیط زیست ،معماری ،ژئوماتیک و مهندسی برق دارد.
 -9کدام کالج ها و دانشگاه ها در نوا اسکوشیا رشته های فناوری رایانه را ارائه می دهند؟
با توجه به محبوبیت این رشته ها در کانادا اکثر موسسات این رشته ها را ارائه میدهند .رشته های مرتبط به
تکنسین الکترونیک کامپیوتر درجامعه کالج نوا اسکوشیا مورد توجه است.
دانشگاه داالهوسی چهار رشته مرتبط با علوم کامپیوتر و مهندسی و همچنین انفورماتیک را ارائه می دهد.
دانشگاه سنت فرانسیس خاویر دوره هایی برای توسعه علم کامپیوتر ترتیب داده است .مانند "مسائل اجتماعی
در عصر اطالعات" ،که از سال  2017شروع شده است .برنامه های علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد دانشگاه آکادیا در زمینه هایی مانند رایانه همراه و توسعه بازی و توسعه نرم افزار تخصص ارائه می دهد.
 -10کدام دانشگاه ها در نوا اسکوشیا رشته های تحصیل پرستاری را ارائه می دهند؟
با توجه به محبوبیت رشته های پرستاری و بهداشتی اکثر دانشگاه ها این رشته ها را ارایه می دهند.
کالج جامعه نوا اسکوشیا دارای رشته پرستاری عملی و همچنین یک برنامه شروع مجدد یک ساله با هدف به
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روزرسانی مهارت های دانش آموزان به منظور به دست آوردن صالحیت پرستاری است.
رشته پرستاری دانشگاه داالهوسی ،موجود در دانشگاه های هالیفاکس و یارموث ،در صنعت بسیار تاثیر گذار
است و از ژانویه  ،2017سنت فرانسیس خاویر عالوه بر برنامه چهار ساله لیسانس و برنامه پرستار نیمه وقت،
یک رشته پرستاری دو ساله سریع ارائه می دهد.
 -11کدام دانشگاه در نوا اسکوشیا مدرک  STEMارایه می دهد؟
 STEMمخفف علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات است .با وجود فرصت شغلی خوب رشته  stemاما در نوا
اسکوشیا ارایه نمیگردد .دانشجویان عالقمند می توانند به صورت خود خواسته به تحقیق در این رشته بپردازند.
 -12چشم انداز اشتغال دانشجوی خارجی پس از فارغ التحصیلی در نوا اسکوشیا چیست؟
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در سراسر استان ،صنعت جهانگردی فرصت هایی را برای طیف وسیعی از مشاغل مهمان نوازی و تفریحی فراهم
می کند.
صنایع عمده در نوا اسکوشیا شامل کشاورزی ،جنگلداری ،استخراج گاز طبیعی ،معدن و ماهیگیری است.
هالیفاکس یک پایگاه مهم برای بخش مالی و همچنین صنعت هوافضا است  -سازنده موتورهای پرات و ویتنی
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کانادا و فرودگاه بین المللی هالیفاکس ،هر دو برای اقتصاد مهم هستند.
همانطور که در کل کانادا این چنین است ،بخش مراقبت های بهداشتی و خدمات اجتماعی استخدام کننده اصلی
در نوا اسکوشیا است.
 -13چگونه فارغ التحصیالن خارجی می تواند در نوا اسکوشیا کار کنند؟
برای فارغ تحصیالن امکان رفتن سر کار بعد از گرفتن مدرک تحصیلی با توجه به شرایط وجود دارد.
 -14آیا تحصیل در نوا اسکوشیا گزینه هایی برای مهاجرت دائم به کانادا برای دانشجویان خارجی فراهم می
کند؟
موسسه نوا اسکوشیا مسیری برای اقامت دائم متقاضیان ماهر که حداقل یک سال در کارآموزی نوا اسکوشیا کار
کرده اند فراهم می کند.
مسیر مهاجرت از طریق موسسه نوا اسکوشیا با سیستم انتخاب مهاجرت فدرال همسو است و امکان پردازش
سریع را فراهم می کند .جریان کارآفرین خارجی که از نوا اسکوشیا فارغ التحصیل شده باشد فرصت مهاجرتی
را برای دانشجویان خارجی فراهم می کند .این مسیر تنها راه اقدام است.
فارغ التحصیالن خارجی همچنین می توانند درخواست اقامت دائم را از طریق سیستم مهاجرت فدرال اکسپرس
انتری دنبال کنند .به داوطلبان مهاجرت به کانادا که تحصیالت خود را در مدرسه ای در نوا اسکوشیا به پایان
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رسانده اند ،ممکن است با توجه به سطح تحصیالت ،امتیاز تخصیص داده شود .عالوه بر این ،فارغ التحصیالن
خارجی موسسات آموزشی کانادا ممکن است تجربه کاری مهم کانادایی را بدست آورند که یکی دیگر از فاکتورهای
بسیار ارزشمند تحت سیستم مهاجرت میباشد.
 -15آب و هوا در نوا اسکوشیا چگونه است؟
نوا اسکوشیا دارای آب و هوای معتدل است و دمای هوا نسبت به سایر مناطق کانادا کمتر است .دمای زمستان
غالباً تا زیر یخبندان پایین می آید و دمای تابستان در بیست سانتیگراد باقی می ماند .این استان همچنین می
تواند در معرض تغییرات ناگهانی آب و هوا و دما قرار گیرد و در برخی مناطق شاهد مه آلودگی مکرر است .آب
و هوا تحت تأثیر اقیانوس قرار دارد که تقریبا استان را احاطه کرده است.

صفحه 343

 -16تحصیل در نوا اسکوشیا چه مزایایی دارد؟
نوا اسکوشیا باالترین تعداد دانشگاه بر اساس مساحت را در کانادا دارد ،بنابراین زندگی دانشجویی در این استان
پر جنب و جوش است .حتی شهرهای کوچک مانند ولفویل (جایی که دانشگاه آکادیا در آن واقع شده است) و
آنتیگونیش (شهری که سنت فرانسیس خاویر واقع است) فعالیت ها و خدمات بسیاری را برای دانشجویان ارائه
می دهند.
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دانشگاه های نوا اسکوشیا بر اساس میزان رضایت دانشجویان رتبه بندی میشوند .در سال  2016بر اساس رده
بندی روزنامه ماکلین دانشگاه کاپا برتون در رده 15ام و سنت ماری در رده نهم ،سنت وینسنت پنجم ،دانشگاه
آکادیا در جایگاه چهارم قرار گرفت و سنت فرانسیس ژاویر بر اساس رضایت کلی دانشجویان در رتبه دوم قرار
گرفت.
 -17بزرگترین شهرها و نواحی نوا اسکوشیا کدامند؟
نوا اسکوشیا استانی از شهرها و جوامع کوچک است ،هالیفاکس با جمعیتی بیش از  390.000نفر ،بزرگترین
شهر استان و مرکز اصلی شهر است .بزرگترین شهرها و مناطق بعدی کیپ برتون ،با  970.000نفر و ترورو با
 12.000نفر است.
بسیاری از دانشگاه ها و کالج ها در شهرهای کوچک سه تا پنج هزار نفری واقع شده اند و جمعیت این شهرها
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می تواند در طول ترم زمانی که دانشجویان هستند دو برابر شود.
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تحصیـــل در جزیـــره پرنـــس ادوارد
 -1دانشجویان خارجی چگونه می توانند برای تحصیل در جزیره پرنس ادوارد اقدام کند؟
به منظور درخواست مجوز تحصیل در کانادا ،دانشجویان خارجی ابتدا باید یک نامه پذیرش از یک موسسات
یادگیری تعیین شده دریافت کنند .از آنجا که هر موسسه ممکن است شرایط پذیرش و مراحل مختلف درخواست
را داشته باشد ،متقاضیان می توانند به طور جداگانه با موسسه های مورد نظر تماس بگیرند.
 -2دانشگاه های برتر در جزیره پرنس ادوارد کدامند؟
جزیره پرنس ادوارد یک دانشگاه دارد  -دانشگاه جزیره پرنس ادوارد یا  .UPEIبا این وجود همه مراکز تحصیلی
شامل دانشکده های هنر ،علوم ،آموزش و دامپزشکی و دانشکده های تجاری و پرستاری را جداگانه پوشش می
دهد .این دانشگاه بیشتر برای دانشجویان مقطع کارشناسی می باشد ،اگرچه دوره های تحصیالت تکمیلی موفق
نیز دارد .دانشگاه جزیره پرنس ادوارد توجه خاصی به موفقیت دانشجویی دارد :همه دانشجویان سال اول در
دوره های لیسانس ،دوره های هدفمند را می گذرانند تا برای زندگی آکادمیک آماده شوند .دانشجویان می توانند
بین مطالعات نوشتاری ،مطالعات تحقیقی ،یا مطالعات دانشگاهی یکی را انتخاب کنند.
مباحث آموزشی که توسط این دانشگاه ارائه میشود :آموزش ،علوم تغذیه ای ،دامپزشکی ،علوم رایانه ،آموزش
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 -3کالج های برتر در جزیره پرنس ادوارد کدامند؟
کالج هلند کالج تحصیالت تکمیلی انگلیسی زبان در جزیره است .این کالج از زمان تاسیس در سال  ،1969به دلیل
دروه های تجاری خود شهرت پیدا کرده است .این کالج دارای  11پردیس و مرکز آموزشی است ،از جمله موسسات
مشهور این کالج می توان به موسسه آشپزی کانادا و موسسه آموزش دریایی اشاره کرد.
مباحث آموزشی توسط این کالج ارائه میشود :آموزش دریایی ،علوم کاربردی و فناوری مهندسی ،بازرگانی،
دانشکده هنرهای نمایشی
قبال به عنوان  Collège Acadie P.P- knownشناخته می شد) یک کالج فرانسوی زبان
کالج ( Collège de l'Îleکه
ً
است که در سال  1994تأسیس شد .پردیس اصلی آن در ولینگتون ،در جزیره پرنس ادوارد است و دارای مراکز
ماهواره ای در هر دو شهر دبلویس ( )DeBloisو چارلتون ( )Charlottetownاست .برای خدمت بهتر به دانشجویان،
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با کالج هلند و دانشگاه پرنس ادوارد ( )PEIارتباط دارد .دانش آموزان از نسبت پایین معلم و دانشجو و برنامه
نویسی متمرکز بر شغل برخوردار هستند.
مباحث آموزشی که توسط این کالج ارائه میشود :پرستاری عملی ،کارگر جوانان ،جوشکاری ،مربی دوران کودکی.
 -4کدام مناطق تحصیالت در جزیره پرنس ادوارد محبوب هستند؟
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انستیتوی آموزش دریایی و انستیتوی آشپزی کانادا در کالج هلند دانشجویانی را که مایل به تحصیل در رشته
های مدیریت دریایی و مهمان نوازی هستند ،جذب خود میکنند.
عالوه بر موارد فوق ،بسیاری از برنامه های تحصیلی مختلف در موسسات جزیره پرنس ادوارد موجود است.
 -5هزینه شهریه دانشجویان بین المللی در جزیره پرنس ادوارد چقدر است؟
شهریه دانشجویان بین المللی در جزیره پرنس ادوارد بین کالج ها و دانشگاه ها و بین دوره های مختلف تحصیلی
بسیار متفاوت است .شهریه آموزشگاه زبان و تحصیالت تکمیلی تفاوت چشمگیری دارد.
در دانشگاه جزیره پرنس ادوارد ،دانشجویان خارجی بسته به دوره ،از  10،000تا  65،000دالر در سال می پردازند.
هزینه های تحصیل ساالنه یا به روز تغییر می کند.
در کالج هلند ،دانشجویان خارجی بسته به دوره ،از  6701دالر تا  22،040دالر در سال می پردازند .هزینه های
تحصیل ساالنه یا به روز تغییر می کند.
در کالج د الیل  ،Collège de l'Îleدانشجویان خارجی بسته به دوره از  6000دالر تا  7،750دالر در سال می پردازند.
هزینه های تحصیل ساالنه یا به روز تغییر می کند.
 -6شرایط بیمه و مراقبت های بهداشتی در جزیره پرنس ادوارد چگونه است؟
دانشجویان خارجی که در کانادا تحصیل می کنند ،ملزم به خرید بیمه درمانی هستند .در اکثر مواقع ،این امر از
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طریق موسسات و پس ازدوره دوم متوسطه سازماندهی و مدریت می شود .دانشگاه جزیره پرنس ادوارد ،کالج
هلند و کالج دالیل همه برنامه های بهداشتی دانشجویی را ارائه می دهند.
 -7متوسط هزینه زندگی ماهیانه یک دانشجو در جزیره پرنس ادوارد چقدر است؟
برای تقاضای مجوز تحصیل ،یک دانشجوی خارجی باید نشان دهد که  10هزار دالر عالوه بر شهریه ،برای تأمین
هزینه های زندگی در جزیره پرنس ادوارد نیز دارد .این مبلغ معادل  833دالر در ماه است.
جدول زیر برآورد هزینه های زندگی در جزیره پرنس ادوارد را نشان می دهد .قیمت اقامت و برنامه غذا برای
دانشگاه جزیره پرنس ادوارد و کالج هلند نیز در جدول زیر ارائه شده است .کالج دالیل امکانات اقامت دانشجویی
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را ارائه نمی دهد.
هزینه های زندگی

ماهیانه(دالر)

سالیانه(دالر)

محل اقامت (مجرد ،خارج از دانشگاه)

600

7200
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سوئیت در محل اقامت دانشگاه پرنس
ادوارد
)شامل قیمت برنامه غذا(

دالر در هر ترم

اتاق در محل اقامت کالج هلند

887-638

غذا

250

3000

 2،104دالر  2،186 -دالر در هر

 4208دالر  4372 -دالر در سال (دو

ترم (تقریباً سه ماه)

ترم)

لباس ،متفرقه

150

1800

تفریح و سرگرمی

150

1800

حمل و نقل (قیمت شارلوت تاون)

40

480

قبض تلفن

60

720

اینترنت

50

600

خدمات رفاهی

100

1200

برنامه غذا در دانشگاه پرنس ادوارد
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هزینه زندگی کل (بدون احتساب هزینه
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 4407دالر در هر ترم  8،814 5443 -دالر در سال (دو ترم) 10،886 -

های خاص موسسه در باال)

گزینه های کمک مالی در  PEIچیست؟

1400

دالر در سال (دو ترم)

 5108دالر  7102 -دالر (سپتامبر تا
)آوریل

16800
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دانشجویان خارجی در جزیره پرنس ادوارد می توانند با همان شرایط شهروندان کانادایی و کسی که اقامت دائم
دارد ،به وام های خصوصی دسترسی داشته باشند .وام ها توسط بانک ها ،تشکل های دانشجویی یا گروه های
دیگر ارائه شود .مهم است که قبل از تعهد به انجام هرگونه قرارداد ،به درستی در مورد گزینه های وام تحقیق
کرده و برنامه های سود و بازپرداخت را درک کنید.
بسیاری از سازمان ها و موسسات ممکن است بورس تحصیلی یا کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان خارجی که
در جزیره پرنس ادوارد تحصیل می کنند ارائه دهند .برای کسب اطالعات بیشتر ،به دانشجویان پیشنهاد میشود
که با بخش خدمات بین المللی دانشجویان موسسه خود تماس بگیرند.
 -7کدام کالج ها و دانشگاه ها در جزیره پرنس ادوارد برنامه های مطالعه مهندسی را ارائه می دهند؟
کالج هالند طیف وسیعی از دوره های فناوری مهندسی و همچنین برنامه های معامالت و فناوری مربوط به
مهندسی را ارائه می دهد.
دانشگاه جزیره پرنس ادوارد دانشکده مهندسی ندارد ،با این وجود اخیراً دانشکده مهندسی طراحی پایدار را
ایجاد کرده است.
 -8کدام کالج ها و دانشگاه ها در جزیره پرنس ادوارد دوره های فناوری رایانه را ارائه می دهند؟
کالج هالند یک بخش مطالعات رایانه ای را برای دانشجویان خود اختصاص داده است ،همچنین طیف وسیعی از
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برنامه ها را در سیستم های اطالعاتی و فن آوری شبکه ارائه می دهد.
دانشگاه جزیره پرنس ادوارد مدرک کارشناسی علوم کامپیوتر را از طریق دانشکده علوم ارائه می دهد.
 -9کدام کالج ها و دانشگاه ها در جزیره پرنس ادوارد دوره های تحصیل پرستاری را ارائه می دهند؟
به عنوان یک دوره محبوب در سراسر کانادا ،تحصیل در زمینه پرستاری و دوره های مربوط به بهداشت در سه
موسسه عمومی پس از متوسطه دوم در جزیره پرنس ادوارد امکان پذیر است.
دانشگاه جزیره پرنس ادوارد یک دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در پرستاری ارائه می دهد .کالج دالیل و کالج
هالند هر دو دوره پرستاری عملی را ارائه می دهند.
کالج هلند همچنین هشت دوره مطالعاتی مرتبط با سالمت را ارائه می دهد ،از جمله پیراپزشکی و دستیار

صفحه 349

دندانپزشک.
 -10چه مکانی در جزیره پرنس ادوارد درجه  STEMرا ارائه می دهد؟
 STEMمخفف علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات است .در حالی که مشاغل در زمینه های  STEMمحبوب هستند،
اما هیچ دوره خاصی با عنوان " "STEMدر یک کالج یا دانشگاه جزیره پرنس ادوارد وجود ندارد .به دانشجویان
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پیشنهاد میشود که دوره هایی را در زمینه مورد عالقه خود پیدا کنند .برای تحقیق در مورد دوره ها میتوانید از
ابزار و قابلیت جستجوی مدرسه استفاده کنید.
 -11چشم انداز اشتغال دانشجویان خارجی پس از فارغ التحصیلی در جزیره پرنس ادوارد چیست؟
گزینه های اشتغال برای جوانان در جزیره پرنس ادوارد خوب و دلگرم کننده است ،چون این استان در تالش است
جوانان بیشتری را به منطقه جذب کند.
بخش بهداشت و درمان و کمک های اجتماعی کارفرمای اصلی در منطقه است و اشتغال در بخش اطالعات،
فرهنگ و تفریح و بخش کشاورزی در حال رشد است.
 -12چگونه یک فارغ التحصیل خارجی می تواند در جزیره پرنس ادوارد کار کند؟
فارغ التحصیالن  DLIدر جزیره پرنس ادوارد ممکن است پس از فارغ التحصیلی از یک دوره تحصیلی واجد
شرایط ،برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی اقدام کنند.
 -13آیا تحصیل در جزیره پرنس ادوارد امکان مهاجرت دائم به کانادا را برای دانشجویان خارجی فراهم می
کند؟
وجود فارغ التحصیل خارجی در جزیره پرنس ادوارد ( )PEI PNPبه کارفرمایان جزیره پرنس ادوارد اجازه می دهد
فارغ التحصیالن اخیر دانشگاه ها و کالج های معتبر جزیره پرنس ادوارد را استخدام کنند .فارغ التحصیالن
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قبال
خارجی که از یک موسسه جزیره پرنس ادوارد واجد شرایط تحصیالت تکمیلی فارغ التحصیل شدهاند ،اگر
ً
توسط کارفرمای جزیره پرنس ادوارد برای یک حرفه ماهر در زمینه تحصیل خود استخدام شده باشند ،ممکن است
واجد شرایط درخواست باشند.
فارغ التحصیالن خارجی می توانند درخواست اقامت دائم را از طریق سیستم مهاجرت فدرال اکسپرس انتری
ارائه بدهند .داوطلبان مهاجرت به کانادا که تحصیالت خود را در مدرسه ای در جزیره پرنس ادوارد به پایان رسانده
اند ،ممکن است با توجه به سطح تحصیالت باال ،امتیاز کسب کنند .عالوه بر این ،فارغ التحصیالن بین المللی
موسسات آموزشی کانادا ممکن است تجربه کاری مهم کانادایی را بدست آورند ،که یکی دیگر از فاکتورهای
بسیار ارزشمند تحت سیستم  Express Entryاست.
 -14در جزیره پرنس ادوارد آب و هوا چگونه است؟
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جزیره پرنس ادوارد یک جزیره کوچک است و آب و هوای آن به شدت تحت تأثیر دریای اطراف است .آب و
هوا می تواند به سرعت از یک روز به روز دیگر تغییر کند .دما نسبت به سایر مناطق کانادا مالیم تر است و در
زمستان به طور متوسط منفی  5درجه سانتیگراد و در تابستان به  20درجه سانتیگراد می رسد .تابستان و پاییز
آب و هوای مناسب و دلچسبی دارد زیرا اقیانوس اطراف تا زمستان یخبندان را از بین می برد.
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 -15تحصیل در جزیره پرنس ادوارد چه مزایایی دارد؟
جزیره پرنس ادوارد از کمترین میزان شهریه بین المللی در کانادا برخوردار است .برای افرادی که به دنبال تجربه
یک جامعه و محیط شهری کوچک هستند ،جزیره پرنس ادوارد می تواند گزینه مناسبی باشد .تپه نوردی ،جنگل
ها ،سواحل ماسه ای ،خلیج های اقیانوس و خاک سرخ شهرت جزیره پرنس ادوارد را به عنوان استانی با زیبایی
های طبیعی برجسته کرده است.
دانشگاه جزیره پرنس ادوارد به پروتکل های کانادایی در مورد قابلیت انتقال اعتبارات دانشگاه پایبند است ،که
بیان می کند تمام دوره های تحصیلی توسط دانشجویان انتقال یافته طی دو سال اول تحصیالت دانشگاهی در
کانادا (از جمله سال آخر تحصیل در کبک) برای دریافت مدرک دیپلم تحصیالت دانشگاهی و دوره های انتقال
دانشگاه که توسط کالج های محلی و کالج های دانشگاهی در بریتیش کلمبیا و آلبرتا ارائه می شود) برای اهداف
اعطای مدرک شناخته می شود و به طور کامل اعتبار می یابد.
 -16بزرگترین شهرهای جزیره پرنس ادوارد کدامند؟
شارلوت تاون ،مرکز استان ،و تقریباً  35000نفر در آنجا زندگی می کنند .دانشگاه جزیره پرنس ادوارد و برخی از
پردیس های کالج هلند در  Charlottetownواقع شده است.
دومین شهر استان سامر ساید ،شهرداری اصلی در ضلع غربی جزیره است .چهار پردیس کالج هلند در اینجا واقع
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شده است.

ت
ح
ص
ی
ـ
ـ
ل در
ن
ی
و
ف
ا
ن
پ
ر
س
د
ــ
ل
ش
ه
ــ
ن
ا
ـ
ی
م
د
تــرداادول
و
ال
ب
ور

www.trustimm.com

تحصیــل در نیوفاندلنـد و البـرادور
+1 )604( 773 3475

تحصیــل در نیوفاندلنـد و البـرادور
 -1چگونه یک دانشجوی خارجی برای تحصیل در نیوفاندلند و البرادور پذیرش می شود؟
دانشجویان خارجی برای درخواست مجوز تحصیل در کانادا ،ابتدا باید نامه پذیرش از یک موسسه آموزشی تایید
شده دریافت کنند .از آنجا که هر یک از موسسات آموزشی شرایط پذیرش و مراحل مختلف برای ثبت درخواست
دارند ،متقاضیان می توانند به طور جداگانه با موسسه (های) مورد نظر تماس بگیرند.
 -2بهترین دانشگاه های نیوفاندلند و البرادور کدامند؟
دانشگاه مموریال نیوفاندلند یکی از دانشگاه های استان است .این دانشگاه که با نام  MUNنیز شناخته می شود،
یک روش مشهور در یادگیری با انجام کار عملی دارد .از آنجا که این مدرسه در حاشیه اقیانوس اطلس شمالی
قرار گرفته است ،که اغلب به معنای آموزش و تحقیق در اقیانوس های سرد و سایر محیط های سخت است.
بیش از  18،500دانشجوی تمام وقت و نیمه وقت در هر دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در چهار دانشگاه
از جمله امکانات در اسکس ،انگلیس به مموریال می روند .دانشگاه مموریال بیش از  2200استاد و کارمند دارد و
بیش از  100دوره ارائه مدرک را از طریق شش دانشکده و شش مدرسه انجام می دهد.
مباحث آموزشی که در این دانشگاه ارائه میشود :مطالعات دریایی ،مدیریت دریایی ،مهندسی ،مدیریت کسب
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و کار
 -3بهترین کالج های نیوفاندلند و البرادور کدامند؟
کالج آتالنتیک شمالی بزرگترین کالج استان با بودجه عمومی ،با بیش از  17پردیس در سراسر استان  -و یک
پردیس در کشور قطر  -است .کالج آتالنتیک شمالی بیش از  25000دانشجو را ساالنه در تقریبا  100برنامه ،آموزش
و تربیت می کند .برنامه های درسی در این کالج بر اساس استانداردهای مربوط به این زمینه طراحی شده اند و
این کالج کمترین میزان پرداخت شهریه و باالترین نرخ اشتغال فارغ التحصیالن در استانهای آتالنتیک را دارد.
●

مباحث آموزشی که در این دانشگاه ارائه میشود :مدیریت بازرگانی ،دانش سالمت ،فناوری مهندسی،

جهانگردی
● نیوفاندلند و البرادور همچنین دارای تعدادی کالج خصوصی شغلی هستند که تحت نظارت وزارت آموزش
و پرورش فعالیت می کنند .کالج شغلی یک موسسه خصوصی است که دوره های تحصیلی متمرکز بر شغل
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را ،اغلب در تجارت حرفه ای ،ارائه می دهد .دانشجویان خارجی باید توجه داشته باشند که برخی از دوره های
تحصیلی که در کالج های شغلی ارائه میشود ،باعث نمیشود که فرد دارنده مدرک ،شرایط الزم برای کسب مجوز
کار پس از فارغالتحصیلی را کسب کند.
 -4کدام یک از مناطقی که برای تحصیل (موسسات آموزشی) به ویژه در نیوفاندلند و البرادور محبوب هستند؟
مطالعات دریایی در نیوفاندلند و البرادور؛ علت این موضوع بیشتر به دلیل جغرافیا و صنعت این دو استان است.
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دانشگاه مموریال نیوفاندلند میزبان مرکز آموزش دریایی است که به دلیل تخصص در مطالعات دریایی ،مدیریت
دریایی و برنامه های زیست محیطی و مهندسی مرتبط شناخته شده است .این دانشگاه دوره های تحصیالت
تکمیلی در مطالعات دریایی (از جمله شیالت و مدیریت منابع) و مدیریت دریایی و همچنین دوره های اقیانوس
شناسی در مقطع کارشناسی ارائه می دهد.
از سایر دوره ها ،دوره های منابع طبیعی ویژه در دانشگاه مموریال نیوفاندلند و کالج اقیانوس اطلس شمالی
محبوب هستند.
عالوه بر دوره های فوق ،موئسسات سراسر نیوفاندلند و البرادور طیف گسترده ای از دوره ها را ارائه می دهند.
 -5هزینه شهریه دانشجویان بین المللی در نیوفاندلند و البرادور چقدر است؟
دانشجویان خارجی در دانشگاه مموریال نیوفاندلند ،ساالنه حدود  8800دالر می پردازند .ولی امکان دارد برخی از
دوره های تحصیلی گران تر باشد.
شهریه کالج به نوع موسسه و دوره و به ویژه به نوع دولتی یا خصوصی بودن کالج ،بستگی دارد.
دانشجویان کالج آتالنتیک شمالی ساالنه حدود  6،600دالر می پردازند.
 -6شرایط بیمه و مراقبت های بهداشتی در نیوفاندلند و البرادور چیست؟
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دانشجویانی که قصد تحصیل در کانادا دارند ،الزم است قبل از ورود به کانادا بیمه درمانی خریداری کنند.
دانشگاه مموریال نیوفاندلند و کالج آتالنتیک شمالی هر دو طرح بیمه درمانی را برای دانشجویان ارائه می دهند.
 -7میانگین هزینه زندگی یک دانشجو در ماه ،در نیوفاندلند و البرادور چقدر است؟
برای دریافت مجوز تحصیل ،یک دانشجوی خارجی باید نشان دهد که عالوه بر شهریه 10 ،هزار دالر برای تأمین
هزینه های زندگی در نیوفاندلند و البرادور دارد که تقریبا برابر با  833دالر در ماه میشود.
در زیر برآورد هزینه های زندگی  12ماهه برای یک دانشجوی خارجی در نیوفاندلند و البرادور آمده است.
هزینه هایی مثل بیمه درمانی ،اقامت و برنامه های غذایی ممکن است تغییر کند .برای همین به دانشجویان
توصیه می شود برای کسب اطالعات بیشتر با موسسه مورد نظر مشورت کنند.
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● هزینه اقامت (مجرد ،خارج از دانشگاه) =  600دالر ماهانه
● هزینه مسکن در محوطه دانشگاه دانشگاه مموریال نیوفاندلند =  2591- 1947دالر برای هر ترم
● غذا =  250دالر ماهانه
● هزینه رزرو غذا در دانشگاه مموریال نیوفاندلند =  2510 -2300دالر برای هر ترم
● لباس و هزینه های جانبی =  150دالر ماهانه
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● تفریح و سرگرمی =  150دالر ماهانه
● بیمه سالمت =  34دالر ماهانه
● حمل و نقل =  275دالر برای هر ترم
● قبض تلفن =  50دالر ماهانه
● اینترنت =  50دالر ماهانه
● خدمات رفاهی =  100دالر ماهانه
 -8گزینه های کمک مالی در نیوفاندلند و البرادور کدامند؟
دانشجویان خارجی در نیوفاندلند و البرادور این امکان را دارند که با همان شرایط شهروندان کانادا و کسانی که
اقامت دائم دارند ،اقدام به دریافت وام های خصوصی کنند .این وام ها ممکن است توسط بانک ها ،تشکل های
دانشجویی یا گروه های دیگر ارائه شود .توجه داشته باشید که قبل از تعهد به انجام هرگونه قرارداد ،به درستی
در مورد گزینه های وام تحقیق و بررسی کنید ،و برنامه های سود و بازپرداخت را درک و بررسی کرده باشید.
سازمان ها و موسسات زیادی ممکن است بورس تحصیلی یا کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان خارجی که در
نیوفاندلند و البرادور تحصیل می کنند ،ارائه دهند .برای کسب اطالعات بیشتر ،دانشجویان میتوانند با بخش
خدمات بین المللی دانشجویی موسسه خود تماس بگیرند.
اغلب گزینه های بودجه و کمک مالی برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد یا دکترا تحصیل می کنند،
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وجود دارد .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید مستقیماً با موسسه آموزشی تماس بگیرید.
 -9کدام کالج ها و دانشگاه ها در نیوفاندلند و البرادور دوره های مطالعه مهندسی را ارائه می دهند؟
دانشگاه مموریال نیوفاندلند یادگیری نظری و تجربه عملی را در یک برنامه کارشناسی مهندسی پنج ساله
منسجم ،ارائه میدهد .پیشنهادات اصلی این طرح شامل موارد انتخابی مهندسی نفت و گاز است که از ارتباطات
و جغرافیای صنعت نیوفاندلند و البرادور استفاده می کنند ،میشود.
کالج آتالنتیک شمالی بیش از  20برنامه فناوری مهندسی ارائه می دهد.
 -10کدام کالج ها و دانشگاه ها در نیوفاندلند و البرادور دوره هایی مربوط به فناوری رایانه ارائه می دهند؟
دانشگاه مموریال نیوفاندلند دوره های مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را همراه با
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گزینه هایی برای کار تعاونی ارائه می دهد .همچنین دانشجویان ممکن است به دوره های علوم کامپیوتر و
مهندسی نرم افزار همراه با بسیاری از گزینه های میان رشته ای عالقه مند باشند و این رشته ها را دنبال کنند.
کالج آتالنتیک شمالی مدرک مربوط به سیستم های رایانه ای و شبکه را ارائه می دهد.
 -11کدام کالج ها و دانشگاه ها در نیوفاندلند و البرادور دوره های مربوط به تحصیل در زمینه پرستاری را ارائه
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می دهند؟
دانشگاه مموریال نیوفاندلند یک دوره در مقطع کارشناسی پرستاری و کالج آتالنتیک شمالی و یک دیپلم در دوره
پرستاری عملی را ارائه می دهند.
 -12در کجای نیوفاندلند و البرادور مدارک  STEMارائه می شود؟
 STEMمخفف علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات است .در حالی که مشاغل و کسب و کارهای در زمینه های
 STEMمحبوب هستند ولی هیچ دوره خاصی با عنوان " "STEMدر کالج یا دانشگاه نیوفاندلند و البرادور وجود
ندارد .این اتفاق باعث میشود که دانشجویان درباره موسسات و دوره هایی که مربوط به زمینه های مورد عالقه
خاصشان است ،تحقیق و بررسی کنند.
 -13چشم انداز و آینده شغلی دانشجویان خارجی پس از فارغ التحصیلی در نیوفاندلند و البرادور چگونه است؟
مانند بیشتر مناطق کانادا ،بخش بهداشت و درمان و کمک های اجتماعی یکی از کارفرمایان اصلی در استان است
و رشد شغل در این بخش بین سپتامبر  2015تا سپتامبر  2016قابل توجه بود.
کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی به طور سنتی از صنایع قوی در نیوفاندلند و البرادور هستند و بسیاری از فارغ
التحصیالن پس از پیگیری دوره های تحصیلی تخصصی در این استان ،وارد این بخش می شوند.
در این استان شغل های مربوط به موضوع اقامت و خدمات غذایی نیز در حال رشد است.
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 -14چگونه یک فارغ التحصیل خارجی می تواند در نیوفاندلند و البرادور مشغول به کار شود؟
فارغ التحصیالن از  DLIدر نیوفاندلند و البرادور ممکن است پس از فارغ التحصیلی از یک دوره تحصیلی واجد
شرایط ،برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی اقدام کنند و پذیرفته شوند.
 -15آیا تحصیل در نیوفاندلند و البرادور شرایطی را برای مهاجرت دائم به کانادا برای دانشجویان فراهم می
کند؟
اخیرا یک موسسه تحصیالت تکمیلی کانادایی ،فارغالتحصیالن واجد شرایط را که با مجوز کار پس از فارغ
التحصیلی در کانادا باقی می مانند ،می پذیرد .متقاضیان باید یک کار یا پیشنهاد شغلی از کارفرمای نیوفاندلند
و البرادور داشته باشند و در زمان درخواست باید در رشته تحصیلی خود مشغول به کار باشند.
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فارغ التحصیالن می توانند درخواست اقامت دائم را از طریق سیستم مهاجرت فدرال اکسپرس انتری دنبال کنند.
(  .)federal Express Entry immigration systemداوطلبانی که به کانادا مهاجرت کردهاند درحالی که تحصیالت
خود را در یکی از مدارس نیوفاندلند ویا البرادور به پایان رسانده اند ،ممکن است با توجه به سطح تحصیالت
باال ،امتیاز کسب کنند .عالوه بر این ،یکی دیگر از فاکتورهای بسیار ارزشمند برای پذیرش تحت این سیستم این
است که فارغ التحصیالن بین المللی موئسسات آموزشی کانادا تجربه کاری مهمی در کانادا بدست آورنده باشند.
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 -16وضعیت آب و هوا در نیوفاندلند و البرادور چگونه است؟
نیوفاندلند و البرادور به دلیل آب و هوای دریایی ،در طول سال از دمای مطبوعی برخوردار است .تابستان ها
کمترین دما  20درجه سانتیگراد و در زمستان حدود صفر درجه سانتی گراد است.
 -17تحصیل در نیوفاندلند و البرادور چه مزایایی دارد؟
موسسات دوره متوسطه نیوفاندلند و البرادور دارای کمترین هزینه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در کانادا
هستند.
برای دانشجویان عالقه مند به اشتغال در مشاغل دریایی و منابع طبیعی ،برنامه های تخصصی و اقتصاد محلی
نیوفاندلند و البرادور می تواند مناسب باشد.
 -18بزرگترین شهرها و شهرکهای نیوفاندلند و البرادور کدامند؟
تقریباً تمام جمعیت استان در جزیره نیوفاندلند زندگی می کنند ،سنت جان (با شهر سنت جان نیوبرانزویک
اشتباه گرفته نشود) با جمعیت تقریبی  215،000نفر بزرگترین شهر و پایتخت این استان است .پردیس اصلی
دانشگاه مموریال نیوفاندلند و موسسه دریایی هر دو در سنت جان هستند.
این استان دو شهر دیگر با نام های کرنر بروک ( )Corner Brookو کوه مروارید ( )Mount Pearlدارد (اگرچه
بزرگترین شهر جزیره ،کانسپینگ بی جنوبی ،جمعیت بیشتری نسبت به هر دو شهر دارد) .یکی از پردیس های
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کالج آتالنتیک شمالی در کرنر بروک واقع شده است.
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تحصیــــــل در ساسکـــــاچــــــوان
 -1افراد عالقه مند به تحصیل در ساسکاچوان به عنوان دانشجوی خارجی ،به چه شکل می بایست اقدام کنند؟
برای درخواست مجوز تحصیل در کانادا ،دانشجویان ابتدا باید نامه پذیرش را از یک موسسه معتبر آموزشی
( )DLIدریافت کنند .از آنجا که هر یک از موسسات ممکن است شرایط و مراحل پذیرش متفاوتی داشته باشند،
متقاضیان عالقه مند می توانند به طور جداگانه با موسسه (های) مورد نظر تماس بگیرند.
 -2دانشگاه های برتر ساسکاچوان کدامند؟
دانشگاه رجینا که در سال  1974تاسیس شد ،یک موسسه نسبتا جوان است ،اما مسیر طوالنی ای را در کمتر
از پنجاه سال سپری کرده است .این دانشگاه در مدت زمان کوتاهی که به عنوان یک موسسه فعالیت می کند،
خود را به عنوان یک پدیده و یک موسسه مبتکر ثابت کرده؛ این دانشگاه اولین دانشگاه در غرب کانادا بود که
مطالعات تعاونی را ارائه داد .جمعیت گسترده ای از دانشجویان متشکل از دانشجویان خارجی ،کانادایی ها و
دانشجویان بومی به برنامه های آموزشی  15دانشکده و گروه دانشگاهی دسترسی دارند .منظره خیره کننده
محوطه دانشگاه ،با یک پارک و یک دریاچه ،دارای ساختمان هایی بهم پیوسته است که به دانشجویان در کنار
آمدن با زمستان کمک می کند.
● دوره های آموزشی مهم :پرستاری ،مدیریت بازرگانی ،مطالعات بهداشتی ،مهندسی سیستم (محیط زیست،
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الکترونیک ،نفت).
● دانشگاه ساسکاچوان در طول تاریخ به عنوان یک دانشگاه کشاورزی در نظر گرفته شده است .با این که این
امر هنوز هم صادق است ،اما این دانشگاه در بسیاری از زمینه های دیگر علوم ،تحقیقات و فناوری پیشتاز است.
همچنین این دانشگاه رتبه باالیی در پزشکی و علوم محیط زیست در کانادا دارد .این دانشگاه در کرانه شرقی
رود ساسکاچوان جنوبی واقع در شهر بزرگ ساسکاتون قرار دارد.
 oدوره های آموزشی مهم :علوم زیستی حیوانات ،تجارت کشاورزی ،سم شناسی ،مهندسی ،علوم محیطی،
پزشکی
 -3کالج های برتر ساسکاچوان کدامند؟
 oکالج لوتر که در سال  1913تاسیس شد ،یک موسسه صد سالهی منحصر بفرد است .این دانشگاه هم یک
دبیرستان و هم یک کالج وابسته به دانشگاه رجینا است ،این به این معناست که گرچه نمی تواند مدارک
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تحصیلی اعطا کند ،اما بسیاری از دوره های آن در دانشگاه برگزار می شود .این ترکیب منحصر به فرد امکان
ایجاد کالس های کوچک (کمتر از  20دانشجو به ازای هر استاد) و پشتیبانی دانشجویان را فراهم می کند.
 oدوره های آموزشی مهم :انگلیسی ،جغرافیا ،ریاضیات ،فلسفه ،روانشناسی ،مطالعات دینی
● پلی تکنیک ساسکاچوان که دوره های آموزشی گستردهای را ارائه میدهد ،پلی تکنیک برتر در استان است.
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در واقع ،این مدرسه تقریباً  150دوره آموزشی كامل دارد .پلی تکنیک ساسکاچوان دوره های یک ساله برای
گواهینامه ،دو سال برای دیپلم و یک دوره چهار ساله برای کارشناسی در رشته پرستاری را ارائه می دهد که به
طور مشترک با دانشگاه رجینا ارائه می شود .این مدرسه  industry responsiveاست و دانش آموزان از رسیدگی
شخصی و فرصت های عملی برای یادگیری برخوردار می شوند .از دیگر جذابیت های آن برای بسیاری از دانش
آموزان ،آموزشگاه «استخراج ،انرژی و تولید» آن است.
 oدوره های آموزشی مهم :معامالت ،تولید هنرهای رسانه ای ،فناوری مهندسی ،مدیریت هتل و رستوران ،منابع
طبیعی و محیط ساخته شده ،تفریح و توسعه جامعه
ای ساسکاچوان بود .این کالج به خاطر حرفه هایی که ارائه میدهد (به ویژه
● کالج پارک لند اولین کالج منطقه ِ

آموزش حرفه ای آتش نشانی) و رویکرد عملیاش که همراه با اخذ دیپلم ها و گواهینامه های حرفه ای است،
اعتبار زیادی کسب کرده است .دوره های انتقال دانشگاه همچنین امکان برگزاری دوره های «دیپلم به درجه»( (�di
 )ploma- to- degreeبا دانشگاه ساسکاچوان و دانشگاه رجینا را در هر دو مقطع تحصیالت تکمیلی و کارشناسی
فراهم می کند .این مدرسه همچنین با پلی تکنیک ساسکاچوان پیوند دارد.
 oدوره های آموزشی مهم :آتش نشانی ،دندانپزشکی ،آموزش ،واکنش فوری پزشکی ،پرستاری ،مهندسی نیرو،
بینایی سنجی ،مددکاری اجتماعی
 -4به طور ویژه در ساسکاچوان کدام زمینه های تحصیلی محبوب هستند؟
● دوره های مهندسی ،کشاورزی و بهداشتی در ساسکاچوان محبوب هستند .به دلیل صنایع اصلی ساسکاچوان،
فارغ التحصیالن از این دوره ها امکان برخورداری از دامنه وسیعی از فرصت های شغلی بعد را از فارغ التحصیلی
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دارند.
● عالوه بر موارد فوق ،می توان طیف گسترده ای از دوره های تحصیلی را در دانشگاه ها و کالج های ساسکاچوان
دنبال کرد.
 -5هزینه شهریه دانشجویان خارجی در ساسکاچوان چقدر است؟
شهریه دانشجویان خارجی در ساسکاچوان بین کالج ها و دانشگاه ها و بین دوره های مختلف تحصیلی بسیار
متفاوت است .به عنوان یک تخمین تقریبی ،انتظار میرود که دانشجویان خارجی ساالنه بین  10،000تا 18،000
دالر در یک کالج پرداخت کنند .همچنین انتظار میرود که دانشجویان خارجی ساالنه  16،500تا  20،000دالر برای
دوره های لیسانس در دانشگاه ها بپردازند .شهریه آموزشگاه زبان و آموزشگاه تحصیالت تکمیلی ممکن است
تفاوت چشمگیری داشته باشد.
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 -6امکانات مربوط به خدمات درمانی و بیمه در ساسکاچوان کدامند؟
دانشجویان خارجی که در کانادا تحصیل می کنند ،ملزم به خرید بیمه درمانی هستند .غالباً  ،این امر از طریق
موسسه «تحصیالت تکمیلی» ( )post- secondary institutionسازماندهی می شود .به محض ورود به ساسکاچوان،
دانشجویان خارجی شرایط دریافت پوشش پزشکی و بیمارستانی پایه ساسکاچوان را بدون پرداخت هزینه دارند.
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 -7متوسط هزینه ماهانه زندگی در ساسکاچوان برای یک دانشجو چقدر است؟
برای تقاضای مجوز تحصیل ،متقاضی باید نشان دهد که عالوه بر شهریه 10 ،هزار دالر برای تأمین هزینه های
زندگی در ساسکاچوان نیز دارد .این مبلغ معادل  833دالر در ماه است.
در جدول زیر برآورد تقریبی هزینه های زندگی به مدت  12ماه برای یک دانشجوی خارجی در ساسکاچوان محاسبه
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شده است .هزینه زندگی بسته به موقعیت شهری یا روستایی میتواند بسیار متفاوت باشد.
در سال (تقریبا)

در ماه (تقریبا)

موارد

$6000

$150

محل اقامت (مشترک ،خارج از دانشگاه)

$3600

$300

غذا

$1800

$150

لباس ،متفرقه

$1800

$150

تفریح و سرگرمی

$864

$72

حمل و نقل (قیمت دانشجویی رجینا)

$600

$50

قبض تلفن

$600

$50

اینترنت

$1200

$100

خدمات رفاهی

$16464

$1372

هزینه زندگی کل (بدون احتساب هزینه های خاص
موسسه در باال)

تحصیــل در ساسکــاچــوان
+1 )604( 773 3475

 -8امکانات مربوط به کمک مالی در ساسکاچوان چیست؟
دانشجویان خارجی در ساسکاچوان امکان دسترسی به وام خصوصی را با همان شرایط شهروندان کانادایی و
ساکنان دائمی دارند .وام ها ممکن است توسط بانک ها ،تشکل های دانشجویی یا گروه های دیگر ارائه شود.
مهم است که قبل از تعهد به انجام هرگونه قرارداد ،به درستی در مورد شرایط وام تحقیق کرده ،و برنامه های
سود و بازپرداخت را به درستی درک کنید.
بسیاری از سازمان ها و موسسات ممکن است بورس تحصیلی یا کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان خارجی که
در ساسکاچوان تحصیل می کنند ،ارائه دهند .برای کسب اطالعات بیشتر ،دانشجویان تشویق می شوند با بخش
خدمات دانشجویان خارجی ( )international student services departmentموسسه خود تماس بگیرند.
به ویژه در دوره های تحصیالت تکمیلی ،غالبا امکانات مالی برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد یا
دکترا تحصیل می کنند وجود دارد .مهم است که برای کسب اطالعات بیشتر مستقیماً با موسسه آموزشی تماس
بگیرید.
 -9کدام کالج ها و دانشگاه ها در ساسکاچوان دوره های تحصیل مهندسی را ارائه می دهند؟
به عنوان یک دوره محبوب در سراسر کانادا ،تحصیل در رشته مهندسی در بسیاری از دانشگاه ها و کالج های
ساسکاچوان امکان پذیر است.
هر دو دانشگاه ساسکاچوان و رجینا دارای دوره های مهندسی پربار و شناخته شده ای هستند که تخصص های
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متنوعی را ارائه می دهند .دانشگاه رجینا به طور ویژه برای دوره های مهندسی سیستمهایش (محیط زیست،
الکترونیک و نفت) شناخته شده است.
کالج پارک لند و کالج گریت پلینز به خاطر دوره های مهندسی نیرویشان معروف هستند.
پلی تکنیک ساسکاچوان به عنوان یک موسسه علم و فناوری کاربردی ،یک دوره مهندسی فناوری را ارائه می دهد
که بسیار محبوب است.
 -10کدام کالج ها و دانشگاه ها در ساسکاچوان دوره های فناوری رایانه را ارائه می دهند؟
به عنوان یک دوره محبوب در سراسر کانادا ،تحصیل در زمینه فناوری کامپیوتر و دوره های مرتبط در بسیاری از
دانشگاه ها و کالج های ساسکاچوان امکان پذیر است.
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دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه رجینا  10دوره تحصیلی از لیسانس تا مقاطع تحصیالت تکمیلی و دیپلم را ارائه
می دهد .دانشگاه ساسکاچوان لیسانس علوم را دررشته علوم کامپیوتر یا مهندسی نرم افزار ارائه می دهد.
پلی تکنیک ساسکاچوان به عنوان یک موسسه علم و فناوری کاربردی ،طیف وسیعی از دوره های رایانه و فناوری
را ارائه می دهد.

تحصیــل در ساسکــاچــوان
+1 )604( 773 3475

 -11کدام کالج ها و دانشگاه ها در ساسکاچوان دوره های تحصیل پرستاری را ارائه می دهند؟
● به عنوان یک دوره محبوب در سراسر کانادا ،تحصیل در رشته پرستاری و دوره های بهداشتی مرتبط با آن در
بسیاری از دانشگاه ها و کالج های ساسکاچوان امکان پذیر است.
● پرستاری و مطالعات بهداشتی از دوره های مهم دانشگاه رجینا است.
● کالج پارک لند در آموزش پرستاری تخصص دارد .دانشجویانی که مایل به گذراندن دوره لیسانس علوم
پرستاری از دانشگاه ساسکاچوان هستند می توانند کل دوره را در کالج پارکلند بگذرانند .این کالج همچنین برای
ارائه دورهی دیپلم پرستاری عملی ،به پلی تکنیک ساسکاچوان پیوسته است.
 -12در چه بخش هایی از ساسکاچوان مدارک  STEMارائه می دهد؟
 STEMمخفف علم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات است .با این که مشاغل در زمینه های  STEMمحبوب هستند ،اما
هیچ دوره خاصی با عنوان " "STEMدر هیچ یک از کالج ها یا دانشگاه های ساسکاچوان وجود ندارد .دانشجویان
احتمالی تشویق می شوند تا در مورد برنامه های زمینه مورد عالقه خود تحقیق کنند .برای تحقیق در مورد برنامه
ها در این زمینه ها از ابزار جستجوی مدرسه استفاده کنید.
 -13چشم انداز شغلی برای دانشجویان خارجی پس از فارغ التحصیلی در ساسکاچوان چگونه است؟
● ساسکاچوان یکی از کمترین نرخ بیکاری در کشور کانادا را دارد.
● بخشهای اصلی اشتغال ساسکاچوان شامل بهداشت و کمک های اجتماعی ،خدمات آموزشی ،کشاورزی و
ای علمی و فنی از سپتامبر  2015تا سپتامبر  2016رشد چشمگیری داشته
ساخت و ساز است .بخش خدمات حرفه ِ
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است.

 -14چگونه یک فارغ التحصیل خارجی می تواند در ساسکاچوان کار کند؟
فارغ التحصیالن از یک موسسه معتبر آموزشی ( )DLIدر ساسکاچوان میتوانند پس از فارغ التحصیلی از یک دوره
تحصیلی واجد شرایط ،برای «مجوز کار پس از فارغ التحصیلی» ( )Post- Graduation Work Permitاقدام کنند.
 -15آیا تحصیل در ساسکاچوان گزینه هایی برای مهاجرت دائم به کانادا برای دانشجویان خارجی فراهم می
کند؟
هیئت تجربی برنامه ریزی متقاضیان مهاجرت به ساسکاچوان یا The Saskatchewan Immigrant Nominee
 Program (SINP) Saskatchewan Experience Categoryشامل یک زیر گروه است که برای دانشجویانی که
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از یک موسسه تحصیالت تکمیلی شناخته شده در کانادا فارغ التحصیل شده اند ،شرایطی را فراهم میکند تا
درخواست مهاجرت دائم به کانادا را بدهند .متقاضیانی که از موسسه ای در ساسکاچوان فارغ التحصیل شده
اند ،اگر شش ماه سابقه کار در ساسکاچوان و یک پیشنهاد شغل دائمی و تمام وقت از یک کارفرمای ساسکاچوان
داشته باشند ،واجد شرایط هستند.
فارغ التحصیالن خارجی می توانند درخواست اقامت دائم را از طریق «سیستم مهاجرت  Express Entryفدرال»
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دنبال کنند .داوطلبان مهاجرت به کانادا که تحصیالت خود را در آموزشگاهی در ساسکاچوان به پایان رسانده اند،
ممکن است به دلیل سطح باالی تحصیالت ،امتیاز قابل توجهی کسب کنند .عالوه بر این ،فارغ التحصیالن خارجی
موسسات آموزشی کانادا ممکن است تجربهی مهم کار در کانادا را کسب کرده باشند که یکی دیگر از فاکتورهای
بسیار ارزشمند در بررسی های سیستم  Express Entryاست.
 -16آب و هوا در ساسکاچوان چگونه است؟
آب و هوای ساسکاچوان از آنجا که این شهر از آب دور است ،در تابستان خشک و گرم است .ساسکاچوان ممکن
است به خاطر زمستان های سردش معروف باشد ،اما شهرهای بزرگ و کوچکش به خوبی برای مقابله با دمای
هوا به ساکنان کمک می کنند .حقیقت جالب این است که گردبادها در ساسکاچوان بیشتر از دیگر نقاط کانادا
رخ می دهد.
 -17تحصیل در ساسکاچوان چه مزایایی دارد؟
ساسکاچوان دارای دو دانشگاه در سطح جهانی با اعتبار دولتی و دارای بودجه عمومی است که دانشجویان
خارجی را از بسیاری از کشورهای جهان به خود جذب می کند .این دانشگاه ها به ترتیب در رجینا و ساسکاتون
واقع شده اند که جمعیت هر دو دانشگاه در حدود  250هزار نفر است .برای دانش آموزانی که ترجیح می دهند
در شهرهای بزرگ با جمعیت چند میلیونی نباشند ،ساسکاچوان گزینه بسیار جذابی است.
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 -18بزرگترین شهرهای ساسکاچوان کدامند؟
دو شهر اصلی رجینا و ساسکاتون هستند .رجینا ،در جنوب استان ،موسسات شناخته شده تحصیالت تکمیلی را
در خود جای داده است .دانشگاه رجینا و یکی از پردیس های پلی تکنیک ساسکاچوان هم در همین شهر است.
این شهر به دلیل تعداد زیاد پارک ها و فضای سبز شهرت دارد.
ساسکاتون بزرگترین شهر استان و یکی از شهر ها با سریعترین رشد جمعیت در کانادا است .این شهر همچنین
این وجه تمایز را دارد که تنها شهر مهم کانادا است که از روی نام یک ماده غذایی  -توت ساسکاتون  -نامگذاری
شده است .این دانشگاه محل ساسکاچوان و یکی از پردیس های پلی تکنیک ساسکاچوان است.
از دیگر شهرهای اصلی ساسکاچوان می توان به پرنس آلبرت ،موزجاو و یورکتون (جایی که کالج پارک لند واقع
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شده است) اشاره کرد.
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زنـدگـــی در کـانــــادا
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بعـــد از رسیــدن به کانـــادا
 -1هنگامیکه به کانادا رسیدم ،آیا خدماتی برای دریافت کمک وجود دارد؟
هر استان و هر شهر به سازمانها و خدماتی مجهز است که به تازهواردان به کانادا کمک شود.
 -2چگونه میتوان خدمات مراقبتهای پزشکی را دریافت کرد؟
تمام استانها و مناطق کانادا برنامهی بیمهی سالمت عمومی را برای پوشش نیازهای عمومی درمانی دارا هستند.
با این حال ،در بعضی از استانها باید تا سه ماه از ورود شما به کانادا گذشته باشد تا بتوانید از بیمههای سالمت
استفاده کنید .درخواست بیمهی سالمت برای خود و خانواده را در اولویت قرار دهید و بهمحض رسیدن به کانادا
برای آن اقدام کنید .همچنین برای شرایط اضطراری ،تا وقتی که بیمهی درمانی در استانتان آغاز نشده ،بیمهی
سالمت خصوصی را از یکی از شرکتهای بیمه خریداری کنید.
 -3برای شروع به کار در کانادا به چه چیزهایی نیاز دارم؟
برای کار در هر نقطه از کانادا ،به شمارهی بیمهی اجتماعی ( )SINنیاز است .بهمحض ورود به کانادا فوراً برای
دریافت کارت  SINاقدام کنید .برای مشاهدهی دستورالعملها از وبسایت خدمات کانادا استفاده کنید .رزومهتان
حتماً باید به انگلیسی یا فرانسه نوشته شده باشد .همچنین ممکن است به اعتبارنامهی تأییدشده (credentials
 )confirmedنیاز پیدا کنید .در سراسر کانادا آژانسهای متعددی برای ارائهی خدمات معادلسازی و اعتبارسنجی
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وجود دارد.
 -4چگونه تابعیت کانادا را کسب کنم؟
پیش از ارسال درخواست برای کسب تابعیت ،باید چهار سال ،معادل  ۱۴۶۰روز ،در کانادا ساکن باشید.
 -5نمیدانم در کدام یک از شهرهای کانادا زندگی کنم؛ از کجا شروع کنم؟
کانادا کشوری است بزرگ با فرهنگی متنوع ،جوامع و آبوهوای گوناگون و فرصتهای کاری .برای تحقیق دربارهی
این جزئیات اطالعاتی کلی دربارهی کانادا کسب کنید .نکتهی مهمی که باید مدنظر داشت این است که به جایی
بروید که موقعیتهای کاری متناسب با شما را داشته باشد .همچنین باید تحقیقاتی دربارهی هزینههای زندگی

صفحه 366

در مناطق و شهرهای مختلف کانادا انجام دهید.
 -6زمانی که به کانادا میرسم ،چه چیزهایی را باید آماده داشته باشم؟
وقتی که شما به کانادا میرسید ،باید تمام مدارک هویتی و مهاجرتی مورد نیاز را در دستتان و نه در چمدان
داشته باشید؛ به طوری که بتوانید تمام مدارک را به گمرک و افسر مهاجرت در فرودگاه یا مرز به راحتی ارائه
کنید .مهم است که مکانی برای خود و خانواده مهیا کرده باشید تا در روزهای اول ورود که از سفر خستهاید،

زنـدگـــی در کـانــــادا
+1 )604( 773 3475

مشکلی بهوجود نیاید .خانهی دوستان و خانواده هم گزینهی ایده آلی است ،همینطور آپارتمانها و هتلها برای
دورههای کوتاهمدت.
 -7آیا میتوانم حیوان خانگیام را با خود به کانادا بیاورم؟
قوانین سختگیرانه ای برای آوردن حیوانات ،خوراکیها و گیاهان به کانادا وجود دارد .پیش از ورود به کانادا با
موارد زیر تماس حاصل کنید:
Canadian Food Inspection Agency
Animal Health
Agriculture Canada
Camelot Drive 59
Nepean, Ontario
K1A 0Y9
 -8آیا میتوانم ماشینم را به کانادا بیاورم؟
در حملونقل کانادا استانداردهایی برای کنترل آلودگی و ایمنی وجود دارد که اجازهی ورود بعضی از ماشینها را
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نمیدهد .الزامی است که گواهینامهی رانندگی معتبر ،سوابق تصادف از شرکت بیمه و مدارک ثبتنام ماشین
را همراه داشته باشید .برای تکمیل دستورالعملها با حملونقل کانادا تماس حاصل کنید:
Transport Canada
Place de Ville, Tower C
Sparks Street 330
Ottawa, Ontario K1A 0N5
(2309 990- )613

صفحه 367

برای مطالعه بیشتر در این مورد کلیک نمایید.
 -9فرزندی دارم که به مدرسه میرود؛ میتوانم او را آنجا به مدرسه بفرستم؟
تمام کودکان در فاصلهی سنی  4و  16تا  18سال ،بسته به استان ،مطابق با قانون مجبورند به مدرسه بروند .سال
تحصیلی از سپتامبر تا ژوئن خواهد بود .ثبتنام مدارس از اوایل فوریه تا سپتامبر هر سال تحصیلی انجام
میشود .هر ناحیهی کانادا هیئت مدیرهی مدرسهی خودش را دارد .میتوانید برای کسب اطالعات تکمیلی با

زنـدگـــی در کـانــــادا
+1 )604( 773 3475
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مدیریت مدرسهی جایی که برای زندگی درنظر گرفتید تماس حاصل کنید.
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کلـــاسهای زبــــان
 -1چه کسانی برای شرکت در کالس های زبان با بودجه ی دولتی واجد شرایط هستند؟
بزرگساالن مقیم دائم می توانند در کالس های با بودجه ی دولتی برای تقویت زبان انگلیسی و فرانسه خود
شرکت کنند.
بچه ها و جوانان ،زبان انگلیسی و فرانسه را در مدرسه یاد می گیرند.
اگر واجد شرایط نیستید ،گزینه های دیگری هم هست .استان یا محل اقامت خود را بررسی کنید .احتماال کالس
های زبان برای شهروندان تازه ،کارگران موقت و دانشجویان ارائه دهند.
می توانید از سازمان های مخصوص کمک به تازه واردان در محل اقامت خود ،اطالعات بیشتری را درباره ی برنامه
های زبان مرتبط با خود کسب کنید.
همچنین تعداد زیادی از مدارس ،کالس های خصوصی زبان ارائه می دهند که هزینه های خودش را دارد.
 -2چطور می توانیم بدون پرداخت هزینه در کالس های زبان با بودجه ی دولتی ثبت نام کنیم؟
برای ثبت نام در کالس های زبان دولتی ،باید به مرکز ارزیابی زبان شهر خود مراجعه کنید .آن ها زبان انگلیسی یا
فرانسوی شما را ارزیابی می کنند .سازمان های کمک به تازه واردان ،محل آن ها را به شما خواهند گفت .همچنین
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اطالعات بیشتری را در مورد آزموش زبان در اختیارتان قرار می دهند.
 -3همسرم می تواند همراه من در کالس ها شرکت کند؟
اگر همسرتان مقیم دائم باشد ،بله می تواند در کالس های دولتی ثبت نام کند.
 -4دوره های آموزش زمان چه مدت است؟
تا زمان کسب شرایط ،می توانید کالس های با بودجه ی دولتی را بگیرید.
 -5کالس های زبان خود را شروع کرده اما در حال مهاجرتم .می توانم آن ها را در شهر جدیدم ادامه دهم؟
تا زمانی که واجد شرایط باشید ،می توانید کالس های با بودجه ی دولتی را اخذ کنید .برای ثبت نام در کالس

صفحه 370

های دولتی ،باید یک مرکز ارزیابی زبان شما را معرفی کند .می توانید بگویید که قبل از انتقال ،در کالس های
زبان ارزیابی شده و ثبت نام کرده اید.
برای یافتن اطالعات بیشتر از برنامه های موجود و مراکز ارزیابی ،از سازمان های کمک به تازه واردان استفاده
کنید.
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 -6به طور موقت در حال کار یا تحصیل در کانادا هستم .می توانم کالس های با بودجه ی دولتی را اخذ کنم؟
اگر محصل یا کارگر موقت هستید ،قادر به اخذ کالس های دولتی نیستید .در عوض ،وضعیت محل اقامت یا
منطقه ی خود را بررسی کنید .احتماال کالس های زبانی را برای محصالن و کارگران داشته باشند.
می توانید درباره ی همه ی برنامه های آموزش زبان موجود ،از طریق سازمان کمک به تازه واردان ،اطالعات
بیشتری کسب کنید.
 -7برنامه های آموزش زبان با بودجه ی دولتی چگونه اند؟
تازه واردان واجد شرایط می توانند در همه ی سطوح (  ) beginner, intermediate, advancedآموزش زبان برای
تازه واردین به کانادا (  ) LINCو دوره های زبان برای مهاجران به کانادا (  ) CLICرا اخذ کنند.
کالس های پیشرفته مخصوص شغل هم برگزار می شود که مربوط به مشاغلی خاص در محل هایی معین هستند.
می توانید در طول روز ،عصر یا آخر هفته کالس ها را شرکت کنید .بعضی از دوره ها خدمات مراقبت از کودک و
رفت و آمد هم ارائه می دهند.
 -8برنامه های آموزش زبان با بودجه ی استانی یا منطقه ای چگونه اند؟
خیلی از استان ها و مناطق ،کالس های آموزش زبان برای تازه واردین ارائه می دهند .برای اطالعات بیشتر ،از
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وبسایت محل اقامت خود دیدن کنید.
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کــار در کانـــادا
 -1برای مهاجرت به کانادا به عنوان یک فرد ماهر و متخصص ،آیا الزم است که پیشنهاد کار داشته باشیم؟
خیر .متقاضیان همچنان می توانند بدون داشتن پیشنهاد کار ،ویزای مهاجرت به کانادا (اقامت دائم) را دریافت
کنند .با این حال ،در سیستم مهاجرت  Express Entryفدرال ،کارفرمایان کانادایی نسبت به گذشته نقش
بیشتری در مهاجرت کانادا دارند ،به این معنی که برای بسیاری از متقاضیان ،دریافت پیشنهاد شغلی معتبر از
کانادا به طور قابل توجهی شانس آنها را برای دریافت اقامت دائم کانادا افزایش می دهد .متقاضیان در سیستم
 Express Entryاین فرصت را دارند که با تبلیغ و معرفی مستقیم خود به کارفرمایان از طریق ابزار جستجوی
شغلی در  ،CanadaVisaشانس خود را برای دریافت دعوتنامه افزایش دهند.
داوطلبان باید توجه داشته باشند که در  Quebecو برخی از برنامههای تعیین شده استانی ،برای مهاجرت به
عنوان یک کارگر و فرد ماهر برای واجد شرایط بودن ،نیازی به پیشنهاد شغلی از کانادا ندارند.
 -2در زمینه مهاجرت به کانادا" ،پیشنهاد شغلی" به چه معنی است؟
پیشنهاد شغلی یک پیشنهاد واقعی برای کار از طرف یک کارفرمای قانونی کانادایی است.
 -3آیا پیشنهاد شغلی که یک کارفرمای کانادایی میتواند ارائه کند ،انواع مختلفی دارد یا نه؟
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بله .در واقع دو نوع پیشنهاد شغلی وجود دارد که کارفرما می تواند ارائه دهد:
● پیشنهاد شغلی موقت که برای مدت زمان مشخصی مثال شش ماه ،یک سال ویا ...ارائه می شود .در اکثر
موارد ،افراد فقط زمانی می توانند کار خود را شروع کنند و مشغول به کار شوند که دریافت مجوز کار موقت را
دریافت کرده باشند.
● پیشنهاد شغل دائمی که برای مدت زمان نامعلومی ارائه می شود .افراد فقط پس از دریافت ویزای مهاجرت
کانادا می توانند شروع به کار کنند.
 -4آیا میتوان هم برای اجازه کار موقت و هم ویزای مهاجرت کانادا اقدام کرد؟
بله .این امکان وجود دارد که متقاضی به تنهایی یا همزمان با درخواست ویزای کانادا ،برای مجوز کار موقت اقدام
کنند .ادراه مهاجران ،پناهندگان و شهروندان کانادا با مفهومی به نام "هدف دوگانه ( ")dual intentآشنا هستند
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که این مفهوم به این معنی است که متقاضی می خواهد به طور موقت در کانادا کار کند و پس از آن به طور
دائم در کانادا اقامت و کار کند.
 -5مزایا و فایدهی دریافت پیشنهاد شغلی دائمی از طرف کارفرمای کانادایی چیست؟
در سیست م  ،Express Entryمتقاضیانی که موفق به دریافت پیشنهاد شغلی پشتیبانی شده توسط �LMIA ( La
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 )bour Market Impact Assessmentشوند ،بسته به موقعیت و پیشنهاد ارائه شده 50 ،یا  200امتیاز اضافی
در سیستم جامع رتبه بندی ( )CRSدریافت می کنند .اگرچه این پاداش امتیاز  CRSتضمین کننده این نیست
که متقاضی برای اقامت دائم در کانادا دعوت شود ،اما این که متقاضی یک پیشنهاد شغلی واجد شرایط داشته
احتماال دعوت نامه برای درخواست او برای اقامت دائم صادر می شود .که این به
باشد به این معنی است که
ً
معنی سریع تر شدن روند مهاجرت متقاضی است.
 -6مزایا و فایدهی دریافت پیشنهاد شغلی موقت از طرف کارفرمای کانادایی چیست؟
دریافت پیشنهاد شغلی موقت کانادایی مزایای قابل توجهی دارد:
● پیشنهاد شغلی نقطه شروع و مقدمهای برای دریافت مجوز کار موقت است.
معموال چند روز یا چند
● سریعترین راه ورود به کانادا و کار ،داشتن مجوز کار است .روند درخواست مجوز کار
ً

هفته طول میکشد.

● کارفرمایانی که مجوز کار در کانادا را دارند می توانند پیشنهاد شغلی تمام وقت دائمی با مدت زمان نامشخص
را به فرد ارائه دهد و پیشنهاد شغلی جدید جزو دسته اشتغال منظم (  )arranged employmentدر طبقه بندی
کارگران ماهر فدرال در کانادا قرار می گیرد.
 -7آیا دریافت پیشنهاد شغلی در کانادا ،ضرر و مشکلی برای متقاضی ایجاد میکند؟
خیر .هیچ مشکلی ایجاد نمیکند.
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 -8آیا پیدا کردن شغلی مناسب در کانادا کاری دشواری است؟
خیر .فرصت های شغلی مناسب و سودده زیادی در کانادا وجود دارد .هر روز در کانادا بیش از  50،000آگهی
استخدام وجود دارد که تکمیل نمیشود و بدون جواب باقی می مانند .دریافت پیشنهاد شغلی در صورتی که فرد
خارج از کانادا باشد کمی دشوار است اما مطمئناً می توان با کمی پشتکار ،به ویژه با کمک گرفتن از ابزارها و
راهنمایی هایی که دفاتر حقوقی کانادا ارائه می دهند ،به نتیجه رسید .کارفرمایان بسیاری در کانادا هستند که
تقاضاهای زیادی برای به خدمت گرفتن کارگر ماهر و متخصص دارند .هیچ دلیلی وجود ندارد که متقاضی خارج
از کانادا بخشی از راه حل آنها نباشد.
 -9مجوز کار چیست؟

صفحه 374

در کانادا ،ویزای کار و اجازه داشتن برای استخدام به عنوان مجوز کار شناخته میشود .مجوز کار مدرکی است که
توسط دولت کانادا صادر می شود و به یک فرد خارجی اجازه می دهد در یک کار خاص برای کارفرمای خاص کار
کند.
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 -10از دیدگاه مسئوالن و مقامات مربوط به مهاجرت به کانادا" ،کار" چگونه تعریف میشود؟ (به چه چیزی کار
میگویند؟)
"کار" را فعالیتی تعریف می کنند که در صورت انجام آن دستمزدی داده میشود و یا مستقیماً با فعالیتهای
شهروندان کانادایی یا افرادی که اقامت دائم دارند در بازار کار کانادا ،رقابت می کند.
 -11چه کسی برای کار در کانادا به «مجوز کار معتبر» نیاز دارد؟
به طور کلی ،افرادی که نه شهروند کانادا هستند و نه اقامت دائم دارند ،برای کار در کانادا نیاز به «مجوز کار
معتبر» دارند .با این حال ،کارگران خارجی می توانند برخی از کارها را در کانادا بدون مجوز کار انجام دهند.
 -12اولین قدم برای گرفتن مجوز کار چیست؟
دریافت پیشنهاد شغلی معتبر از کارفرمای کانادایی است.
ِ
قدم مورد نیاز،
به عنوان یک قانون کلی ،اولین
ِ
مجوزهای کار آزاد از این قاعده مستثنی هستند و نیازی به پیشنهاد کاری قبلی ندارند .مجوز کار آزاد در دسترس
افراد زیر است:
 .1همسران رسمی دارندگان مجوز کار معتبر
 .2همسران رسمی دانشجویان خارجی در کانادا
 .3پناهجویان
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 .4اعضای خانواده های تحت حمایت مالی در داخل کشور
 .5و دانشجویان بی بضاعت در کانادا
 -13چه کسی اجازه کار را صادر می کند؟
«اداره مهاجرت ،پناهندگان و شهروندی کانادا» ( )IRCCکه یکی از ادارات دولتی کانادا است ،مجوزهای کار را صادر
می کند.
 -14چگونه درخواست مجوز کار ارسال می شود؟
درخواست مجوز کار را میتوان بصورت آنالین ارسال کرد .متقاضیان باید به اسکنر یا دوربین دسترسی داشته
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باشند تا نسخه الکترونیکی کلیه مدارک مورد نیاز و یک کارت اعتباری را ایجاد و بارگذاری کنند .همچنین می
توان از خارج از کانادا در «دفتر ویزای کانادا» در کشوری که متقاضی تابعیتش را دارد یا کشوری که متقاضی به
طور قانونی در آن پذیرفته شده است ،درخواست مجوز کار داد.
 -15فرایند صدور مجوز کار چقدر طول میکشد؟
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اکثر درخواستهای مجوز کار در طی چند روز یا هفته پردازش و صادر می شوند که بستگی به این دارد که معاینه
پزشکی مورد نیاز است یا نه و این که میزان کار در دفتر ویزایی که درخواست به آن ارسال شده است چقدر
است.
 -16مجوز کار برای چه مدت اعتبار دارد و آیا می توان آن را تمدید کرد؟
کامال به ماهیت شغل در کانادا و دسته بندی مجوز کاری که متقاضی درخواست داده ،بستگی
مدت زمان اجازه کار
ً
دارد .اجازه کار از داخل کانادا قابل تمدید است ،اما برخی از مجوزهای کار حداکثر مدت دارند.
 -17آیا ویزای توریستی برای ورود به کانادا جهت کار مورد نیاز است؟
به غیر از مجوز کار ،متقاضی به ویزای اقامت موقت ( )TRVاحتیاج دارد مگر اینکه متقاضی از یکی از کشورهای
«معاف از ویزا» باشد .در بیشتر موارد ،الزم است شهروندان کشورهای معاف از ویزا برای ورود به کانادا «مجوز
سفر الکترونیکی» ( )eTAرا دریافت کنند.
متقاضیان باید برای دریافت  TRVدر «دفتر ویزای کانادا» در کشوری که تابعیتش را دارند یا کشوری که به طور
معموال بصورت آنالین ارسال می شود،
قانونی در آن پذیرفته شده اند ،اقدام کنند .یک درخواست برای eTA
ً
اگرچه فرایند کاغذی آن هم ممکن است.
 -18آیا تغییر کارفرما با همان مجوز کار امکان پذیر است؟
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به عنوان یک قاعده کلی ،مجوز کار برای یک کارفرمای خاص اعمال می شود .اگر فردی کارفرمای خود را تغییر
دهد باید درخواست یک مجوز کار جدید را بدهد .فقط کارگرانی که با مجوز کار آزاد در کانادا پذیرفته شده اند
می توانند بدون درخواست مجدد ،کارفرما را تغییر دهند .مجوزهای کار آزاد استثنا هستند و ممکن است در
دسترس افراد زیر است:
 .1همسران دارندگان مجوز کار معتبر
 .2همسران دانشجویان خارجی در کانادا
 .3پناهجویان
 .4اعضای خانواده های تحت حمایت مالی در داخل کشور
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 .5و دانشجویان بی بضاعت در کانادا
 -19آیا معاینه پزشکی به عنوان بخشی از فرایند درخواست مجوز کار مورد نیاز است؟
قبل از شروع کار در مشاغلی که مراقبت های بهداشتی در آن ضروری است ،همیشه معاینه پزشکی الزم است.
در غیر این صورت ،بسته به کشور محل اقامت ،اگر پیشنهاد شغلی (که متقاضی از کارفرما دریافت کرده) برای
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مدتی بیش از شش ماه باشد ،ممکن است متقاضی مجبور شود قبل از تأیید مجوز کار ،در یک معاینه پزشکی
شرکت کند.
 -20آیا همسر و فرزندان می توانند با کارگر موقت به کانادا بیایند؟
بله ،همسر و فرزندان وابسته می توانند یک کارگر موقت را در کانادا همراهی کنند .در بسیاری از موارد ،اشخاصی
که با اجازه کار وارد کانادا می شوند ممکن است درخواست کنند که مجوز کار آزاد برای همسر آنها صادر شود.
در برخی موارد ،ممکن است کودکان برای تحصیل در کانادا به «مجوز تحصیل» نیاز داشته باشند.
 -21آیا دولت کانادا برای گرفتن مجوز کار هزینه ای می گیرد؟
دالر کانادا ( )CADهزینه می گیرد .در صورت نیاز به ویزای اقامت موقت
دولت کانادا برای درخواست مجوز کار 155
ِ
( )TRVیا مجوز سفر الکترونیکی ( )eTAهزینه های اضافی گرفته میشود.
 -22مزایای استخدام وکیل چیست؟
اغلب اوقات ،فرصت های شغلی نیاز به اقدام سریع دارند و به همین دلیل داشتن یک نماینده قانونی خبره در
کانادا با تخصص در زمینه مجوزهای کار کارآمدترین راه برای ادامه کار است.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگرچه صالحیت های متقاضی عامل تعیین کنندهای در موفقیت
درخواست مجوز کار است ،اما صالحدید مامور اداره «مهاجرت ،پناهندگان و شهروندی کانادا» ( )IRCCمی تواند
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نقش مهمی در پذیرفته شدن درخواست فرد داشته باشد .طبق آئیننامه مهاجرت کانادا ،اختیارات زیادی در
رسیدگی به درخواست های مجوز کار به افسران  IRCCداده می شود.
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فرزنـــد خواندگـــی
 -1چگونه میتوانیم کودکی را از کشور دیگر به فرزندی بگیریم؟
این فرزندخواندگیها دو قدم دارد؛ قدم اول مربوط به ایالت یا کشوری است که شما زندگی میکنید و کشوری
که میخواهید درخواست دهید .حتماً از سایت راهنما برای اطالعات بیشتر استفاده کنید.
قدم بعدی پروسهی مهاجرت یا اخذ شهروندی است .اینجاست که سازمان مهاجرت و شهروندی وارد ماجرا
میشود .به محض تأیید درخواست شما از جانب مسئولین کشورتان و مقامات کشور فرزند ،میتوانید از طریق
سازمان فوق ،اقدامات بعدی را انجام دهید.
قدم اول این فرایند دست کسی نیست و تا زمانی که دو کشور رضایت ندهند ،از دست سازمان هم کاری
برنمیآید.
 -2من مقیم موقت هستم؛ آیا میتوانم کسی را از کشور دیگر به فرزندی بگیرم؟
خیر ،برای این کار باید مقیم دائم یا شهروند کانادا باشید .مقیمان موقت اختیار پذیرش فرزند از کشور دیگر را
ندارند.
 -3درخواست من تکمیل شده است؛ چگونه فرزند خود را به کانادا بیاورم؟
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بهمحض صدور نامهی تأییدیه از جانب ایالت ،پروسهی مهاجرت یا اخذ شهروندی را برای فرزند خود در پیش
خواهید داشت .از وبسایت راهنما در این زمینه کمک بگیرید.
میتوانید بهصورت آنالین هم برنامه را پیش ببرید .برای اطالعات بیشتر از دو منبع زیر استفاده کنید:
منبع 1
منبع 2
 -4فرزند پذیرششده ،برای مهاجرت به کانادا نیاز به ویزا دارد؟
بله ،قبل از آوردن فرزندتان ،باید مدارک الزم را برای ورود قانونی او فراهم کنید .این مدارک شامل ویزای اقامت
دائم و یا پاسپورت کانادایی از طریق امتیاز شهروندی است .برای جلوگیری از تأخیر و پرداخت هزینههای
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غیرضروری ،تا اطمینان از اتمام همهی کارهای الزم ،بهتر است فرزند به کانادا نیاید.
 -5فرایند فرزندخواندگی چقدر زمان میبرد؟
بسته به کشور فرزند ،ممکن است دو سال یا بیشتر زمان ببرد .این پروسه برمبنای اولویت است و اهمیت دارد
که آیا والدین برای شهروندی فرزند درخواست دادهاند و یا اقامت دائم.
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هر دو قدم این پروسه تقریباً به یک اندازه زمان میبرد .شاید این انتظار ،زمانی که شما شوق پذیرش عضو
جدیدی را در خانواده دارید ،کمی غیرمعقول باشد .با این حال ،این روند سخت برای صیانت از حقوق فرزند الزامی
است .هم دولت ایالتی شما و هم دولت خود فرزند ،باید این پذیرش را تأیید کنند.
برای اطمینان از حقو حقوق فرزند ،مأموران ویزا باید سه مورد را تأیید کنند:
● پذیرش برمبنای عالقهی خود فرزند است.
● فرزند پذیرفتهشده ،از جانب والدین فروخته و یا قاچاق نمیشود.
● مدارک فرزند ،معتبر و موردتأیید باشد.
در کشورهایی که سوابق قاچاق و کالهبرداری دارند ،باید بررسیهایی صورت گیرد که زمان میبرد .پاسخ سؤاالت
خود را در این لینک بخوانید.
 -6من کارهای اداری را انجام دادهام .یک شهروند یا مقیم دائم خوب هستم و از یکی از آژانسهای معتبر
پذیرش گرفتهام .با این حال ،چرا کار من اینقدر طول میکشد؟
پروسهی فرزندخواندگی کمی پیچیده است .خانوادههای کانادایی که بهدنبال پذیرش فرزند از کشور دیگرند باید
بدانند حتی در شرایط ایده آل هم ،این کار زمانبر است .با توجهبه کشور فرزند ،غیرطبیعی نیست که این فرایند
دو سال یا بیشتر زمان ببرد.
روشهای پذیرش بینالمللی را  IRCCتعیین کرده است و همه برای محافظت از فرزند است .مدارکی همچون
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رضایت والدین واقعی فرزند و توانایی والدین دوم برای پذیرش فرزند و همچنین رعایت قوانین هر دو کشور
مالک است.
در بعضی از نقاط جهان ،آمار قاچاق کودک بسیار نگرانکننده است .مدارک گاهی غیرقابلاستناد و اعتماد است
و بهنظر شواهدی مبنیبر تخلف در سیستم فرزند خواندگی یا زیرساختهای محدود برای حمایت از کودک وجود
دارد.
به همین دلیل ،بررسیهای بیشتری برای اطمینان از این موارد الزم است.
 -7ضوابط اقامت دائم و امتیاز شهروندی برای فرزند پذیرفتهشده ،متفاوت است؟
بله ،برای برخورداری مستقیم فرزند از امتیازات شهروندی ،باید حداقل یکی از والدین ،شهروند کانادا باشد.
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اگر از طریق امتیاز مستقیم شهروندی درخواست پذیرش دهید ،فرزندتان محدودیتهای نسلی خواهد داشت.
یعنی نمیتواند:
● شهروندی خود را به فرزندان خارج از کانادای خود منتقل کنند.
● از طریق امتیاز مستقیم شهروندی ،برای پذیرش فرزندان خارجی خود ،درخواست دهد .مگر اینکه همسر او
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(مادرخوانده یا پدرخوانده) متولد یا شهروند کانادا باشد.
شهروندان و مقیمان دائمی کانادا ،میتوانند پروسهی مهاجرت را برای فرزندخواندهی خود هم اگر بخواهد در
کانادا زندگی کند ،پیش بگیرند.
فرق بین این دو پروسه (امتیاز شهروندی و مهاجرت) در این است که فرزند از طریق امتیاز شهروندی ،نیازی ندارد
که تستهای پزشکی را پشت سر بگذارد .این تست فقط زمانی الزم است که درخواست اقامت دائم داشته
باشد.
در جایی که ملزومات هر دو برنامه یکی است ،پذیرش باید:
● طبق خواستهی فرزند باشد.
● رابطهای عمیق و واقعی ایجاد کند که رابطهی قانونی فرزند را با پدر و مادر اصلی خود قطع کند.
● با رعایت قوانین هر دو کشور مبدأ و مقصد همراه باشد.
● بهگونهای باشد که فرزند در درجهی اول ،برای اخذ امتیازات شهروندی یا مهاجرت ،وارد نشده باشد
اگر این پذیرش بعد از 18سالگی فرزند انجام گیرد:
● همهی موارد باال بهغیر از مورد اول ،باید رعایت شوند.
● بین فرزند و والدین ارتباط عمیقی شکل گرفته باشد.
● این ارتباط باید قبل از  18سالگی فرزند شروع شده باشد.
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همچنین طبق قوانین شهروندی کانادا ،والدین نباید از طریق امتیاز شهروندی خود ،قوانین پذیرش بینالمللی را
دور بزنند.
 -8برای پروسهی اخذ شهروندی یا اقامت دائم فرزند ،هزینهها یکسان است؟
خیر ،هزینهها فرق میکند .همچنین طبق قوانین ،محدودیتهای سنی هم متفاوت است.
اقامت دائم:
هزینههای مخصوص خود را دارد .برای فرزندان دارای  19سال یا باالتر ،هزینهها بیشتر است .در لیست هزینهها
میتوانید اطالعات بیشتری کسب کنید.
شهروندی:
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پروسهی جداگانهای دارد .اگر فرزند دارای  18سال یا باالتر باشد ،هزینهها بیشتر است و حقوق شهروندی نیز الزم
است .لیست هزینهها را ببینید.
 -9از چه کشورهایی نمیتوانیم فرزند پذیرش کنیم؟
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لیست این چنین کشورهایی تغییر میکند ،اما میتوان به نامهای زیر اشاره کرد:
بعضی از ایاالت کانادا ،از پذیرش فرزند از کشورهای زیر معذورند:
● کلمبیا (همهی ایاالت بهجز کبک)
● گواتماال (همهی ایاالت)
● گرجستان (همهی ایاالت)
● لیبریا (همهی ایاالت)
● نپال (همهی ایاالت)
لیست کشورهای دارای محدودیت:
● آرژانتین
● بنین
● پادشاهی بوتان
● کیپ ورد
● مجمعالجزایر قمر
● میانمار
● جمهوری دموکراتیک کنگو
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● اتیوپی
● غنا (غیر از کودکان دارای نیازهای پزشکی و اقوام)
● گرانادا
● عراق
● ایران
● کنیا
● کویت
● الئوس
● مالدیو
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● موزامبیک
● پاراگوئه
● روسیه
● عربستان سعودی
● سنگال
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● اسواتینی
● تاجیکستان
● تانزانیا
 -10من برای اقامت دائم فرزندخواندهی خود ،درخواست دادهام .آیا میتوانم درخواست را به شهروندی تغییر
دهم؟
بله ،تحت شرایط زیر میتوانید:
● هنگام پذیرش ،حداقل یکی از والدین متولد یا شهروند کانادا باشد.
● از طریق برنامهی امتیاز شهروندی ،هزینهها و مدارک مورد نیاز را تهیه کنید.
نیازی هم نیست که از درخواست اقامت دائم خود انصراف دهید .البته اگر انصراف دهید ،با توجه به زمان
انصراف ،هزینهی شما پس داده میشود.
اگر انصراف قبل از بررسی دفتر ویزا باشد ،هزینه را کامل دریافت میکنید و اگر بعد از بررسی باشد( ،قبل از شروع
پروسهی اخذ اقامت)  75دالر (برای فرزند زیر  19سال) و  475دالر (برای فرزند باالی  19سال) دریافت میکنید.
اما اگر پروسهی اقامت از جانب دفتر ویزا شروع شده باشد ،هیچ بازپرداختی دریافت نخواهید کرد.
 -11فرزندخواندهی من اقامت دائم دارد .چگونه میتوانم برای او درخواست شهروندی بدهم؟
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اگر فرزندخواندهی شما اقامت دائم دارد ،میتوانید برای اخذ امتیاز شهروندی هم درخواست بدهید؛ با همان
برنامه و هزینههایی که برای شخص غیرمقیم در نظر گرفته شده است .والدین فرزند میتوانند به دو طریق زیر
درخواست خود را ثبت کنند:
● درخواست امتیاز شهروندی برای کودک خردسال کانادایی
● اعطای تابعیت طبق قوانین پذیرش.
اگر والدین اقامت دائم داشته باشند ،میتوانند همزمان برای خود و فرزند ،درخواست شهروندی بدهند.
درخواست طبق قوانین پذیرش:
اگر از این طریق درخواست خود را ثبت کنید ،فرزندخواندهی شما محدودیتهای نسلی خواهد داشت .یعنی
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نمیتواند:
● شهروندی خود را به فرزندان خارج از کانادای خود منتقل کند.
● از طریق امتیاز مستقیم شهروندی ،برای پذیرش فرزندان خارجی خود ،درخواست دهد .مگر اینکه همسر او
(مادرخوانده یا پدرخوانده) متولد یا شهروند کانادا باشد.
انتقال شهروندی به فرزندخوانده:
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والدین میتوانند شهروندی خود را تحت شرایط زیر به فرزندخواندهی خود منتقل کنند:
● در زمان درخواست ،شهروند کانادا یا متولد کانادا بوده باشند.
● پذیرش قبل از  1ژانویهی  1947ثبت شده باشد و حداقل یکی از والدین در  1ژانویهی  1947شهروند کانادا بوده
باشد.
● پذیرش قبل از  1آوریل  1949در نیوفاندلند و البرادور ثبت شده باشد.
 -12پذیرش فرزند ،روی رابطهی او با پدر و مادر واقعیاش چه تأثیری میگذارد؟
چه برای پروسهی مهاجرت و چه اخذ شهروندی ،فرزندخواندگی فقط زمانی معتبر است که باعث پایان قانونی
رابطهی او با پدر و مادر واقعی و ایجاد رابطه با پدرخوانده و مادرخواندهی او بشود .این یعنی فرزند نمیتواند
ضامن حضور پدر و مادر واقعیاش در کانادا شود.
 -13اگر برنامهی فرزندخواندهی من پذیرفته نشد ،چه میشود؟
برای مهاجرت و شهروندی ،شرایط متفاوت است .اگر برنامهی اخذ اقامت دائم فرزندخواندهی شما رد شود،
میتوانید از بخش مهاجرت تقاضای تجدیدنظر کنید.
و اگر برنامهی شهروندی او رد شود ،میتوانید تقاضای تجدیدنظر از دادگاه فدرال کانادا کنید.
 -14آیا فرزندخواندهی من بهمحض اخذ شهروندی ،حق داشتن پاسپورت کانادایی را دارد؟
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بله ،بهعنوان شهروند کانادا ،فرزندخواندهی شما میتواند درخواست پاسپورت کانادایی بدهد .برای این کار ،باید
مدرک شهروندی خود را ارائه دهد .اگر نمیتوانید منتظر دریافت این مدرک باشید ،بدون آن درخواست دهید.
 -15میتوانم بهجای شهروندی ،درخواست اقامت دائم برای فرزندخواندهام بدهم؟
مثال بعضی از خانوادهها دوست دارند به فرزند اجازه
اقامت دائم برای بعضی از افراد ،بهتر از شهروندی است.
ً
دهند که خودش در بزرگسالی برای شهروندی کانادا تصمیم بگیرد .ممکن است فرزندشان از کشوری باشد که
تابعیت چندگانه را نمیپذیرد.
بهعالوهی این ،کسانی که پیش از اخذ شهروندی ،اقامت دائم بگیرند ،قادرند:
● شهروندی خود را به کودکان خارجی خود منتقل کنند.
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● برای امتیازات شهروندی کودکان خارجی خود درخواست دهند.
کسانی که مستقیماً شهروندی را کسب میکنند ،امتیازات باال را ندارند و محدودیتهایی خواهند داشت؛ مگر
آنکه همسرشان متولد یا شهروند کانادا باشد.
عالوه بر این ،اگر بخواهید برای فرزندتان شهروندی بگیرید ،باید حتماً متولد یا شهروند کانادا باشید .همچنین
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برای چنین درخواستی ،باید تقاضای اقامت دائم هم بدهید.
 -16کنوانسیون الهه ( )The Hague Conventionچیست؟
کنوانسیون الهه از خطرات پذیرش غیرقانونی ،نادرست و نامنظم در خارج از کشور جلوگیری میکند.
بدین منظور:
کامال طبق خواستههای فرزند و مطابق با حقوق انسانی اوست.
● اطمینان حاصل میشود که پذیرش بینالمللی،
ً
● سیستمی مورد قبول و مشترک بین کشورها وجود دارد که از قاچاق و فروش کودکان جلوگیری میکند.
قوانین پذیرش زیر نظر کنوانسیون الهه ،باید مورد تأیید هر دو کشور باشد .برای پذیرشهای خارج از کنوانسیون،
کشور تا کشور فرق میکند.
کنوانسیون الهه اجازهی فرزندخواندگی خصوصی را در کشور خود کودک نمیدهد.
پذیرش تحت کنترل ایالتها انجام میشود و آنها از قوانین کنوانسیون الهه سرپیچی نمیکنند .آنها قوانین
را چه زیر نظر کنوانسیون و چه خارج از آن ،برای شما توضیح میدهند.
برای اطالعات بیشتر ،این مطلب را مطالعه کنید.
 -17آیا میتوانیم از کشورهای جنگزده یا دارای بالیای طبیعی فرزند بپذیریم؟
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خیر ،کانادا قوانینی را زیر نظر کنوانسیون الهه رعایت میکند .کودکان کشورهای جنگزده یا دارای بالیای طبیعی،
نباید به صورت بینالمللی به فرزندخواندگی پذیرفته شوند و حفظ خانوادهی واقعی آنها باید در هر شرایطی
اولویت باشد.
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کــار پــس از فـــارغ التحصیـــلی
 -1اجازه کار پس از فارغ التحصیلی یا  PGWPچیست؟
 ،PGWPاجازه کار آزادی است که برای افراد خارجی که از موسسات واجد شرایط در کانادا فارغ التحصیل می
شوند ،در دسترس است .دارنده این اجازه نامه می تواند برای هر کارفرما و در هر جای کانادا کار کند.
 -2شرایط و معیارهای دریافت  PGWPچیست؟
برای دریافت مجوز کار پس از فارغ التحصیلی ،دانشجوی خارجی باید:
● حداقل  18سال داشته باشد.
● بی وقفه در یک برنامه مطالعاتی به مدت حداقل هشت ماه ،به طور تمام وقت در کانادا تحصیل کرده باشد.
● مدرکی از محل تحصیل مثل رونوشت ،نامه ،گواهی یا  ...برای تایید شرکت در برنامه در اختیار داشته باشد.
● از موارد زیر فارغ التحصیل شده باشد:
دوره پس از متوسطه از موسسات آموزشی دولتی مثل کالج ،دانشگاه ها مدارس فنی یا تجاری یا  CEGEPدر
استان کبک
مدارس خصوصی پس از متوسطه که تحت قوانینی مشابه با مدارس دولتی فعالیت می کنند (در حال حاضر تنها
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تعدادی از موسسات خصوصی پس از متوسطه در کبک وجود دارد)
مدارس دوره متوسطه و پس از متوسطه در کبک که برنامه هایی به مدت  900ساعت یا بیشتر ارائه می دهند
که شرکت در آن ها در انتها منجر به اخذ مدرک تحصیلی  DEPیا گواهی حرفه ای  ASPخواهد شد
مدارس خصوصی در کانادا که طبق قوانین استان مدارک تحصیلی مثل لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا ،اعطا
می کنند .اما اخذ مدرک تنها زمانی که در برنامه آموزشی مجاز توسط استان شرکت شود ،ممکن است.
● پس از به تمام رسیدن برنامه تحصیل ،ظرف  180روز درخواست اجازه کار کنید.
● در این مدت که هنوز درخواست اجازه کار نداده اید ،مجوز معتبر برای تحصیل را در اختیار داشته باشید.
نکته مهم :کانادا به دانشجویان خارجی این امکان را داده که در پاییز سال  2020میالدی برنامه خود را در موسسه
آموزشی به صورت آنالین آغاز کنند و پس از اتمام تحصیالت در کانادا ،مجاز به دریافت اجازه کار پس از فارغ
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التحصیلی یا  PGWPخواهند بود.
 -3چه افرادی نمی توانند اجازه کار پس از فارغ التحصیلی دریافت کنند؟
شما نمی توانید اجازه کار پس از فارغ التحصیلی را دریافت کنید اگر:
● در برنامه ای تحصیل کرده اید که مدت زمان آن کمتر از  8ماه بوده است
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● بیش از  8ماه تحصیل کرده اید اما این تحصیل به طور مداوم نبوده ،مثال یک ترم مرخصی گرفته اید
● در برنامه بورس تحصیلی کانادا که منافع مشترک را تامین می کند و توسط امور بین المللی کانادا یا GAC
تامین می شود ،شرکت کرده اید
● در برنامه جوایز دولتی کانادا که توسط  GACاهدا می شود شرکت کرده اید
● بودجه ای به هر طریق از  GACدریافت شده باشد
● از بورس تحصیلی فرصت برابر کانادا -شیلی استفاده کرده اید
● در برنامه تبادل محقق بین کانادا و چین حضور داشتید
● در یکی از برنامه های سازمان بورسیه آمریکا مشارکت داشتید
● برنامه تحصیلی که گذراندید به صورت آموزش از راه دور چه خارج از کانادا و چه داخل کانادا بوده باشد
● در گذشته پس از اتمام یک برنامه برنامه تحصیلی دیگر ،اجازه کار پس از فارغ التحصیلی دریافت کرده
باشید.
 -4چه زمانی نیاز به  PGWPخواهد بود؟
به طور کلی باید گفت اگر فرد قصد ماندن و کار در کانادا را نداشته باشد ،نیاز هم به  PGWPنخواهد داشت.
 -5مدت زمان اعتبار  PGWPتا کی خواهد بود؟
بسته به مدت زمان دوره تحصیالت تکمیلی در کانادا ،PGWP ،برای حداکثر سه سال صادر می شود .برای مثال اگر
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مدت زمان تحصیل یکساله باشد PGWP ،هم برای مدت یک سال معتبر است .با این حال اگر مدت زمان برنامه
تحصیلی دو سال یا بیشتر باشد ،احتمال دارد PGWP ،با اعتبار سه ساله صادر گردد.
حداکثر زمان اعتبار  ،PGWPسه سال است و این مجوز بیش از مدت زمان تحصیل نمی تواند معتبر باشد.
 -6از چه زمانی می توان برای  PGWPدر خواست ارسال کرد؟
برای ارسال درخواست ،فرد باید دوره تحصیلی را گذرانده و به اتمام رسانده باشد همچنین امکان دریافت گواهی
یا مدرک خود را داشته باشد ،که با یک رونوشت یا نامه رسمی و معتبر قابل اثبات است.
همچنین درخواست باید در مدت زمان  180روز پس از دریافت گواهی کتبی مبنی بر اینکه فرد تحصیل خود را
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به پایان رسانده ،ارسال شود.
 -7درخواست برای  PGWPبه چه شکل ارسال می شود؟
داوطلبان می توانند هم به صورت آنالین و هم از طریق پست ،درخواست خود را به  IRCCارسال کنند.
 -8چه قدر طول می کشد تا نتیجه درخواست برای  PGWPاعالم شود؟
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برای اطالع از مدت زمان پروسه بررسی درخواست  ،PGWPاز ابزار زمان پردازش ویزای مهاجرت کانادا استفاده
کنید .در آنجا درخواست اقامت موقت را انتخاب کرده و سپس یکی از گزینه های :تمدید اجازه کار یا کارفرمای
جدید ،را که نوع درخواست اقامت موقت را نشان می دهد انتخاب کنید.
 -9هزینه این درخواست چه قدر است؟
تمام هزینه فعلی  255 ،PGWPدالر کانادا است 155 .دالر کانادا از این مبلغ صرف هزینه اجازه کار و  100دالر کانادا
از آن هم بهای دارنده اجازه کار آزاد است که باید پرداخت شود.
 -10افراد با چه مدرکی واجد شرایط برای دریافت  PGWPهستند؟ کدام یک از موسسات آموزشی پس از دوره
متوسطه برای ارائه برنامه تحصیلی معتبر هستند؟
اوال متقاضی باید تمام معیارها و شرایط  PWGPرا داشته باشد .عالوه بر این برای اخذ  ،PGWPداوطلب باید
مدرک و گواهی تحصیل خود را از یکی از موسسات آموزشی زیر دریافت کند:
● یکی از موسسات دولتی پس از دوره متوسطه مثل کالج ،مدارس فنی و تجاری ،دانشگاه یا  CEGEPدر استان
کبک
● یکی از موسسات آموزشی خصوصی پس از متوسطه که تحت قوانین و مقررات مشابه با موسسات دولتی
فعالیت می کند
● یکی از موسسات متوسط یا پس از متوسطه در کبک که برنامه هایی به مدت  900ساعت یا بیشتر ارائه داده
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و در انتها دانشجو ،مدرک تحصیل حرفه ای ( DEPبه زبان انگلیسی  )DVSیا گواهی تخصص  ASPدریافت می
کند
● موسسات خصوصی کانادا که مجاز به اعطای مدرک به دانشجو ،در صورت شرکت فرد در یکی از برنامه های
دارای مدرک که مورد تایید استان است ،هستند
 -11چه مدارکی برای ارسال درخواست نیاز است؟
متقاضیان  ،PGWPباید لیست اسناد و مدارک مورد نیاز که توسط  IRCCارائه می شود را بررسی کنند.
 -12آیا فارغ التحصیالنی که  PGWPدریافت کردند ،باید در کانادا بمانند؟
خیر ،بر اساس بروزرسانی  IRCCدر سال  ،2019دانشجویان خارجی درصورت تمایل باید تا  180روز پس از صدور
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مدرک اتمام دوره آموزشی ،برای دریافت  PGWPاقدام کنند .مجوز تحصیل باید در تمام این  180روز معتبر باشد.
 -13آیا می توان  PGWPرا تمدید نمود؟
 PGWPرا نمی توان بیشتر از حداکثر مدت زمان مجاز که طبق برنامه تحصیلی تعیین شده است ،تمدید نمود.
هنگامی که اعتبار  PGWPرو به اتمام است متقاضی در صورت تمایل به ادامه کار در کانادا باید برای مجوز یا
ویزای دیگری اقدام کند.
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 -14آیا اگر کسی  PGWPرا بر اساس مدرک قبلی خود دریافت کرده و سپس مدرک دیگری در کانادا دریافت
نموده باشد ،می تواند برای دریافت یک  PGWPمجزا اقدام کند؟
افراد با هر تعداد مدرک یا گواهی فارغ التحصیلی در کانادا ،تنها می توانند یک عدد  PGWPدریافت کنند.
 -15دارنده  PGWPباید در کاری متخصص و ماهر باشد؟
دارنده  PGWPمیتواند برای هر شغلی و برای هر کارفرمایی در هر کجای کانادا کار کند؛ لذا ممکن است محدودیت
های خاصی به فراخور کار اعمال شود.
 -16آیا می توان همراه با درخواست  ،PGWPبرای اقامت دائم هم درخواست ارسال کرد؟
بله ،متقاضی می تواند هر دو را با هم پیش ببرد PGWP .یک راه پرطرفدار و محبوب برای فارغ التحصیالنی است
که می خواهند برای کار در کانادا بمانند و در عین حال مراحل و روند درخواست برای اقامت دائم را هم پیگیری
کنند.
 -17اگر یک داوطلب ،تنها در ترم آخر به صورت پاره وقت تحصیل کرده باشد ،می تواند برای  PGWPاقدام کند؟
در یکسری از موارد دانشجویان در ترم آخر ،تنها یک یا دو درس برای اتمام تحصیل خود دارند ،بنابراین در ترم
آخر به صورت پاره وقت درس می خوانند تا تحصیل خود را به اتمام برسانند .در چنین حالتی دانشجو شرایط
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تحصیل تمام وقت را نقض نکرده و همچنین صالحیتش برای دریافت  PGWPرا هم از دست نمی دهد.
 -18اگر دانشجویی از کشوری دیگر به یکی از موسسات آموزشی کانادا منتقل شود ،آیا می تواند پس از فارغ
التحصیلی در آن موسسه آموزشی در کانادا PGWP ،دریافت کند؟
بله اما در این حالت  PGWPفقط برای مدتی برابر با مدت تحصیل در کانادا صادر می شود .مثال اگر دانشجویی
در سال آخر برنامه کارشناسی به یکی از دانشگاه های کانادا منتقل شود PGWP ،را با حداکثر یک سال اعتبار می
تواند کسب کند.
 -19آیا در درخواست  PGWPمی تواند شامل همسر هم بشود؟
نه ،همسر برای دریافت مجوز کار باید به صورت مجزا در خواست دهد .با این حال برای دریافت مجوز کار آزاد
برای همسر همراه دارنده  PGWPباید نشان دهد که در یک شغل مدیریتی ،فنی یا در کاری که به مهارت خاصی
نیاز دارد ،مشغول به کار است .در این حالت هر یک از طرفین برای درخواست مجوز کار آزاد ،باید مدارک PGWP
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و اشتغال فارغ التحصیالن خارجی همسر خود را هم ارائه دهند.
 -20آیا کودکان می توانند در  PGWPگنجانده شوند؟
همزمان با درخواست فارغ التحصیالن برای  ،PGWPکودکان می توانند برای بازدیدکننده یا مجوز تحصیل درخواست
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ارسال کنند .این کار نیازمند هزینه و مدارک اضافی خواهد بود.
 -21اگر اعضای خانواده در مدارک تحصیل قید شده باشند ،می توانند در مدت اعتبار  PGWPفارغ التحصیالن،
همراه با فرد در کانادا بمانند؟
اعضای خانواده باید درخواستی را برای دریافت مجوز مناسب ارسال کنند تا امکان اقامت در کانادا نزد دارنده
 PGWPفراهم شود.
 -22آیا فارغ التحصیالن خارجی از موسسات آموزشی کبک قادر به دریافت  PGWPهستند؟
در این حالت هم برای دریافت  PGWPهمان معیارها و شرایط برای فارغ التحصیالن خارجی از موسسات آموزشی
کبک برقرار است .برنامه  PGWPبرنامه های ویژه در سیستم آموزشی کبک را هم به شرطی که طول برنامه
حداقل  900ساعت معادل  8ماه باشد ،به رسمیت می شناسد .موسسات آموزشی ای که به رسمیت شناخته شده
اند ،به شرط آن که از نظر وزارت آموزش و پرورش معتبر باشند شامل مدارس متوسطه دولتی یا خصوصی و یا
مدارس خصوصی پس از متوسطه است PGWP .که پس از فارغ التحصیلی در کبک کسب شده ،در سراسر کانادا
معتبر خواهد بود.
 -23آیا می توان پس از ارسال درخواست  ،PGWPبه خارج از کانادا رفت و با اجازه نامه دانشجویی به کانادا
بازگشت؟
اجازه تحصیل یا اجازه کار ،جایگزین ویزا نیست و امکان بازگشت به کانادا را نمی دهد .اگر  TRVیا  eTAهنوز

www.trustimm.com

معتبر است و اجازه تحصیل منقضی نشده باشد ،ممکن است بتوان به کانادا بازگشت .اگر  TRVیا  eTAمنقضی
شده باشد ،باید برای یک مورد جدید درخواست داد .اگر درخواست برای  PGWPدر هنگامی که فرد خارج از کانادا
است تایید شود ،می توان با استفاده از آن وارد کانادا شد.
ماموران درگاه های مرزی می توانند هنگام بازگشت به کشور مدرکی از درخواست  PGWPارسال شده بخواهند.
به عنوان مثال ،یک کپی از برنامه ،رسید پرداخت هزینه و ...
 -24آیا دوره آموزش از راه دور واجد شرایط  PGWPاست؟
اگر دوره تحصیلی با یادگیری از راه دور یا از خارج از کانادا یا از داخل کانادا به پایان برسانید ،برای  PGWPواجد
شرایط نیستید.
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 -25قانون کار آزاد ( )bridging open work permitچیست؟
هنگامی که منتظر تصمیم گیری در مورد درخواست کالس در  )Canada Experience Class (CECهستید و مجوز
کار شما پس از فارغ التحصیلی در حال انقضا است ،ممکن است بتوانید از این قانون ستفاده کنید.
پر کردن مجوزهای کار آزاد به متقاضیان واجد شرایطی که مجوز کارشان منقضی شده است (ظرف چهار ماه یا
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کمتر) اجازه می دهد تا زمانی که منتظر تصمیم نهایی در مورد درخواست اقامت دائم خود هستند ،به کار خود
ادامه دهند.
 -26آیا در صورت انقضای گذرنامه PGWP ،هنوز اعتبار دارد؟
 PGWPها فقط تا تاریخ انقضا گذرنامه معتبر هستند .در غیر این صورت ،مهم است که گذرنامه خود را خیلی
زودتر از زمان درخواست  PGWPتمدید کنید.
 -27چه زمانی باید درخواست  PGWPارسال شود؟
قبل از انقضای اجازه تحصیل باید که درخواست  PGWPارسال شود .قبل از اقدام ،نیازی نیست منتظر بمانید
تا مدرک خود را از نظر فیزیکی دریافت کرده یا در مراسم فارغ التحصیلی خود شرکت کرده باشید .اعالنی که
بیانگر واجد شرایط بودن برای دریافت مدرک ،دیپلم یا گواهینامه است ،ممکن است کافی باشد؛ به عنوان مثال،
رونوشت یا نامه رسمی .درخواست در طی  180روز پس از دریافت تأیید کتبی مبنی بر اینکه شرایط برنامه مطالعه
خود را تکمیل کرده اید ،مهم است.
 -28وضعیت ضمنی چیست؟ چه تاثیری بر برنامه  PGWPدارد؟
وضعیت ضمنی زمانی است که دانشجو یا کارگر درخواست می کند وضعیت خود را قبل از انقضای وضعیت
تمدید کند ،بنابراین خواهد توانست تا زمان تصمیم گیری در مورد درخواست مجوز جدید در کانادا بمانند.
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بنابراین ،دانشجویانی که برنامه تحصیلی خود را به پایان رسانده اند می توانند با همان شرایط مجوز تحصیل
خود در حالی که منتظر تصمیم در مورد برنامه  PGWPخود هستند ،در کانادا باقی بمانند .این امر مشروط به این
است که دانشجویان در یک موسسه یادگیری تحصیالت تکمیلی مشخص به صورت تمام وقت ثبت نام کنند.
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شهـــروندی کانــــادا
شهروندی کانادا ،یکی از پرتقاضا ترین تابعیت ها در جهان است و دلیل آن ساده است؛ شهروندان کانادا از لحاظ
سطح زندگی و فرصت های پیشرفت شغلی ،در یکی از بهترین کشور های دنیا زندگی می کنند.
در زیر به برخی از متداول ترین سواالت در مورد اخذ شهروندی کانادا پاسخ می دهیم و پروسه ی آن را بررسی
می کنیم:
 -1شهروند کانادا کیست؟
شهروند کانادا دارای شرایط زیر است:
● متولد کانادا باشد.
● پروسه ی اخذ تابعیت را طی کرده باشد.
● متولد خارج از کانادا ،اما حداقل پدر یا مادر هنگام تولد او ،شهروند کانادا باشند.
● شخص بین تاریخ  1ژانویه  1947تا  16آوریل  2009از والدین کانادایی در خارج از کانادا متولد شده باشد.
● شخص خارج از کانادا ،توسط یکی از والدین کانادایی بعد از تاریخ  1ژانویه  1947تابعیت گرفته باشد.
 -2برای اخذ شهروندی کانادا ،چه چیز هایی نیاز است؟
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برای اخذ شهروندی کانادا ،متقاضی باید:
● شرایط اقامت دائمی را داشته باشد.
● از پنج سال گذشته ،حداقل  3سال (  1095روز ) را ساکن کانادا بوده باشد.
● طبق قوانین مالیات بر در آمد ،مالیات حداقل  3سال از این  5سال را پرداخت کرده باشد.
● مسئولیت های شهروندی کانادا را بداند و انگلیسی یا فرانسوی بلد باشد ( .بین سنین  18تا ) 54
● زیر  18سال نباشد.
 -3مزایای شهروندی کانادا چیست؟
شهروندی کانادا ،حق و حقوقی را به همراه دارد .عالوه بر حقوق شخص به عنوان مقیم دائمی کانادا ،مثل زندگی
کردن و کار کردن برای هر بخشی از کشور ،شهروند کانادا حق دارد که:
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● در انتخابات شهری ،کشوری یا ایالتی شرکت کند.
● منصب سیاسی داشته باشد.
● هر موقع که بخواهد ،بدون هیچ محدودیت و شرط و شروطی از کشور خارج شده و به آن وارد شود.
● درخواست پاسپورت کانادایی بدهد ( .یکی از با ارزش ترین پاسپورت های جهان )
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به عالوه ی این ها ،کودکی که از پدر یا مادر شهروند کانادا متولد شود ،چه محل تولد کانادا باشد چه نه ،شهروند
کانادا محسوب می شود .همچنین شهروندان کانادا دیگر نیاز نیست مدارک مهاجرت خود را تجدید کنند.
گواهینامه ی شهروندی کانادا ،به اندازه ی کافی از اعتبار برخوردار است.
 -4قوانین پذیرش تابعیت در کانادا ،در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟
در سطح جهانی ،کشور کانادا از لحاظ پروسه ی اخذ شهروندی ،یکی از آزادی بخش ترین کشورهاست .کانادا
شهروندی همزمان برای دو کشور را می پذیرد ،از قصد شخص برای اقامت نمی پرسد و به ساکنان اجازه می دهد
که در دوره ی زمانی کوتاه تری نسبت به سایر کشورها ،درخواست شهروندی دهند.
قوانین کانادا ،به ساکنان غیر شهروند ،اجازه می دهد که هر جا بخواهند کار یا زندگی کنند.
جدول زیر ،قوانین شهروندی کانادا را با تعدادی از کشورها مقایسه می کند :برای مشاهده ی نسخه ی اصلی
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جدول و مراجعه به لینک ها ،از این صفحه بازدید کنید:

نام کشور

مدت اقامت قبل از شهروندی

شهروندی همزمان
دو کشور

لزوم سکونت

استرالیا

 4سال پیش از درخواست

مجاز

بله

استرالیا

 4سال پیش از درخواست

مجاز

بله

کانادا

 3سال از  5سال گذشته

مجاز

خیر

هند

 12سال از  15سال گذشته

غیر مجاز

بله

ایرلند

 5سال از  9سال گذشته

مجاز

بله

نیجریه

 15سال از  20سال گذشته

غیر مجاز

بله
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پاکستان

 5سال از  8سال گذشته

فیلیپین

 10سال متوالی

انگلستان

آمریکا

 5سال (  3سال ،اگر به عنوان شوهر
درخواست بدهد )
 5سال (  3سال ،اگر به عنوان شوهر
درخواست بدهد )

مجاز تنها از 18
کشور خاص
غیر مجاز

مجاز

مجاز

بله

بله

بله

خیر

یادداشت :جدول فوق بر اساس اطالعات به دست آمده در اکتبر  2017تهیه شده است.
 -5آیا نیاز است قبل از اخذ شهروندی ،اقامت دائم بگیرید؟
غیر از موارد بین المللی خاص ،برای اخذ شهروندی کانادا ،نیاز است که اول درخواست اقامت دائم بدهید و آن را
اخذ کنید .کانادا طبق قوانین مهاجرتی خود به جدید الورود ها از سرتاسر جهان خوش آمد می گوید؛ بدون توجه
به آن که آن افراد یا خانواده ها اقامت دائم بگیرند یا خیر.
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اگر شما نسبت به گزینه های خود مردد هستید یا به طور موقت در کانادا سکونت دارید و می خواهید اقامت
دائم بگیرید ،لطفا این صفحه را مطالعه فرمایید.
 -6شهروندی همزمان در کانادا مجاز است؟
بله ،کانادا اجازه ی شهروندی همزمان را می دهد .در واقع شهروندان جدید کانادا ،در صورتی که کشور مبداشان
اجازه دهد ،می توانند شهروند آنجا هم بمانند؛ بدون آن که امتیازات و حقوق شهروندی کانادایی آن ها از بین
برود.
 -7برای شهروندی کانادا ،نیاز است در آنجا سکونت داشت؟
خیر ،شهروندان پذیرفته شده ی کانادا الزامی به زندگی در کانادا ندارند .البته تا قبل از سال  2017این قانون
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برعکس بود.
 -8ازدواج با یک کانادایی ،ما را شهروند کانادا می کند؟
خیر ،ازدواج با یک کانادایی ،به خودی خود ما را شهروند کانادا نمی کند .فقط در صورتی که شوهر شما کانادایی
بوده و ضامن اخذ اقامت دائمی شما در کانادا شود ،واجد شرایط شهروندی خواهید بود .برای مشاهده ی توضیحات
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بیشتر ،این صفحه را مطالعه کنید.
 -9اگر در آزمون شهروندی پذیرفته نشوید ،چه می شود؟
اشخاصی که برای اولین بار در آزمون شهروندی رد می شوند ،بین  4تا  8هفته بعد ،باید دوباره آزمون بدهند.
اگر در آزمون دوم هم رد شدند ،دولت کانادا از آن ها دعوت می کند که به صورت شفاهی نزد یک مامور کانادایی
آزمون دهند .در طول این آزمون ،مامور تعیین می کند که آیا شخص ،صالحیت اخذ شهروندی را دارد یا خیر.
آزمون شفاهی شامل سواالتی درباره ی اقامت شخص در کانادا و توانایی زبان انگلیسی و فرانسوی اوست.
 -10مراسم شهروندی کانادا چیست؟
شهروندان جدید کانادا ،باید در یک مراسم حضور داشته باشند و سوگند شهروندی را ادا کنند .وقتی که این
سوگند را ادا کردید ،شما دیگر شهروند کانادا هستید.
به شهروندان جدید ،یک گواهی نامه که تاریخ صدور هم در آن درج شده ،به عنوان مدرک شهروندی داده می
شود.
شهروندان  14ساله یا بیشتر ،ملزم به شرکت در این مراسم و خواندن سوگند هستند .زیر  14ساله ها الزامی به
شرکت ندارند اما از حضور آن ها هم استقبال می شود.
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مراسمات سوگند شهروندی ،در سراسر کانادا و همه ی مواقع سال ،برگزار می شود.
این مراسم ها ،اتفاقا مراسمات شادی هم هستند که در آنها مردم از نقاط مختلف جهان ،پیوستن به خانواده ی
جدید را جشن می گیرند.
برای کسب آمادگی شرکت در این مراسم ،می توانید از این صفحه دیدن کنید.
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دریــافت تابعیـــت کانــادا
 -1شرایط دریافت تابعیت کانادا چیست؟
مهاجرت ،پناهندگی و تابعیت کانادا ( ،IRCCعموماً با  CICشناخته میشود) به کسانی که اقامت دائم دارند ،پس
از آنکه سه سال ( 1095روز) از پنج سال قبل از درخواست تابعیت را در کانادا حضور داشته باشند اجازه میدهد
که برای تابعیت کانادا درخواست دهند .در شرایط استثنایی ،ممکن است افرادی حتی اگر برای  1095روز در کانادا
حضور نداشته باشند ،مجاز به درخواست تابعیت شناخته شوند .شرط  1095روز حضور فیزیکی در کانادا شامل
کودکان زیر  18سال نمیشود.
 -2آیا کسانی که اقامت دائم در کانادا دارند باید بهمحض اینکه شرایط تابعیت کانادا را پیدا کردند ،اقدام به
درخواست کنند؟
خیر ،هیچ الزامی برای درخواست تابعیت کانادا در هیچ زمانی وجود ندارد.
 -3مزایای کسب تابعیت کانادا چیست؟
برخالف اقامت دائم کانادا ،در تابعیت هیچ تعهد و الزامی نیست .کسانی که تابعیت کانادا دریافت کرده باشند
محال است موقعیت خود را از دست دهند ،مگر آنکه تابعیت ازطریق ارائهی مدارک نادرست دریافت شده باشد.
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همچنین این افراد ،پاسپورت کانادایی دریافت میکنند و میتوانند در انتخابات فدرال ،استانی و شهرداری
شرکت کنند.
 -4آیا زمان حضور در کانادا پیش از کسب اقامت دائم ،در درخواست تابعیت لحاظ میشود؟
در حال حاضر ،قانون  IRCCبیان میکند که متقاضیان باید سه سال ،معادل  1095روز ،از پنج سال پیش از ارسال
درخواست ،بهصورت فیزیکی در کشور کانادا حضور داشته باشند.
فقط پنج سال قبل از تاریخ درخواست درنظر گرفته میشود .در این دورهی پنجساله:
● گذراندن هر روز با داشتن اقامت دائم ،یک روز کامل محاسبه میشود.
● گذراندن هر روز پیش از دریافت اقامت دائم ،با عنوان اقامت موقت یا پناه دادهشده ،نصف یک روز در شرط
حضور فیزیکی برای دریافت تابعیت لحاظ میشود .حداکثر این اعتبار  365روز است.

صفحه 399

● اگر متقاضی کمتر از پنج سال پیش اقامت دائم دریافت کرده باشد ،دوره از تاریخی که او اقامت دائم را
دریافت کرده است ،محاسبه خواهد شد.
● زمانی که برای گذراندن دورهی محکومیت در کانادا گذرانده شود ،در شرط حضور فیزیکی لحاظ نمیشود .به
عبارت دیگر ،مدت زمان حضور در زندان ،بازداشتگاه و ...نمیتواند بهعنوان حضور فیزیکی محاسبه شود.
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 -5آیا زمان غیبت در کانادا ،در درخواست شهروندی محاسبه میشود؟
جز در شرایط استثنایی ،زمان غیبت در کانادا در شرط  1095روز حضور در کانادا برای درخواست تابعیت ،لحاظ
نمیشود.
 -6آیا با تابعیت کانادا میتوان در ایاالت متحده ،مکزیک یا شیلی مشغول به کار شد؟
با توجه به مفاد توافقنامهی تجارت آزاد آمریکای شمالی ( ،)NAFTAو توافقنامهی تجارت آزاد کانادا -شیلی
( ،)CCFTAبا داشتن تابعیت کانادا ،میتوان از پذیرش آسان در آمریکا ،مکزیک و شیلی برای اهداف تجاری و
کاری بهره برد.
 -7آیا کانادا تابعیت مضاعف را به رسمیت میشناسد؟
از سال  ،1977کانادا به تابعان خود اجازه داد تابعیت مضاعف یا دوگانه را حفظ کنند .بدین ترتیب ،شهروندان
کانادا اگر تابعیت کشور دیگری را دریافت کنند یا ملیت سابق خود را حفظ کنند ،تابعیت کانادا را از دست
نخواهند داد .بسیاری از کشورهای دیگر ،از جمله ایاالت متحده ،نیز تابعیت مضاعف را به رسمیت میشناسند.
توصیه میشود کسانی که اقامت دائم دارند و قصد دریافت تابعیت کانادا دارند ،بررسی کنند که آیا کشور ملیت
آنها اجازهی تابعیت دوگانه میدهد یا نه.
 -8آیا تابعان کانادا ،باید از درآمدی که بینالمللی دریافت میکنند ،مالیات بپردازند؟
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نه در تمام موارد؛ بهعنوان قاعدهای کلی ،فقط کسانی که تابعیت دارند و ساکن کانادا هستند ،ملزم به پرداخت
مالیات بر درآمد کانادا ،بر درآمد بینالمللی خود هستند .این افراد بهتر است با متخصصان در زمینهی مالیات
کانادا برای کسب اطالعات مشخص با توجهبه تمام بندهای قانون مالیات کانادا ،مشورت کنند.
 -9اگر کسی در کودکی تابعیت کانادا داشته اما برای سالها در کانادا زندگی نکرده ،همچنان تابع کانادا
شناخته میشود؟
هر فردی که در کانادا بهدنیا آید ،به احتمال فراوان تابع کاناداست .اما اگر دربارهی تابعیت کانادا شکوشبههای
بود ،میتوان با  IRCCتماس برقرار کرد و برای جستجوی سوابق تابعیت درخواست کرد و مدارک جدید تابعیت
را دریافت نمود.
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 -10اگر به هر علت تابعیت سلب شود ،آیا امکان دریافت تابعیت مجدد وجود دارد؟
بسته به اینکه کی و به چه علت تابعیت سلب شده باشد ،ممکن است امکان درخواست دوباره برای تابعیت
کانادا وجود داشته باشد.
 -11اگر کسی بخواهد تابعیت خود را لغو کند ،روند این کار چگونه خواهد بود؟
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باید با  IRCCبرای دستورالعملهای لغو تابعیت تماس گرفت.
 -12آیا کسانی که در کانادا متولد شوند ،بهطور خودکار تابعیت کانادا دریافت میکنند؟
بله ،کسانی که در کانادا متولد شوند ،بدون درنظر گرفتن وضعیت والدین ،تابعیت کانادا دریافت میکنند( .به
عبارت دیگر ،برای دریافت تابعیت کودک متولد شده در کانادا ،والدین لزوماً نباید تابعیت کانادا یا اقامت دائم
داشته باشند)
 -13کودکان زیر  18سال چگونه میتوانند تابعیت کانادا کسب کنند؟
کودک برای کسب تابعیت کانادا باید اقامت دائم کانادا داشته باشد .شرط حضور فیزیکی  1095روز ،برای کودکان
زیر  18سال لحاظ نمیشود .بدین ترتیب ،برای درخواست تابعیت برای کودکان زیر  18سال ،یکی از والدین کودک
باید از پیش تابعیت کانادا داشته باشد یا همزمان با درخواست برای کودک ،خود درخواست تابعیت دهد .این
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شرایط برای کودکانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شدهاند هم به همین شکل است.
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اسپـــانســرشـــیپ
 -1برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدر/مادربزرگ ها چگونه کار میکند؟
برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدر/مادربزرگ ها سالی یکبار اجرا میشود .این برنامه به افراد اجازه میدهد تا
شهروندان و ساکنان دائمی کانادا از والدین و مادربزرگ و پدربزرگ خود حمایت مالی کنند تا قادر به آمدن به
کانادا باشند.
اینجا شما را با نحوه ی کار کردن با برنامه آشنا میکنیم:
● مرحله ی ،1اگر واجد شرایط ِاسپانسر شدن هستید ،باید فرم عالقه به ِاسپانسر شدن را ارسال کنید.
● مرحله ی  ،2پس از بسته شدن فرم آنالین ،موارد ارسالی فرم بررسی شده و موارد تکراری حذف میشوند.
اسپانسرها به صورت تصادفی انتخاب و دعوت شده تا اقدام به حمایت مالی از والدین و مادربزرگ و پدربزرگ خود
کنند .دعوتنامه ها ایمیل شده و وضعیت دعوت در سایت اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ارسال میشود.
● مرحله  :3اگر از شما برای پر کردن درخواستنامه دعوت شده است ،باید بسته درخواستتان با مهلت تعیین
شده در دعوتنامه تان توسط اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا دریافت شود.
به منظور جلوگیری از استفاده از فرمهای منسوخ ،برنامه تان را آماده نکنید ،مگر اینکه از شما برای ُپر کردن
درخواستنامه دعوت شود.
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 -2برای حمایت مالی از والدین و مادربزرگ پدربزرگم به چه میزان درآمد نیاز دارم؟
شما به عنوان ِاسپانسر باید ثابت کنید که درآمد کافی برای حمایت از همه افرادی دارید که وقتی ِاسپانسرشان
شدید مسئولیت مسائل مالی آنها را برعهده خواهید داشت .این شامل خودتان هم میشود .اگر از شما برای پر
کردن درخواستنامه دعوت شده است ،باید میزان درآمدتان از  3سال قبل از تاریخ ارائه ی درخواست را در نظر
بگیرید.
تا زمانی که درخواستتان ارائه نشده ،اداره مهاجرت کانادا نمیتواند واجد شرایط بودنتان را تایید کند.
اگر در هر استانی به جز کبک زندگی میکنید ،این جدول برای شما کاربرد دارد .اگر در کبک زندگی میکنید ،وزارت
مهاجرت کبک درآمدتان را ارزیابی میکند.
درآمد الزم برای  3سال مالیاتی درست قبل از روزی که درخواستتان را ارائه می دهید (تقاضانامه ی حامیان مالی
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تعداد افرادی که در قبال آنها مسئول

2018

2019

2020

$40,379

$41,007

$32,899

2نفر

$49,641

$50,414

$40,445

3نفر

$60,271

$61,209

$49,106

4نفر

68,358

$69,423

$55,695

5نفر

$77,095

$78,296

$62,814

6نفر

$85,835

$87,172

$69,935

7نفر

$8,740

$8,876

$7,121

هستید

اگر تعداد افراد بیش از حد است؛ برای هر
نفر این مبلغ را اضافه کنید

 -3چگونه میتوانم تعداد اعضای خانواده ام را برای حمایت مالی از والدین و پدربزرگ /مادربزرگم محاسبه کنم؟
شما به عنوان ِاسپانسر باید ثابت کنید که درآمد کافی برای حمایت از همه افرادی دارید که وقتی ِاسپانسرشان
شدید مسئولیت مسائل مالی آنها را برعهده دارید .به این ُبعد خانواده گفته میشود ،یعنی تعداد افرادی که
مسئول آنها خواهید بود.
برای محاسبه ی ُبعد خانواده تان ،این موارد را در نظر بگیرید:
● خودتان؛

صفحه 404

● همسر؛
● فرزندان وابسته تان؛
● فقط تعداد فرزندان وابسته تان را محاسبه کنید.
● برای فرزندان کوچکتر ،از وقتی که بدنیا آمدند ،تعدادشان را محاسبه کنید
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● فرزندان وابسته همسرتان؛
● فقط تعداد فرزندان وابسته را محاسبه کنید؛
● برای فرزندان کوچکتر ،از وقتی که بدنیا آمدند ،تعدادشان را محاسبه کنید
● هر شخصی که ممکن است در گذشته ِاسپانسر افرادی بوده که االن شما مسئولیت آنها را برعهده دارید؛
● والدین و پدربزرگ و مادربزرگ هایی که میخواهید از آنها و افراد تحت تکفل آنها (همسر یا همسر و فرزندان
وابسته) حمایت مالی کنید؛ باید این افراد را هم در نظر بگیرید:
● هر کودک وابسته ای که با والدین یا پدربزرگ و مادربزرگتان به کانادا نمی آید؛
● والدین ،همسر یا مادربزرگ و پدربزرگتان ،حتی اگر به کانادا نخواهند آمد؛
● والدین یا پدربزرگ و مادربزرگتان که از همسرشان جداشدند.
 -4چگونه میتوانم دلیلی ارائه دهم مبنی براینکه درآمدم برای حمایت مالی از والدین و پدربزرگ و مادربزرگم
کافی است؟
شما باید اعالمیه ارزیابی خود را به اداره ی درآمد کانادا ( )CRAبرای مدت سه سال بالفاصله قبل از تاریخ تقاضانامه
تان ارائه دهید.
به دو روش میتوانید این کار را انجام دهید:
گزینه  )1به اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی اجازه دهید که اطالعات مالیاتی خود را مستقیماً از اداره ی
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درآمد کانادا ( )CRAدریافت کند.
● در فرم ارزیابی مالی برای حمایت مالی از والدین و مادربزرگ و پدربزرگ [ ،]5768 IMMزیر سوال "،8بیانیه
رضایت نامه حمایت مالی":
● گزینه ی بله را عالمت بزنید؛
● شماره بیمه ی تامین اجتماعی ( ،)SINامضا و تاریخ را ارائه دهید.
● گزینه ی  )2کپی اعالمیه های ارزیابی خود را برای اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ارسال کنید.
● فرم منابع درآمد برای حمایت مالی از والدین و مادربزرگ و پدربزرگ را تکمیل کنید.
● و اعالمیه های ارزیابی را در بسته ی توافقنامه تان قرار دهید .اگر کپی آنها را ندارید ،به بخش حساب من
اداره ی درآمد کانادا وارد شوید تا آنها را به صورت آنالین پیدا کنید.
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 -5آیا تغییر در سن افراد تحت تکفل روی تعهدات حمایت مالی از فرزندان وابسته تأثیر دارد؟
بله ،تغییر در سن افراد تحت تکفل روی تعهدات مالی تأثیر میگذارد.
از تاریخ  24اکتبر  ،2017مدت زمان تعهد (مدت زمانی که شما از نظر مالی مسئولیت فردی را برعهده می گیرید)
برای فرزندان وابسته تغییر کرده است:
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● اگر فرزند وابسته تان هنگام اقامت دائم کمتر از  22سال سن داشته باشد ،شما به مدت  10سال پس از اقامت
دائم وی یا تا  25سالگی از لحاظ مالی مسئولیت وی را بر عهده دارید.
● اگر فرزند وابسته تان هنگام اقامت دائم  22ساله یا بیشتر باشد ،سه سال پس از اقامت دائم ،مسئولیت
مالی وی برعهده ی شما میباشد.
 -6آیا میتوانم از طریق برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدر/مادربزرگ ها از بیش از یک نفر حمایت مالی کنم؟
بله ،اگر بخواهید ممکن است از بیش از یک نفر حمایت مالی کنید.
اگر از شما برای پرکردن درخواستنامه دعوت شده است ،میتوانید از والدین و مادربزرگ و پدربزرگ خود حمایت
مالی کنید.
به منظور انجام این کار ،باید درخواستهای جداگانه ای را برای هر شخصی که از او حمایت مالی می کنید ،ارسال
کنید .به هر درخواست به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد.
شما باید میزان درآمد را برای همه افرادی که از آنها حمایت مالی میکنید و افراد تحت تکفل آنها در نظر بگیرید.
دعوتنامه قابل انتقال نیست .به عنوان مثال ،شما نمیتوانید از دعوت نامه برای حمایت مالی از والدین و پدربزرگ
و مادربزرگ همسرتان استفاده کنید یا آن را به یکی از دوستان یا اعضای دیگر خانواده بدهید.
اگر همسرتان هم میخواهد از والدین و پدربزرگ و مادربزرگ خود حمایت مالی کند ،باید به اداره مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی بگوید که میخواهد جداگانه از آنها حمایت مالی کند و یا اینکه ببیند از او درخواست
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کمک شده است یا نه.
 -7آیا با استفاده از برنامه ی اسپانسرشیپ والدین و پدر/مادربزرگ ها میتوانم از اقوام حمایت مالی کنم؟
نه ،شما فقط میتوانید از والدین و مادربزرگ و پدربزرگتان حمایت مالی کنید.
اگر میخواهید درخواستنامه ی اقوامتان را امضا کنید ،همسرتان باید کسی باشد که دعوتنامه را به عنوان حامی
مالی دریافت کرده است.
حتی اگر برای ارسال تقاضانامه دعوت نامه دریافت کنید ،این کارها را نمیتوانید انجام دهید:
● از دعوتنامه تان برای اسپانسر شدن اقوامتان استفاده کنید.
● از دعوتنامه ی خود استفاده کنید تا فردی باشید که تقاضانامه ی اقوام را امضا میکنید.

صفحه 406

● دعوتنامه تان را به همسرتان منتقل کنید تا حامی والدین یا مادربزرگ و پدربزرگش شود.
 -8چگونه میتوانیم اشتباهی که در تکمیل فرم عالقه به اسپانسر شدن مرتکب شدیم را رفع کنیم؟
برای به روزرسانی ایمیل تان
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ایمیل جدیدتان را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.
IRCC.PGP.CORRECTION- CORRECTION.PGP.IRCC@cic.gc.ca
لطفا این موارد را در ایمیل بنویسید:
● کد تأیید؛
● نام و نام خانوادگی؛
● تاریخ تولد؛
● کشور محل تولد.
مطمئن شوید که تا وقتی که اطالعاتتان به روز رسانی میشود ،آدرس ایمیل قدیمی تان را بررسی میکنید.
برای به روزرسانی سایر اطالعات
جدا از آدرس ایمیلتان ،نمیتوانید اطالعاتتان را بعد از اینکه فرم عالقه به اسپانسر بودن را ارائه کردید ،به
روزرسانی کنید .اگر از شما دعوت شده ،با اطالعات به روز شده ،تقاضانامه تان را تکمیل کنید .به منظور کمک به
تطبیق درخواستتان در رابطه با فرم عالقه به اسپانسر بودن ،به این موارد توجه کنید:
● نامه ای که در مورد هر نوع تغییر توضیح میدهد؛
● اثبات تغییرات.
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به روزرسانی درخواستتان
قبال تقاضانامه تان را ارسال کردید ،میتوانید با ارسال درخواست از طریق فرم
اگر از شما دعوت شده است و
ً
وبسایتمان اطالعاتتان را به روزرسانی کنید.
 -9چگونه میتوانم یک کپی الکترونیکی از گذرنامه یا اثبات وضعیت خود در سند کانادا ایجاد کنم ؟
برای تهیه کپی الکترونیکی میتوانید از اسکنر ،موبایل یا دوربین دیجیتالی استفاده کنید .سند خود را اسکن
کرده یا از آن عکس بگیرید.
وقتی که فرم ِاسپانسری را تکمیل کردید ،اگر از شما دعوت به ارسال تقاضانامه شده است ،مطمئن شوید که
همان وضعیتی را که با درخواست خود ارسال کردید در سند کانادا بارگذاری کنید.

صفحه 407

شما فقط میتوانید  1پرونده را در فرم عالقه به ِاسپانسری ارسال کنید .اگر باید هر دو طرف گذرنامه یا وضعیتتان
را در سند کانادا ارائه دهید ،هر دو را در  1پرونده ذخیره کنید .اگر نرم افزار ویرایش عکس ندارید ،ساده ترین
راه برای انجام این کار ذخیره هر دو تصویر در یک فایل  Wordاست.
حداکثر حجم پرونده  2مگابایت است .اگر پرونده تان از  2مگابایت بیشتر است ،برای بارگذاری سندتان باید حجم
فایل را کاهش دهید و فرم عالقه به اسپانسری را ارائه دهید
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این قالبهای فایل پذیرفته میشوند:
● (PDfسند قابل حمل)؛
●  (JPG, TIFF, or PNGتصویر)؛
● سند .Microsoft Word
نام فایل فقط میتواند شامل حروف انگلیسی ،فرانسوی ،اعداد ،فاصله ها ،خط فاصله و این حروف باشد\\ : .،* / :
() * #؛ @
نامی که برای پرونده گذاشتید و جایی که آن را ذخیره میکنید را یادداشت کنید تا بعداً به راحتی فایل را پیدا
کنید.
به منظور جلوگیری از تأخیر در پردازش ،از واضح بودن تصویر و شفافیت اطالعات اطمینان حاصل کنید.
اسنادی که اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی به عنوان اثبات وضعیت شما در کانادا قبول میکند:
یکی از این مدارک اثبات وضعیت را ارسال کنید:
● کارت اقامت دائم (هر دو طرف).
● هر دو طرف را به  1تصویر یا پرونده تبدیل کنید.
● سابقه ی سفر ،فقط اگر کارت  PRدریافت نکرده باشید.
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● تأیید اقامت دائم  5292 IMMیا .5688 IMM
● گواهی یا کارت تابعیت کانادا (هر دو طرف)؛
● هر دو طرف را در  1تصویر یا پرونده ترکیب کنید.
● شناسنامه کانادایی.
● اگر در کبک متولد شدید ،فقط یک گواهی تولد از  Directeur de l’étatپذیرفته میشود.
● گذرنامه تان (صفحاتی که شماره گذرنامه ،تاریخ صدور و انقضا ،عکس ،نام ،نام خانوادگی ،مکان و تاریخ تولد
را نشان میدهد).
● گواهی وضعیت امن.
اسناد منقضی شده نیز پذیرفته میشوند .اگر از شما برای درخواستنامه پر کردن دعوت شده است ،نیازی به
تمدید سند خود برای تکمیل فرم عالقه به ِاسپانسر مالی شدن یا ارسال تقاضانامه ی حمایت مالی ندارید.

صفحه 408

نسخه ی کپی را زودتر از موعد آماده کنید و از محل ذخیره ی آن در رایانه یا موبایلتان اطالع داشته باشید.
اگر نمیتوانید وضعیت تان را در سند کانادا یا گذرنامه در فرم عالقه به ِاسپانسر شدن بارگذاری کنید ،چه کاری
باید انجام دهید:
اگر در تهیه یا بارگذاری سندتان به فرم عالقه به ِاسپانسر شدن مشکلی دارید:
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● صفرها را به عنوان شماره سند وارد کنید.
● نامه ای را بارگذاری کنید که توضیح میدهد چرا نمیتوانید گذرنامه یا اثبات وضعیت خود را در سند کانادا
ارائه دهید.
توضیح نامه تان باید در یکی از این فرمتها باشد:
● ( PDFسند قابل حمل)؛
●  JPG، TIFFیا ( PNGتصویر)؛
● سند  DOCیا .)DOCX(Microsoft Word document
● اگر از شما برای درخواستنامه پر کردن دعوت شده است ،باید این کارها را انجام دهید:
● توضیح نامه را در درخواستنامه تان وارد کنید.
● یک کپی از اثبات وضعیت خود در سند کانادا را ارائه دهید.
 -10وضعیت من در سند کانادا به چه صورت است؟
در فرم عالقه مندی به اسپانسر شدن ،باید شماره گذرنامه یا وضعیتتان را در سند کانادا ارائه دهید.
اگر از شما برای درخواستنامه پر کردن دعوت شده است ،مطمئن شوید که همان سندی را ارسال میکنید که با
درخواستنامه تان ارسال کردید .اگر شماره سند مطابقت نداشته باشد ،درخواستتان پذیرفته نمیشود.
توجه :اگر پاسپورت غیر کانادایی را با فرم عالقه به اسپانسر شدن ارسال کردید و از شما برای درخواستنامه پر
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کردن دعوت شده است ،هنگام اقدام به واجد شرایط بودن برای حمایت مالی ،باید اقامت دائم داشته باشید .در
این صورت ،هنگام اَ پالی کردن باید این کارها را انجام دهید:
● یک کپی از گذرنامه خارجی که ارسال کردید.
● یکی از اسناد زیر.
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی از این برای تأیید وضعیتتان در کانادا استفاده میکند.
مثالهای زیر را مشاهده کنید که در آن میتوانید وضعیتتان را در سند کانادا پیدا کنید:
● شناسنامه کانادایی؛
● کارت تابعیت کانادا؛

صفحه 409

● گذرنامه؛
● تأییدیه اقامت دائم؛
● کارت اقامت دائم؛
● سابقه ی پرواز.
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آلبرتا
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب  12عدد دارد:
● با  4عدد (سال تولدتان) و یک خط تیره آغاز میشود؛
● بعد آن  2عد به همراه یک خط تیره قرار میگیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.

بریتیش کلمبیا
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب  12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط تیره آغاز میشود،
● بعد آن 2عد به همراه یک خط تیره قرار میگیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.
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مانیتوبا
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط تیره شروع می شود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط تیره قرار می گیرد؛
●

و در انتها  6عدد نوشته شده است.

نیوبرانزویک
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب12شماره دارد:

صفحه 410

● با  4عدد (سال تولد) و یک خط فاصله شروع میشود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط فاصله قرار میگیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.
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نیوفاندلند و البرادور
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب  12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط فاصله شروع می شود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط فاصله قرار می گیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.

نورث وست تریتوریز
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب  12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط تیره شروع می شود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط تیره قرار می گیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.
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نوا اسکوشیا
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط فاصله شروع میشود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط فاصله قرار میگیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.

نوناووت
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب12شماره دارد:

صفحه 411

● با  4عدد (سال تولد) و یک خط فاصله شروع میشود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط فاصله قرار میگیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.
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انتاریو
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط تیره شروع می شود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط تیره قرار می گیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.

جزیره پرنس ادوارد
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط فاصله شروع می شود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط فاصله قرار می گیرد؛
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● و در انتها  6عدد نوشته شده است.

کبک
● حاوی  13عدد است.
● فقط گواهی های تولد صادر شده توسط  Directeur de l'étatپذیرفته می
شوند.

فرت ساسکاچوان
● ارائه ی شماره ثبت.

صفحه 412

● به ترتیب12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط تیره شروع می شود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط تیره قرار می گیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.
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یوکان
● ارائه ی شماره ثبت.
● به ترتیب12شماره دارد:
● با  4عدد (سال تولد) و یک خط فاصله شروع می شود؛
● پس از آن  2عدد و یک خط فاصله قرار می گیرد؛
● و در انتها  6عدد نوشته شده است.
گواهی یا کارت تابعیت کانادا
● ارائه شماره گواهی.
● شماره گواهی در پشت گواهی تابعیتتان به همراه توضیحات نوشته شده است.
● به ترتیب  8حرف دارد:
● با  1حرف شروع میشود؛

صفحه 413
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● با 7عدد به پایان میرسد.

اگر گواهی یاکارت تابعیت کانادا ندارید ،میتوانید فوراً درخواست کارت شهروندی دهید یا سوابق شهروندی را
جستجو کنید.

پاسپورت کانادایی
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● ارائه ی شماره ی پاسپورت یا گذرنامه ی کانادایی.
● این شماره را میتوانید در صفحه اطالعات گذرنامه ،گوشه باال سمت راست یا گوشه پایین سمت چپ پیدا
کنید.
●  8حرف دارد و به ترتیب شامل حروف و اعداد به این صورت است:
● با  2حرف شروع میشود؛

صفحه 414
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● با  6عدد به پایان میرسد.

تأیید اقامت دائم ( 5292 IMMیا )5688 IMM
● سند را ارائه دهید.
● دارای  10حرف است و شامل حروف و اعداد به ترتیب زیر است:
● با حرف  Tشروع میشود؛
● با  9عدد به پایان میرسد.
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کارت اقامت دائم
● ارائه ی شماره شناسه.
● به ترتیب  8عدد دارد:
● با  4عدد و یک خط فاصله آغاز می شود؛
● با  4عدد به پایان میرسد.

سابقه ی پرواز
● فقط در صورت عدم دریافت کارت اقامت دائم ،از این سند به عنوان مدرک وضعیت خود در سند کانادا
استفاده کنید.
● تعداد سابقه پرواز را ارائه دهید.
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● این مدرک با حرف  Wشروع میشود و  9عدد بعد آن نوشته میشود.

گواهی امن وضعیت
● شماره ثبت را ارائه دهید.
● حاوی 10شماره است.
 -11من فرم عالقه مندی به اسپانسر شدن را پر کردم ،اما هنوز چیزی دریافت نکردم .باید چکار کنم ؟
بعد از موفقیت در ارسال فرم عالقه به حامی مالی شدن ،صفحه ای با شماره تأیید اداره مهاجرت ،پناهندگی و
شهروندی مشاهده کردید .این شماره را نزد خود نگه دارید .بعداً میتوانید از آن استفاده کنید تا بفهمید از شما

صفحه 415

دعوت شده است یا نه.
همچنین به منظور تأیید دریافت فرم مورد عالقه تان برای حمایت مالی ،نامه ای توسط اداره مهاجرت ،پناهندگی
و شهروندی به شما ارسال شده است .شما باید آن را ظرف  24ساعت پس از ارسال فرم دریافت کرده باشید.
حتی اگر بعد از ارسال موفقیت آمیز فرم ،ایمیل را دریافت نکردید ،این کارها را انجام دهید:
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همان حساب ایمیل را که در فرم عالقه به ِاسپانسر شدن استفاده کردید را بررسی کنید.
پوشه ی سطل آشغال ایمیلتان را بررسی کنید تا ببینید ایمیل ارسالی اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی در
آنجا است یا نه.
اگر آدرس ایمیل اشتباه به ما دادید
اگر فکر میکنید آدرس ایمیلتان را در فرم عالقه به ِاسپانسر شدن اشتباه وارد کردید ،از اداره مهاجرت ،پناهندگی
و شهروندی بخواهید آن را به روزرسانی کند .وقتی که اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی شروع به دعوت
ِاسپانسرها میکند تا درخواست نامه شان را ارسال کنند ،به آدرس ایمیل صحیح شما نیاز دارد تا با شما ارتباط
برقرار کنند.
دعوتنامه برای درخواستنامه پر کردن
پس از بررسی موارد ارسالی و حذف موارد تکراری ،دعوتنامه ها برای اَ پالی کردن ارسال می شوند .درصورتی که
از شما دعوت شود یک درخواست نامه ی کامل را ارسال کنید ،برای شما ایمیل ارسال خواهد شد.
وقتی اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی شروع به ارسال ایمیل برای اسپانسرهای احتمالی بکند ،این موارد
اعالم خواهند شد:
● سایت اینترنتی؛
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● حساب توییتر؛
● صفحه فیس بوک.
 -12چگونه میتوانم بفهمم که برای حمایت مالی از والدین و مادربزرگم پدربزرگم دعوت شده ام؟
اگر از شما برای این کار دعوت شده باشد ،ما یک ایمیل برای اطالع رسانی به شما ارسال خواهیم کرد.
همچنین ،هنگام ارسال دعوت نامه برای درخواستنامه پر کردن ،وضعیت هر شماره تأیید در وب سایت اداره
مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ارسال میشود .هرکسی که فرم عالقه مندی به ِاسپانسر شدن را ارسال کند،
یک شماره تأیید دریافت میکند .شماره تأیید خود را جستجو کنید تا بفهمید از شما برای درخواستنامه پر کردن
دعوت شده است یا خیر.
اگر از شما برای درخواستنامه پر کردن دعوت نشده است

صفحه 416

اگر دوست دارید والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان به کانادا بیایند ،ممکن است واجد شرایط درخواست سوپر ویزا
باشند که به آنها این اجازه را میدهد:
● بطور همزمان تا  2سال در کانادا اقامت داشته باشند؛
● اقامت خود را تا  1سال تمدید کنند.
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 -13شماره تأیید دریافت کردم .آیا تضمینی هست که برای حمایت مالی از والدین و مادربزرگ و پدربزرگم
دعوت شوم؟
خیر .پس از بسته شدن فرم ،موارد ارسالی بررسی شده و موارد تکراری حذف میشوند .از حامیان مالی بالقوه
دعوت خواهد شد تا درخواستشان را مثل فرم عالقه به ِاسپانسری ارسال کنند.
وقتی از گروهی از حامیان مالی بالقوه دعوت میشود تا یک درخواستنامه ی کامل را ارسال کنند ،این دور دعوت
نامیده میشود .باتوجه به تعداد درخواست نامه های کاملی که دریافت میکنیم ،ممکن است بیش از  1بار از افراد
دعوت شود.
همه افرادی که برای درخواستنامه پر کردن دعوت شدند ،در مهلت تعیین شده در دعوتنامه خود ،یک درخواستنامه
ی کامل ارسال نمی کنند .به همین دلیل ،اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی مجبور هستند به جای پذیرش
تعداد درخواستنامه های ارسالی ،فرم های عالقه مندی بیشتری را بپذیرند.
اگر شماره تأیید دارید ،قبل از دعوت شدن برای ارسال یک درخواستنامه ی کامل ،درخواستنامه تان را آماده نکنید.
هر بار که از افراد دعوت میشود ،وضعیت هر دعوت در وبسایت اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی قرار داده
میشود .شماره تأیید خود را جستجو کنید تا بفهمید از شما برای درخواستنامه پر کردن دعوت شده است یا خیر.
اگر دوست دارید که والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان به کانادا بیایند ،سوپر ویزا گزینه ی دیگری محسوب
میشود .والدین و پدربزرگ و مادربزرگتان ممکن است واجد شرایط درخواست سوپر ویزا برای یک بار اقامت به
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مدت حداکثر  2سال در کانادا باشند.
 -14از من دعوت شده تا برای حمایت مالی از والدین و پدربزرگ /مادربزرگم درخواست نامه ای را ارائه دهم.
بعد باید چکاری انجام دهم؟
اگر برای حمایت از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگتان دعوت نامه ای برای شما ارسال شده است ،مراحل ارسال شده
در ایمیل را دنبال کنید .مطمئن شوید که این کارها را انجام می دهید:
● راهنمای دستورالعمل را بخوانید و بسته ی درخواستنامه را کامل کنید.
● هزینه های خود را پرداخت کنید.
● درخواستنامه ی کامل خود را برای ما ارسال کنید.
ما باید بسته کامل درخواستنامه تان را قبل از مهلت تعیین شده در دعوتنامه دریافت کنیم .این یعنی که ما

صفحه 417

برنامه را قبل از این تاریخ دریافت کردیم.
از استفاده از فرمهای منسوخ ِاجتناب کنید :قبل از دریافت دعوتنامه ،درخواست نامه تان را آماده نکنید.
در این صورت درخواستتان قبول نمیشود:
● درخواست نامه ناقص است؛
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● هزینه ها پرداخت نشده؛
● ما آن را بعد از مهلت تعیین شده در ایمیل شما دریافت میکنیم؛
● شما برای ارائه ی درخواست نامه دعوت نشدید؛
● ما نمی توانیم اطالعات موجود در درخواستنامه تان را با اطالعاتی که در فرم عالقه به ِاسپانسر شدن ارائه
دادید ،مطابقت دهیم.
 -15آیا اگر اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی به  20،000برنامه ی کامل دست پیدا کند حتی اگر قبل از 28
ژوئن باشد ،پذیرش برنامه های اسپانسرشیپ والدین ،مادربزرگ پدربزرگ را متوقف خواهد کرد؟
اگر از شما برای ارائه ی درخواست نامه دعوت شده است ،درصورتی که در تاریخ  28ژوئن یا قبل از آن دریافت
شود ،به صورت کامل پذیرفته میشود .اگر درخواست تان پس از مهلت مقرر دریافت شود ،درخواست تان رد
میشود.
 -16چه کسی میتواند در درخواستنامه ی حمایت مالی از والدین و پدربزرگ و مادربزرگم ضامنم باشد؟
به منظور کمک به شما در تأمین نیازهای مالی برای حمایت مالی از والدین و مادربزرگ و پدربزرگتان ،ضامنتان
میتواند همسرتان باشد.
صرف نظر از اینکه چه مدت است ازدواج کرده اید:
● همسرتان میتواند ضامنتان باشد؛
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● ضامنتان باید پیش از تاریخ درخواستنامه تان مدرکی مبنی براثبات درآمدتان در مدت  3سال ارائه دهد.
همسر یا شریک عرفی تان به عنوان ضامن باید این کارها را انجام دهد:
● موقعیت مالی وی متناسب با شما باشد؛
● موافقت کند که برای مدتی از لحاظ مالی نیازهای اصلی افرادی که از آنها حمایت مالی میکنند را تأمین
میکنند.
اگر این تعهدات انجام نشود ،شما و ضامنتان به یک اندازه مسئول هستید.
 -17در درخواستنامه ی حمایت مالی ،تعهد فعلی یا قبلی به چه معنا است؟
تعهد فعلی :به درخواستنامه ی حمایت مالی اشاره دارد که در حال حاضر آماده می کنید.

صفحه 418

تعهدات قبلی :به درخواستنامه ی حمایت مالی اشاره دارد که به عنوان یک حامی مالی یا ضامن در آن شرکت
داشتید یا درگیرش بودید ،جایی که به متقاضیان در پاسخ به درخواست نامه ،اقامت دائم داده میشود.
درخواست هایی که رد شدند یا هرگز ارسال نشدند به عنوان تعهدات قبلی در نظر گرفته نمی شوند.
تعهدات هنوز هم در حال انجام است:
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● درخواستنامه ی حمایت مالی تأیید شد؛
● افرادی که از آنها حمایت مالی کردید یا ضامنشان شده اید ،تا به علت درخواستنامه حمایت مالی ،اقامت
دائم را بدست آورند.
● تعهد هنوز منقضی نشده است.
تعهدات هنوز هم در حال انجام نیست:
● شما در مرحله ارسال درخواست حمایت مالی دیگر هستید یا یک درخواست حمایت مالی که ارسال کردید در
حال پردازش است.
● افرادی که از آنها حمایت مالی میکنید هنوز اقامت دائم ندارند.
● بسته به تصمیم گیری در مورد درخواستتان ،ممکن است از لحاظ مالی مسئولیت افرادی را برعهده داشته
باشید که تحت تکفلتان هستند.
 -18آیا میتوانم از خدمات پیک برای ارائه درخواست خود برای حمایت مالی از والدین و مادربزرگ/پدربزرگم
استفاده کنم؟
بله ،میتوانید درخواستتان را با استفاده از هرگونه خدمات پیک محلی یا اصلی ارسال کنید .آنها به شما کمک
میکنند تا درخواست تان را پیگیری کنید .همچنین میتوانید از ایمیل استفاده کنید.
نمی توانید بسته تان را دستی تحویل دهید یا از خدمات تحویل غیر از پیک مانند تاکسی استفاده کنید.

www.trustimm.com

درخواستنامه ها باید بصورت جداگانه بسته بندی شوند.
از خدمات پیک تان اطمینان حاصل کنید:
● شماره پیگیری دارد؛
● پیک ،درخواستتان را به آدرس نوشته شده تحویل میدهد؛
● بارنامه باید امضا شود تا بدانید درخواستتان تحویل داده شده است .با این روش میتوانید بسته تان را
پیگیری کنید.
 -19درخواست اقامت دائم پیچیده چیست؟
اگر برنامه تان پیچیده باشد ،ممکن است پردازش برنامه تان بیشتر از زمان پردازش معمول باشد.
● درخواستنامه ی شما ممکن است پیچیده تر باشد اگر:

صفحه 419

● اطالعات تماس روی پرونده (آدرس ،تلفن ،ایمیل) منسوخ شده است و ما نمیتوانیم با شما یا یکی از اعضای
خانواده تماس بگیریم؛
اصال ارسال نشدند؛
● ما اسناد بیشتری را درخواست کردیم و آنها به موقع یا
ً
● از زمان ارسال درخواست تا االن افراد وابسته به شما 18ساله شدند؛
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● از زمان درخواست ،افراد وابسته ای را به زندگی تان اضافه کردید؛
●

از زمان درخواستتان ،افراد وابسته ازدواج کرده و یا صاحب فرزند شدند؛

● شما اسناد قانونی را برای تأیید تغییر در وضعیت تأهل یا حضانت فرزند ارائه کردید؛
● از شما یا اعضای خانواده تان خواسته شد که مجدداً یک معاینه ی پزشکی ارسال کنید زیرا یک آزمون منقضی
شده است (امتحانات هر شخص باید همزمان باشد)
● از شما یا یکی از اعضای خانواده برای مصاحبه دعوت شد؛
● شما یا یکی از اعضای خانواده واجد شرایط نیستید؛
● بررسی سابقه برای شما یا اعضای خانواده هنوز در حال انجام است.
 -20چگونه میتوانم هزینه درخواستنامه ی خود را پرداخت کنم؟
برای اطالع از نحوه پرداخت هزینه های خود به بخش پرداخت هزینه های خود مراجعه کنید .گزینه های
پرداختتان به موارد زیر بستگی دارد:
● شما از کجا هزینه را پرداخت میکنید؛
● برای انجام چکاری هزینه میکنید.
 -21آیا میتوانم درخواستم را به صورت دستی برای حمایت مالی از والدین یا مادربزرگ /پدربزرگم تحویل دهم؟
نه .شما نمیتوانید شخصاً درخواستتان را برای حمایت مالی تحویل دهید .وارد شدن به اداره ی بررسی برای عموم
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آزاد نیست و ما تحویل حضوری را نمیپذیریم.
دربارهی نحوه ی پست کردن درخواستتان برای ما اطالعات کسب کنید.
 -22من چه مدت مسئول عضو خانواده یا اقوام مورد حمایت مالی خود هستم؟
برای تبدیل شدن به یک حامی مالی ،باید قول دهید که از افرادی که حامی مالی آنها هستید برای مدتی از نظر
مالی حمایت کنید.
"مدت زمان تعهد" مدت زمانی است که شما از نظر مالی مسئولیت فردی را برعهده دارید که او را از نظر مالی
حمایت مالی میکنید .مدت زمان تعهد از روزی شروع میشود که شخص حامی به صورت دائم مقیم کانادا میشود.
مدت تعهد به موارد زیر بستگی دارد:

صفحه 420

● سن شخصی که شما حامی او هستید؛
● رابطه آنها با شما؛
● محل زندگی شما؛ مدت زمان تعهد برای ساکنان کبک کمی متفاوت است.
شما هنوز هم از لحاظ مالی مسئول هستید ،اگر:
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● رابطه شما با شخصی که از او حمایت مالی کردید ،تغییر میکند (به عنوان مثال ،طالق یا جدایی).
● شخصی که از او حمایت مالی میکنید ،شهروند کانادا میشود.
● وضعیت مالی شما بدتر میشود (به عنوان مثال ،از دست دادن شغل یا بدهی).
● شما درخواستی برای حذف درخواستنامه ی حمایت مالی خود برای ما ارسال کردید و ما آن را پس از اقامت
دائم فردی دریافت کردیم که حامی وی بودید.

فردی که حامی وی هستید

مدت تعهد برای همهی استاها بجز کبک

همسر ،شریک حقوقی

3

کودک وابسته (بیولوژیکی یا فرزندخوانده) یا کودکی که در کانادا
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زیر  22سال به فرزندی پذیرفته شود
کودک وابسته  22ساله یا بیشتر

3

والدین و پدربزرگ و مادربزرگ

20

خویشاوندان دیگر

10

مدت تعهد در  24اکتبر  2017تغییر کرد تا با محدودیت سنی جدید برای فرزندان وابسته مطابقت داشته باشد.
سن فرزندان تحت تکفل از زیر 19به زیر  22سال تغییر پیدا کرد.

فردی که حامی وی هستید

صفحه 421

 10سال

همسر ،شریک عرفی

مدت تعهد برای همه ی
استانها بجز کبک
3

مدت تعهد برای کبک

3
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فرزند زیر  13سال

10

 10سال یا تا 18سالگی

فرزند  13تا  19سال

3

 3سال یا تا 22سالگی

فرزند باالی  19سال

تا 22سالگی

 3سال یا تا  22سالگی

والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

20

10

خویشاوندان دیگر

10

10

 -23پیک ،درخواست  PGPمن را به صندوق پستی شما تحویل نداد .باید چکار کنم؟
به صورت کلی ،بسیاری از پیک ها بسته ها را به صندوق های پستی تحویل نمیدهند .با این حال ،ما با بسیاری
از پیکها توافق کردیم و آنها میدانند که کجا میتوانند درخواستها را به صندوق پستی ما تحویل دهند .اگر آدرس
دیگری را در برگه پیگیری خود مشاهده کنید ،ممکن است درخواست شما هنوز به مکان مناسب تحویل داده شده
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باشد.
برای تأیید اینکه آنها بسته را به آدرس مناسب تحویل دادند باید با خدمات پیک خود تماس بگیرید.
اگر سرویس پیکتان تأیید کرد که اشتباهی مرتکب شده و به همین دلیل ،نمیتوانید به موقع درخواستتان را
برای حمایت مالی از پدر و مادر و مادربزرگ و پدربزرگ تان ارائه دهید ،این کارها را میتوانید ،انجام دهید:
● نامه ای از خدمات پیک دریافت کنید که اشتباه آنها را تصدیق میکند؛
● آن نامه را همراه با درخواست دوباره ارسال کنید.
 -24همسر من باید چند سال داشته باشد تا بتوانم از او برای مهاجرت به کانادا حمایت مالی کنم؟
 18سال .از  10ژوئن  ،2015ما از درخواست حمایت مالی برای همسران زیر  18سال ِاجتناب می کنیم.

صفحه 422

کلیه متقاضیان باید هنگام دریافت درخواستنامه ،حداقل  18سال سن داشته باشند.
درباره حمایت مالی از همسرتان بیشتر بدانید.
 -25آیا  IRCCازدواج های انجام شده توسط نماینده ی فرد ،تلفن ،اینترنت و فکس را تشخیص می دهد؟
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نه .ما این نوع ازدواج ها را تشخیص نمیدهند .اگر یک یا هر دو طرف به صورت فیزیکی در مراسم حضور نداشته
باشند ،این ازدواج را به رسمیت شناخته نمیشود.
شما ممکن است از این قانون معاف باشید ،اگر:
● درخواستتان قبل از  10ژوئن  2015دریافت شده است؛
● شما عضو نیروهای مسلح کانادا هستید .ازدواج ممکن است به رسمیت شناخته شود ،اگر:
● به دلیل محدودیت های سفر کاری ،نمیتوانید از نظر فیزیکی در مراسم ازدواج خود حضور داشته باشید؛
● ازدواج در خارج از کانادا انجام شده؛
● ازدواج در کشوری ثبت شده است که ازدواج با وکالت ،یک کار قانونی است.
 -26چه زمانی باید گواهی پلیس یا  police certificatesرا برای درخواست کفالت همسرم ارسال کنم؟
هنگام ارائه بسته ی درخواستتان باید گواهی پلیس را ارائه دهید .برای اطالع از اینکه چه گواهی هایی باید
ارائه دهید ،بسته ی درخواستنامه را مشاهده کنید.
 -27چگونه میتوانم از همسر یا فرزندان خود حمایت مالی کنم؟
شما میتوانید حامی همسر یا فرزند خود برای زندگی در کانادا باشید ،اگر:
● شهروند کانادایی هستید؛
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● فرد در کانادا به عنوان یک شهروند هندی ثبت شده است؛
● اقامت دائم دارید.
درباره مراحل و الزامات حمایت مالی از همسر یا فرزندتان اطالعات بیشتری کسب کنید.
اگر برای مدت کوتاهی به کانادا میروید ،این را بفهمید که همسر یا فرزندتان میتوانند با شما بیایند یا نه.
 -28اگر در کبک زندگی کنم برای حمایت مالی از اعضای خانواده ام ،آیا الزم است مدارک دیگری را پر کنم؟
بله .اگر در کبک زندگی میکنید ،وزارت امور مهاجر،ت Ministère de l’Immigration ،و �de la Diversité et de l’In
 clusionفرمهای دیگری را برای پر کردن به شما ارسال می کند.

صفحه 423

 -29چگونه میتوانم بررسی کنم که آیا درخواستنامه ی من دریافت شده است؟
اگر اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی شروع به پردازش درخواستتان کند ،نامه یا ایمیل با شماره ی
درخواستنامه برای شما ارسال میشود.
تا زمانی که درخواستتان باز نشده و کامل بودن آن بررسی نشود ،ایمیل تأییدیه ارسال نخواهد شد .بین تاریخی
که درخواست شما دریافت شده و تاریخی که باز میشود ،ممکن است تأخیر وجود داشته باشد.
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درخواستتان برگشت داده میشود ،اگر:
● درخواست ناقص باشد؛
● هزینه ها پرداخت نشده باشد؛
● درخواست بعد از توقف یا ِاتمام برنامه دریافت شود.
نکاتی برای پیگیری درخواستتان
اگر درخواستتان را ایمیل کنید
از خدمات پیک استفاده کنید که هنگام تحویل به امضا نیاز دارد .خدمات پست به شما تأییدیه تحویل ارائه
میدهد و به شما امکان میدهد که بسته تان را پیگیری کنید.
برای برخی از درخواستنامه های کاغذی ،میتوانید وضعیت برنامه و پیام های خود را به صورت آنالین دریافت
کنید .میتوانید این کار را با ارتباط دادن یک درخواست به یک حساب آنالین انجام دهید.
اگر در یک مرکز درخواست ویزا درخواست دهید
مرکز درخواست ویزا  VACخدمات پیگیری را ارائه میدهد که به شما میگوید چه زمانی درخواستتان توسط اداره
مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی دریافت شده است.
اگر بصورت آنالین اقدام کنید
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پس از ارسال درخواست ،صفحه تأیید را مشاهده خواهید کرد .همچنین ،ایمیلی دریافت خواهید کرد که از شما
میخواهد حسابتان را بررسی کنید .پیام تأیید با شماره تأیید در حسابتان خواهد بود .شماره تأییدتان را نگه
دارید .لطفاً توجه داشته باشید که دریافت ایمیل پس از ارسال درخواست ممکن است چند ساعت طول بکشد.
 -30چگونه میتوانم مطمئن شوم که درخواست من به تأخیر نیفتد یا برگشت داده نشود؟
به منظور جلوگیری از رد یا تأخیر درخواست ،اطمینان حاصل کنید که:
● به درستی تمام فرم های درخواستنامه را پر و امضا کنید؛
● تمام اسناد ذکر شده در چک لیست را قرار دهید؛
● هزینه های خود را پرداخت کنید و رسید را همراه با درخواستتان ارسال کنید؛

صفحه 424

● حق اقامت دائم  500دالر کانادا را از قبل پرداخت کنید ،یا به محض دریافت نامه ،هزینه ها را پرداخت کنید.
بعد از درخواستتان:
● باتوجه به نوع درخواست تان ،میتوانید درخواست کاغذی تان را به حساب آنالین تان ارتباط دهید .به این
ترتیب ،میتوانید اطالعات مربوط به وضعیت درخواستتان را به روزرسانی کنید .ببینید به کدام نوع درخواست
لینک می دهید.
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● اطالعات تماستان را به روز نگه دارید .در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،با شما تماس گرفته خواهد شد.
● از این فرم وب برای گزارش تغییرات مانند تولد ،ازدواج یا تغییر در شغل استفاده کنید.
● اگر به اطالعات یا اسناد بیشتری از شما نیاز وجود داشته باشد ،سریع پاسخ دهید و دستورالعمل را دنبال
کنید.
 -31چگونه می توانم فرزند وابسته ای را در درخواستنامه ی خود لحاظ کنم؟
قبل از اینکه فرزند وابسته را در درخواستنامه تان بگنجانید ،از ابزار آنالین اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی
استفاده کنید تا مطمئن شوید واجد شرایط هستند .در صورت انجام این کار ،شما دستورالعمل های خاصی را
در مورد نحوه قرار دادن آنها در درخواستنامهتان مشاهده خواهید کرد یا درخواستی را برای اداره مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی ارسال میکنید تا افراد وابسته به خود را به درخواستنامه ی موجود اضافه کنند.
برای قراردادن فرزندانتان در درخواست نامه تان
برای پر کردن صحیح فرمها و ارائه هزینه های دقیق برای افراد وابسته ،دستورالعمل های راهنمای درخواستنامه
ی خود را دنبال کنید تا فرزندتان را در درخواستنامه تان بگنجانید.
برای افزودن فرزندتان به درخواستنامه ی موجود
شما باید درخواستی را برای اضافه کردن فرزندتان برای اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ارسال کنید .وقتی
درخواستتان دریافت شد ،از طریق پست الکترونیکی یا ایمیل به شما گفته خواهد شد که چه اسنادی را باید
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ارائه دهید .به عنوان مثال ،ممکن است الزم باشد که این موارد را ارسال کنید:
● فرم های جدید – به شما گفته خواهد شد که کدام یک را پر کنید؛
● اثبات توانایی پرداخت هزینه های افراد وابسته تان؛
● اسناد حمایتی مانند اثبات درآمد ،شناسنامه ،گواهی پزشکی یا گواهی پلیس.
برای کاهش تأخیرها ،لطفاً اطالعات مورد نیاز برای بررسی فرزند وابسته تان در اسرع وقت برای اداره مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی ارسال کنید.
اگر فرزندتان در کانادا مورد پذیرش قرار نگیرد ،ممکن است درخواست تان رد شود.
قبال اقامت دائم گرفتید ،نمیتوانید به درخواستنامه تان فرزندی
اگر پردازش درخواستتان به پایان رسیده باشد و
ً

صفحه 425

را اضافه کنید.
 -32من هزینه ی افراد وابسته را بیش از اندازه را پرداخت کردم ،اما حاال محدودیت سنی افراد تحت تکفل
تغییر کرده است .آیا میتوانم بازپرداخت کنم؟
تنها در صورت پس گرفتن درخواستتان ،میتوانید بازپرداخت کنید .اگر درخواستتان را پس بگیرید ،باید
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درخواست جدیدی ارائه دهید.
قبل از انجام این کار ،بررسی کنید که آیا فرزندتان به عنوان یک فرد تحت تکفل واجد شرایط است یا نه.
 -33آیا اگر یک فرزند وابسته را به درخواستنامه ی خود اضافه کنم ،درخواست من به تأخیر می اُ فتد؟
بله .زمان رسیدگی به درخواست شما طوالنی تر خواهد شد ،زیرا درخواست شما برای اضافه کردن افراد وابسته
باید بررسی شود که آیا فرزندتان واجد شرایط ورود به کانادا با شما است یا خیر.
به منظور کاهش تأخیرها ،اطالعات مورد نیاز برای بررسی کودک وابسته تان را در اسرع وقت برای اداره مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی ارسال کنید.
اگر میخواهید که درخواستنامه تان با تأخیر مواجه نشود ،روشهای دیگری وجود دارد که افراد وابسته شما به
کانادا می آیند:
● فرزند شما میتواند به تنهایی درخواست اقامت دائم کند؛
● فرزندتان میتواند از شما در کانادا دیدن کند؛
● شما میتوانید پس از اقامت دائم کانادا ،از فرزندتان حمایت مالی کنید ،اگر:
● شما واجد شرایط بودن از نظر مالی را در نظر میگیرید؛
● فرزندتان به عنوان یک فرد وابسته واجد شرایط است (مطابق با محدودیت سنی و شرایط الزم برای فرزندان
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وابسته).
 -34آیا میتوانم از کودکی که بیش از حد مجاز سن دارد ،حمایت مالی کنم؟
در  24اکتبر  ،2017محدودیت سنی افراد تحت تکفل از زیر  19سال به زیر  22تغییر کرد .اگر فرزندی بیش از 22
سال سن داشته باشد ،میتوانید از او حمایت مالی کنید:
● آنها تا قبل از  22سالگی برای حمایت مالی به والدین خود وابسته بودند؛
● آنها به دلیل شرایط روحی یا جسمی قادر به تأمین مالی خود نیستند.
با استفاده از ابزار آنالین ما بررسی کنید که آیا فرزندتان شرایط وابستگی را دارد یا خیر.
قبال مقیم دائم شدم .آیا هنوز هم میتوانم فرزند وابسته خود را به درخواستنامه اضافه کنم؟
 -35من
ً

صفحه 426

نه .شما نمیتوانید یک فرزند وابسته را به درخواستنامه ی خود اضافه کنید.
با این حال ،شما میتوانید از فرزندتان حمایت مالی کنید ،اگر:
● شما از نظر مالی واجد شرایط هستید؛
● فرزندتان به عنوان یک فرد وابسته واجد شرایط است (مطابق با محدودیت سنی و شرایط الزم برای فرزندان
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وابسته) .
 -36چگونه میتوان فهمید که آیا تقاضای من تحت تأثیر تغییر سن افراد تحت تکفل قرار گرفته است یا نه؟
از  24اکتبر  ،2017فرزندان زیر  22سال به شرط اینکه ازدواج نکرده باشند یا در رابطه نباشند ،تحت عنوان افراد
تحت تکفل واجد شرایط هستند.
فرزندان  22ساله یا بیشتر در صورت داشتن هر دو شرایط به عنوان افراد تحت تکفل واجد شرایط هستند:
● آنها تا قبل از  22سالگی برای حمایت مالی به والدین خود وابسته بودند؛
● آنها به دلیل شرایط روحی یا جسمی قادر به تأمین مالی خود نیستند؛
شما میتوانید از ابزار آنالین اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی استفاده کنید تا ببینید فرزندتان واجد شرایط
وابستگی است یا خیر.
 -37در صورت پس گرفتن درخواست حمایت مالی ،آیا بازپرداخت دریافت میکنم؟
این بستگی به جایی دارد که درخواست در حال انجام است.
● اگر اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی درخواست حامی مالی را شروع نکرده است :همه هزینه ها را پس
خواهید گرفت.
● اگر درخواست حامی مالی را شروع کرده باشد :هزینه حمایت مالی  75دالر کانادا را پس نخواهید گرفت .تمام

www.trustimm.com

هزینه های دیگر را پس خواهید گرفت.
● اگر اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی پردازش درخواست حامی مالی را به پایان رسانده باشد ،اما
درخواست اقامت دائم برای شخص حامی مالی را شروع نکرده باشد :هزینه حمایت مالی  75دالر کانادا را پس
نخواهید گرفت .تمام هزینه های دیگر را پس خواهید گرفت.
● اگر پردازش درخواست حامی مالی به پایان رسیده باشد و درخواست اقامت دائم برای شخص حامی مالی
شروع شده باشد :در صورت وجود ،حق اقامت دائم ( 490دالر کانادا برای هر نفر) را پس میگیرید.
● اگر درخواستتان رد شد :هزینه ای دریافت نمیکنید.
 -38چگونه میتوانم درخواست خود را برای حمایت مالی خانواده پس بگیرم؟
درخواست تان را با استفاده از فرم وبسایت برای اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی ارسال کنید.

صفحه 427

در قسمت متن ،موارد زیر را وارد کنید:
● اسمتان؛
● تاریخ تولدتان؛
● آدرس کاملتان؛
● تاریخ ارسال درخواستنامه؛

اسپـــانســرشـــیپ
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● شماره شناسه مشتریتان (در صورت موجود بودن)؛
● نوع درخواست (به عنوان مثال ،حمایت مالی از همسر)؛
● دلیل کناره گیری؛
در فرم وب ،این موارد را بارگذاری کنید:
● یک کپی از رسید پرداخت الکترونیکی؛
● یک کپی از هر دو طرف رسید پرداخت.
توجه :اگر قبل از اینکه لغو درخواستنامه دریافت شده باشد ،اقوام تحت حمایت شما اقامت دائم داشته باشند،
درخواستتان لغو نخواهد شد .شما باید به تعهدات تان در زمینه ی حمایت مالی احترام بگذارید.
 -39پروژه آزمایشی حمایت از اعضای خانواده اعالم نشده چیست؟
هنگامی که برای اقامت دائم درخواست می دهید ،باید تعداد تمام اعضای خانواده را در درخواست نامه تان اعالم
کنید ،حتی اگر آنها به کانادا نمی آیند .این افراد عبارتند از:
● همسر؛
● فرزندان وابسته؛
● فرزندان فرزند وابسته.
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معموال این اعضای خانواده باید مورد بررسی کیفری و امنیتی و معاینه پزشکی قرار بگیرند.
ً
در اکثر اوقات ،افراد مجاز به حمایت از اعضای خانواده ای نیستند که هنگام اقامت دائم آنها ،اعالم نشده و مورد
بررسی قرار نگرفتند.
از  9سپتامبر  ،2019ما یک طرح آزمایشی  2ساله وجود دارد که در آن شما میتوانید از اعضای خانواده ای که اعالم
نشده یا مورد بررسی قرار نگرفتند ،حمایت مالی کنید.
این سیاست به شما اجازه نمی دهد که از اعضای خانواده خود که صالحیت مهاجرت به کانادا را ندارند ،حمایت
مالی کنید.
افرادی که از آنها حمایت مالی می کنید ،هنوز باید تمام ویژگی های واجد شرایط بودن را داشته باشند و ثابت
کنند که در کانادا مورد پذیرش قرار میگیرند .تمام هزینه های درخواستنامه هنوز ِاعمال میشود.

صفحه 428

 -40چه کسی واجد شرایط پروژه آزمایشی برای حمایت از اعضای خانواده اعالم نشده است؟
وقتی کسی تقاضای اقامت دائم میکند ،باید همه اعضای خانواده وی اعالم شود و بیشتر آنها هم باید مورد
بررسی قرار بگیرند .این یعنی که شما و خانواده تان از لحاظ کیفری و امنیتی بررسی شوید.
شما میتوانید واجد شرایط پروژه ی آزمایشی باشید ،اگر:
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● شما درخواست میکنید که به عنوان همسر یا فرزند وابسته حمایت مالی شوید؛
● هنگامی که اسپانسرتان به صورت دائم اقامت گرفت ،به شما اعالم نشد یا مورد بررسی قرار نگرفت؛
● به عنوان یک پناهنده اسکان داده شدید؛
● پس از دریافت حمایت پناهندگی در کانادا؛
● به عنوان وابسته به یک پناهنده اسکان داده شده؛
● پس از حمایت به عنوان همسر یا فرزند وابسته؛
این طرح آزمایشی فقط برای اعضای خانواده ای اعمال میشود که حامی مالیشان واجد شرایط مهاجرت به کانادا
نیست.
چه کسی برای پروژه ی آزمایشی واجد شرایط نیست؟
شما واجد شرایط نخواهید بود اگر:
● در صورت اقامت دائمی حامی مالی ،مورد بررسی قرار نگرفتید:
● در یک گروه اقتصادی (از جمله به عنوان یک مراقب)؛
● بعد از حمایت در خانواده به غیر از همسر ،شریک زندگی یا فرزند (به عنوان مثال ،پدر و مادر /مادربزرگ و
پدربزرگ و افراد تحت تکفل آنها ،سایر اقوام)؛
● در گروه مجوزدار؛
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● به عنوان یک متقاضی در کانادا بر اساس دالیل انسانی و دلسوزانه.
یا
مثال :
● شما میتوانستید حامی مالی خود را واجد شرایط مهاجرت به کانادا نکنید،
ً
● اگر اسپانسرتان به عنوان همسرتان مهاجرت کرده است.
● اگر اسپانسرتان هنگامی که از طریق حمایت برنامه ی اسپانسرشیپ والدین به کانادا آمده ،ازدواج کرده یا
در رابطه ی عرفی قرار داشته است.
● از طریق برنامه ای به کانادا آمدند که مجبور بودند مجرد باشند ،و هیچ فردی به آنها وابسته نباشد.
 -41اگر درخواست به علت اینکه یکی از اعضای خانواده ام را اعالم نکردم رد شود ،چه اتفاقی خواهد اُ فتاد ؟
سیاست عمومی فقط در این موارد استفاده میشود:

صفحه 429

● درخواست های جدید یا؛
● وقتی که قبل از اعالم سیاست عمومی درباره ی آنها تصمیم نهایی گرفته نشده باشد.
اگر درخواستتان در حال انجام است
اگر در حال انجام یک درخواست هستید و عضو خانواده تان برای پروژه آزمایشی واجد شرایط است ،نیازی

+1 )604( 773 3475

قبال ارسال شدند در پروژه ی آزمایشی مورد تایید قرار گرفتند،
به هیچ کاری ندارید .اگر درخواست هایی که
ً
درخواست بررسی خواهد شد.
قبال رد شده باشد
اگر درخواستتان
ً
قبال درخواست دادید و این درخواست رد شده است ،میتوانید یک درخواست جدید برای حمایت مالی از آنها
اگر
ً
ارائه دهید ،اگر:
● واجد شرایط حمایت مالی هستند؛

صفحه 430
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● واجد شرایط پروژه آزمایشی هستند

امور حقوقی
مهاجرت
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وکیــــل مهاجـــرت
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وکیــــل مهاجـــرت
 -1آیا برای اپالی کردن به کمک نماینده مهاجرت نیاز دارم؟
خیر .دولت کانادا با تمامی متقاضیان یکسان رفتار کرده و فرقی نمی کند که نماینده مهاجرت داشته باشند یا
خیر.
می توانید طبق دستورالعمل های موجود در راهنمای اپالی ،فرم اپالی را کامل کرده و ارسال کنید.
اگر بخواهید از نماینده مهاجرت کمک بگیرید ،باید در انتخاب نماینده دقت کنید .برای کسب اطالعات بیشتر به
وب سایت های زیر مراجعه کنید:
چه کسی را می توانید به عنوان نماینده انتخاب کنید؟
نکاتی در مورد انتخاب نماینده مهاجرت
 -2آیا در صورت استخدام نماینده مهاجرت ،به درخواست من سریع تر رسیدگی می شود؟
خیر .حتی در صورت استخدام نماینده ،اداره مهاجرت و شهروندی کانادا به درخواست شما توجه ویژه ای نمی
کند .هم چنین نماینده نمی تواند پذیرش درخواست شما را ضمانت کند.
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 -3نماینده چه نوع خدماتی ارائه داده و هزینه این خدمات چقدر خواهد بود؟
خدمات و هزینه آنها متغیر است .باید در مورد خدمات و هزینه با نماینده صحبت کنید .ابتدا هزینه ها را حساب
کرده و سپس نماینده انتخاب کنید .برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت "نکاتی در مورد انتخاب نماینده"
رجوع کنید.
 -4اگر به اداره مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا در مورد انتخاب نماینده اطالع ندهم چه اتفاقی می
افتد؟
دادن اطالعات اشتباه و یا گمراه کننده به دولت کانادا غیر قانونی است .اگر نام نماینده را به اداره مهاجرت،
پناهندگی ،و شهروندی کانادا و یا آژانس خدمات مرزی کانادا اطالع ندهید ،درخواست شما برگشت داده شده و
یا از ورود شما به کانادا ممانعت می شود.

صفحه 432

 -5اگر در صورت توصیه نماینده در فرم درخواست اطالعات غلط ارائه دهم چه اتفاقی می افتد؟ آیا ارائه
اطالعات اشتباه غیر قانونی است؟
خیر .چنین نمایندگانی قانون را زیر پا گذاشته اند.
اگر اطالعات غلط ارائه دهید ،درخواست شما رد می شود و حتی ممکن است از ورود شما به کانادا به مدت  5سال

وکیــــل مهاجـــرت
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جلوگیری شده ،سابقه کالهبرداری پیدا کرده ،اقامت دائم و یا شهروندی کانادا از شما گرفته شده ،مجرم شناخته
شده ،و شما را از کانادا بیرون کنند.
 -6اگر بخواهم از طریق برنامه استانی اقدام کنم ،آیا همین قوانین در مورد نمایندگان صدق می کند؟
بله .این قوانین در مورد تمامی درخواست ها و رویه ها در قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان صدق می کند.
به عنوان مثال ،اگر از طریق برنامه نامزدی استانی /منطقه ای درخواست دهید ،درخواست شما به درخواست
اقامت دائم تحت قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان لینک می شود .اما ،هر استان /منطقه ممکن است
قوانین خاصی برای انتخاب نماینده داشته باشد .این قوانین را با قوانین استان یا منطقه ای که قصد مهاجرت
به آنجا دارید مقایسه کرده تا متوجه شوید که آیا محدودیت های بیشتری برای مشاوران شهروندی و مهاجرت،
وکال و دیگر نمایندگان در فرایند اپالی استانی /منطقه ای وجود دارد یا خیر.
 -7در صورت تغییر نماینده ،آیا باید چنین تغییری را به اداره مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا اطالع
دهم یا خیر؟
بله .باید فورا تغییر نماینده را اطالع دهید .فرم جدید درخواست نماینده را پر کرده و به دفاتر صدور ویزا در خارج
از کانادا ارسال کنید .می توانید نماینده خود را هر زمان که دوست دارید تغییر دهید .هم چنین می توانید
مستقیم به دفتر صدور ویزا و یا دفتر مهاجرت درون کانادا مراجعه کنید.
 -8اگر اداره مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا درخواست من را رد کرده و نماینده را غیر معتبر اعالم کند
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چه باید بکنم؟
ابتدا از اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی نامه ای دریافت کرده مبنی بر اینکه امکان وضعیت مشاور ،وکیل ،و
دیگر نمایندگان وجود ندارد .به عبارت دیگر صدور چنین نامه ای به این معنی است که آنها نمیدانند این شخص
عضو یکی از گروه های زیر است یا خیر؛
● انجمن حقوقدانان استانی یا منطقه ای
● انجمن مشاورین مهاجرت کانادا
● دفاتر اسناد رسمی کبک
درخواست خود را مجددا به اداراه مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا ارسال کنید .مدرک وضعیت نماینده را

صفحه 433

نیز در درخواست بگنجانید (به عنوان مثال کپی کارت عضویت نماینده)
اگر مشاور ،وکیل ،و یا نماینده عضوی از نهادهای نظارتی ذکر شده نباشد ،باید نماینده دیگری انتخاب کرده و یا
خودتان اپالی کنید.
 -9در صورت مخالفت بین من و نماینده مهاجرت چه کار باید بکنم؟

وکیــــل مهاجـــرت
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اگر با نماینده اختالف دارید و نمی توانید حل و فصل کنید ،شکایت خود را برای مقامات مربوطه ارسال کنید.
اداره مهاجرت ،پناهندگی ،و شهروندی کانادا در درگیری های بین متقاضیان و نمایندگان آنها دخالت نمی کند.
برای کسب اطالعات بیشتر به بخش "نحوه تنظیم شکایت" رجوع کنید.
 -10آیا برای ارائه درخواست شهروندی به کمک نماینده مهاجرت نیاز دارم؟
خیر .برای ارسال درخواست شهروندی نیازی به نماینده مهاجرت ندارید .تمامی فرم ها و راهنمایی ها به رایگان در
دسترس هستند .با تمامی متقاضیان یکسان رفتار می شود .هیچ نماینده ای به برنامه ها و خدمات ما دسترسی
ندارد.
 -11آیا نیاز هست به نماینده خود در ارائه درخواست شهروندی دستمزد بدهم؟
خیر .پرداخت دستمزد به نماینده اجباری نیست .فقط به نمایندگانی که عضو نهادهای زیر هستند می توانید
دستمزد بدهید:
● انجمن حقوقدانان استان یا منطقه (این مقوله شامل دستیار وکیل ،و دانشجویان حقوق می باشد که تحت
نظارت وکیل یا سردفتر اسناد رسمی کبک فعالیت می کنند)
● دفتر اسناد رسمی کبک
● انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

صفحه 434
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اگر بدانید نماینده در چه سازمانی فعالیت می کند ،تحقیق کنید که آیا نماینده مجوز دارد و قادر به ارائه مشاوره
در زمینه مهاجرت و شهروندی هست یا خیر.
اما اگر قصد ندارید به نماینده دستمزد بدهید ،می توانید از دوستان ،اعضای خانواده ،یکی از اعضای سازمان
مذهبی یا مردم نهاد ،و یا هر شخص دیگری کمک بگیرید.
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فـریــــب و کـالهبـــرداری
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فریب و کالهبرداری (:)Fraud and scams
 -1یک تماس تلفنی از مامور مهاجرت دریافت کردم .آیا این یک کالهبرداری بود؟
به منظور جلوگیری از کالهبرداری تلفنی ،به یاد داشته باشید که اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا،
این اطالعات را از شما نمیخواهد:
● جمع آوری پول یا پرداخت هزینه از طریق تلفن یا کارت اعتباری یا از طریق ارائه دهنده خدمات انتقال پول
مثال  Pay Palیا  )MoneyGramنحوه پرداخت هزینه های خود را ببینید تا از چگونگی جمع آوری هزینه
خصوصی)
ً
ها توسط  IRCCآگاه شوید.

قبال در فرم نوشتید.
● از شما میخواهد اطالعات اولیه شخصی را تایید کنید که
ً
● در برخی از کالهبرداری های تلفنی ،فرد تماس گیرنده وانمود می کند که پلیس یا مامور مهاجرت است و به
احتماال یک کالهبرداری یا یک برنامه فیشینگ است:
شما میگوید که قانون را زیر پا گذاشتید .این
ً
● شما باید پول بپردازید ،یا؛
● باید اطالعات شخصی (تاریخ تولد ،شماره گذرنامه ،حساب بانکی یا اطالعات کارت اعتباری و غیره) را ارائه
دهید ،یا؛
● به شما گفته میشود در صورت عدم پرداخت هزینه یا ندادن اطالعات شخصی خود ،دستگیر میشوید ،به
زندان میروید ،ویزای خود را از دست میدهید ،از کشور اخراج می شوید ،یا حسابتان به حالت تعلیق در می آید.
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توجه داشته باشید :کالهبرداران ،اغلب نام و کد پرسنلی جعلی به شما میدهند تا قانونی به نظر برسند .اگر فکر
میکنید که تماس گیرنده کالهبردار است ،این کارها را انجام دهید:
● نام و کد پرسنلی فرد را بخواهید؛
● برای تأیید هویت مامور با مرکز تماس تماس بگیرید.
● اگر تماس مشکوکی دریافت کردید ،بالفاصله تلفن را قطع کنید و:
● در صورت از دست دادن پول با پلیس محلیتان تماس بگیرید.
● گزارش این حادثه را به مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا اعالم کنید.
 -2من یک ایمیل از یک مامور مهاجرت دریافت کردم .آیا کالهبرداری است؟
به منظور جلوگیری از کالهبرداری از طریق ایمیل ،به خاطر داشته باشید که اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و
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شهروندی کانادا ( ،)IRCCاین کارها را هرگز انجام نخواهد داد:
● برای تأیید اطالعات اولیه شخصی ارائه شده در فرمهای درخواست ،به متقاضیان ایمیل نمیفرستد.
● برای جمع آوری پرداخت از طریق ایمیل ،اطالعات بانکی یا کارت اعتباری را نمیخواهد.
● نحوه پرداخت هزینه های خود را ببینید تا از چگونگی جمع آوری هزینه ها توسط  IRCCآگاه شوید.
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● ویزا ،مجوز ،گواهینامه یا اسناد مهاجرت را از طریق ایمیل ارسال نمیکند.
● به منظور دریافت ویزا ،مجوزها یا وضعیت شهروندی ،تبلیغات ویژه معامالت محدود یا معامالت نقدی را ارائه
میدهد.
ایمیلی که دریافت کرده اید ممکن است کالهبرداری یا یک برنامه فیشینگ باشد ،اگر:
● منتظر دریافت ایمیل نبودید.
●

این آدرس ،یک آدرس خصوصی یا یک آدرس پست الکترونیکی وب است به عنوان مثالYahoo Mail)،

 Hotmailیا  ) Gmailو از حساب ایمیل " "gc.caدولت کانادا نیست.
● در ایمیل از کلمه ای مانند " مشتری عزیز" به جای اسم واقعیتان استفاده میکند.
● فرستنده از شما میخواهد اطالعات شخصیتان ،مانند تاریخ تولد ،رمز ورود ،کارت اعتباری یا جزئیات بانکی
تان را به روزرسانی یا تایید کنید.
● به شما گفته میشود که برای جلوگیری از عواقب منفی مانند لغو برنامه یا تعلیق حساب خود ،سریعاً اقدام
کنید.
● این ایمیل ،پیشنهاد ویژه مهاجرت یا شهروندی را ارائه می دهد که واقعی به نظر میرسد.
● پیوندهای موجود در ایمیل نشان میدهند شما وارد یک سایت امن میشوید ،با این حال به یک سایت تجاری
یا جعلی هدایت میشوید که سایت  IRCCیا وب سایت دولت کانادا نیست.
● ایمیل شامل پیوست است که شما درخواست نکردید.
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● پیام به جای متن ،یک تصویر است.
ایمیل های رایج :IRCC
انتهای آدرس ایمیل به این صورت است:
● @ cic.gc.ca
● @ canada.ca
● @ international.gc.ca
معموال از اکانتی ارسال شده است که در آن نوشته شده لطفاً به ایمیل پاسخ ندهید.
● ایمیل
ً
● دستورالعمل های پاسخ در ایمیل وجود دارد.
● به عنوان مثال ،اگر از شما بخواهند اسناد اضافی را ارائه دهید ،به شما دستور داده می شود که به ایمیل
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پاسخ ندهید .در عوض ،برای ارائه اسناد درخواستی باید دستورالعمل های موجود در ایمیل را دنبال کنید.
● اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( ،)IRCCمتقاضیان را تشویق میکند تا از فرم وب  IRCCبرای
پیگیری بهتر مکاتبات در مورد برنامه های در دست اجرا استفاده کنند.
● برای برنامه های آنالین IRCC ،از طریق حسابهای خود برای متقاضیان ایمیل می فرستد.
● بعد از اینکه با مرکز تماس  IRCCتماس گرفتید ،ممکن است نماینده ،ایمیل با اطالعات بیشتر برای پاسخ به
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سوالهای شما ارسال کند.
● این ایمیل از  Citizenship_And_Imigration_Canadaو عنوان ایمیل "درخواست اطالعات" خواهد بود.
● ایمیل توسط نماینده ای که با او صحبت کردید ،ارسال شده است .نمیتوانید به این ایمیل پاسخ دهید.
● اگر ایمیل مشکوکی دریافت کردید ،به آن پاسخ ندهید .همچنین میتوانید این اتفاق را به پلیس محلی،
مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا گزارش دهید.
 -3چگونه میتوان تشخیص داد که یک وب سایت مهاجرت ،کالهبرداری است؟
وب سایت های تجاری یا خصوصی بسیاری وجود دارند که خدمات مهاجرت یا شهروندی را ارائه میدهند .برخی
از آنها خدمات نمایندگان قانونی را تأیید میکنند که شما باید هزینه آنها را پرداخت کنید .وبسایت های دیگر،
تضمین های نادرستی برای گرفتن پول یا سرقت اطالعات خصوصیتان ارائه میدهند.
یک وب سایت ممکن است جعلی یا کالهبرداری باشد ،اگر:
● برای دسترسی به فرمها و راهنماهای برنامه از شما درخواست پرداخت هزینه میکند .اداره ی مهاجرت،
پناهندگی و شهروندی کانادا ،برای پردازش درخواست تان ،درخواست پرداخت هزینه میکند.
● فرم ها و راهنماها در وب سایت  IRCCرایگان هستند.
● این وب سایت ،پیشنهاد ویژه ای برای مهاجرت ارائه میدهد ،یا ورود به کانادا ،مشاغل پردرآمد یا پردازش
سریعتر درخواستتان را تضمین میکند.
● به نظر میرسد که یک سایت رسمی دولت کانادا است اما فقط به یک زبان است و دارای  URL Canada.caیا
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 URLنیست که با  gc.caبه پایان برسد.
● شما باید قبل از شروع مراحل درخواست ،اطالعات شخصی ،اطالعات مالی را ارائه دهید یا سپرده گذاری کنید.
● هیچ قفلی در پنجره مرورگر یا  httpsدر ابتدای آدرس وب وجود ندارد تا نشان دهد که سایت امن است .حتی
اگر سایت ایمن به نظر میرسد ،احتیاط کنید.
● وب سایت در پیامی از طرف یک غریبه تبلیغ شده که شما او را نمیشناسید.
● شما نمیتوانید به فردی که در اطالعات تماس وب سایت ذکر شده دسترسی پیدا کنید ،یا وب سایت اطالعات
تماس ندارد.
● اعتبار شرکت یا نماینده را نمیتوان در سایت پیدا کرد .نمایندگان باید مجوز داشته باشند.
● این نشان میدهد که آنها فرد مهمی در گروه خود هستند.
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به منظور جلوگیری از کالهبرداری وب سایت:
● با جستجو در وبسایت ببینید آیا کسی مشکلی در رابطه با سایت گزارش کرده است یا خیر.
● قبل از هر کاری از طریق تلفن یا ایمیل با صاحب وب سایت تماس بگیرید.
● اطمینان حاصل کنید که مرورگرتان به روز است.
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● فیلترهای مرورگر میتوانند به شناسایی وب سایتهای جعلی کمک کنند.
● مراقب وب سایتهای تبلیغ شده در ایمیلهای افراد غریبه باشید.
● اطالعات شخصی را در اختیار آنها قرار ندهید ،مگر اینکه از امنیت سایت مطمئن باشید و اطالع داشته باشید
که با چه کسی در ارتباط هستید.
● قبل از هر کاری قسمت سلب مسئولیت ها ،اخطارها و شرایط و ضوابط را بخوانید.
● اگر تصمیم دارید هزینه یک سرویس را پرداخت کنید ،قبل از قبول کردن یا امضای هر چیزی ،بفهمید که
بابت چه چیزی هزینه پرداخت میکنید.
اگر به وب سایتی جعلی برخورد کردید ،آن را به پلیس محلی و مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا گزارش دهید.
 -4چگونه میتوانم کالهبرداری یا تقلب را گزارش کنم؟
کالهبرداری مهاجرت
برای گزارش مشکالت ذکر شده در بخش زیر با شماره تلفن رایگان آژانس خدمات مرزی کانادا ( )CBSAتماس
بگیرید:
● فعالیت مشکوک مرزی؛
● ازدواج فوری؛
● شخصی که اطالعات نادرستی در مورد هرگونه درخواست مهاجرت داده است؛
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● شخصی که با حکم مهاجرت تحت تعقیب است.
حرفهایی که به این آژانس میزنید ،محرمانه است .شما نیازی به ارائه نام خود ندارید ،و تماسها ضبط نمی شوند.
کالهبرداری شهروندی
لطفا برای گزارش شخصی که این ویژگیها را دارد برای ما ایمیل بفرستید:
● وانمود میکند که در کانادا زندگی میکند تا شهروند شود؛
● یا اطالعات مربوط به پرونده را پنهان میکند.
تا آنجا که ممکن است این اطالعات را ارائه دهید:
● اگر فرد شهروند کانادا باشد یا درخواست تابعیت داده باشد؛
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● نام شخص؛
● تاریخ تولد؛
● آدرس؛
● شماره تلفن؛
● اطالعات استخدام افراد؛
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● ساعت کاری آنها؛
● روش مهاجرت؛
● توصیفات وضعیت جسمانی؛
● جزئیات مربوط به وضعیت (به عنوان مثال فعالیتهای جنایی ،معرفی نادرست ،کالهبرداری)
اطالعاتی که ارائه میدهید محرمانه است .الزم نیست اسمتان را بگویید.
تلفن ،اینترنت ،نامه پستی یا هر نوع کالهبرداری دیگر
 -5اگر بدهکار  IRCCباشم چه اتفاقی می اُ فتد؟ آیا برای درخواست هزینه های پرداخت نشده تماس گرفته
میشود؟
نه .اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا به منظور جلوگیری از اخراج و یا عواقب دیگر از طریق تلفن با
شما تماس نمیگیرد تا هزینه ها یا جریمه ای را دریافت کند.
نحوه پرداخت هزینه های خود را ببینید تا از چگونگی جمع آوری پرداخت ها توسط اداره ی مهاجرت ،پناهندگی
و شهروندی کانادا آگاه شوید.
اگر فکر میکنید تماس گیرنده کالهبردار است:
● نام و شماره نماینده را بپرسید؛
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● برای تأیید هویت نماینده با مرکز ،تماس بگیرید.
اگر تماس مشکوکی دریافت کردید ،بالفاصله تلفن را قطع کنید و:
● در صورت از دست دادن پول با پلیس محلی تان تماس بگیرید.
● گزارش این حادثه را به مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا اعالم کنید.
 -6اگر کارت اعتباری یا حساب بانکی نداشته باشم ،چگونه میتوانم هزینه ها را به صورت آنالین را پرداخت
کنم؟
اگر کارت اعتباری یا حساب بانکی ندارید ،میتوانید در عوض با کارت های پیش پرداختی هزینه ها را پرداخت
کنید .این کارتها قابل قبول هستند:
● ®Visa
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● ®MasterCard
● ®American Express
● ®JCB
● ®UnionPay
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شما میتوانید کارتهای پیش پرداختی را در فروشگاه های مواد غذایی پیدا کنید.
اگر از کارت های پیش پرداختی استفاده میکنید ،حداقل  18ماه پس از پرداخت ،آن را نگه دارید تا بازپرداخت
آسانتر شود.
محدودیت باالتری را مستقیماً از بانک دریافت میکنید.
اگر به سقف باالتری از آنچه نیاز دارید که در فروشگاه می توانید دریافت کنید ،بسیاری از بانک ها ،کارت های
پیش پرداختی را با محدودیت برداشت بین  1000تا  5000دالر در روز عرضه می کنند.
هر بانک قوانین کمی متفاوت برای کارتهای پیش پرداختی دارد .در بسیاری از موارد ،نیازی به داشتن حساب
در بانک نخواهید داشت.
برای کسب اطالعات بیشتر با یک شعبه بانک محلی تماس بگیرید.
با هیچ چیز دیگری پرداخت نکنید
●  Western Union، MoneyGramیا سایر اشکال مشابه پرداخت هزینه قابل قبول نیستند .هرگز از شما خواسته
نخواهد شد که با استفاده از یکی از این روشها هزینه پرداخت کنید .اگر کسی با شما تماس گرفت و از شما
درخواست پرداخت از طریق این روش را کرد ،آن را به مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا گزارش دهید.
 -7اگر من هزینه های خود را پرداخت نکنم ،آیا اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی من را دستگیر یا تبعید
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خواهید کرد؟
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی از سازمانهای اجرای قانون برای دستگیری شما به دلیل عدم پرداخت هزینه
استفاده نمی کند .اگر کسی شما را با این موضوع تهدید کرد ،این یک تماس قانونی نیست.
اگر فکر میکنید که تماس مشکوک است ،باید این کارها را انجام دهید:
● نام و شماره نماینده را بپرسید؛
● برای تأیید هویت نماینده با مرکز تماس تماس بگیرید؛
اگر تماس مشکوکی دریافت کردید ،بالفاصله تلفن را قطع کنید:
● در صورت از دست دادن پول با پلیس محلیتان تماس بگیرید.
● گزارش این حادثه را به مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا اعالم کنید.
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 -8آیا اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی میتواند از طریق تلفن ،اطالعات شخصی را از من بخواهد؟
نه .اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی اقدامات زیادی را برای محافظت از حریم خصوصی اطالعاتتان انجام
میدهد .اگر پرونده شما بسته است یا اقامت دائم دارید ،از طریق تلفن با شما تماس گرفته نخواهد شد.
به منظور جلوگیری از کالهبرداری ،به یاد داشته باشید که اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا این کارها
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را انجام نمی دهد:
● پول را از طریق کارتهای پیش پرداختی یا از طریق ارائه دهنده خدمات انتقال پول خصوصی جمع آوری میکند
(به عنوان مثال  Pay Palیا  .)MoneyGramنحوه پرداخت هزینه ها را ببینید تا بدانید  IRCCچگونه هزینه ها را
جمع آوری میکند.
قبال در فرم ارائه کردید.
● از شما میخواهد اطالعات اولیه شخصی را تأیید کنید که
ً
● اگر فکر میکنید تماس گیرنده کالهبردار است:
نام و شماره نماینده را بخواهید.
برای تأیید هویت نماینده با مرکز تماس بگیرید.
● اگر تماس مشکوکی دریافت کردید ،بالفاصله تلفن را قطع کنید:
در صورت از دست دادن پول با پلیس محلیتان تماس بگیرید.
گزارش این حادثه را به مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا اعالم کنید.
 -9من تهدیدهایی از طرف شخصی دریافت کردم که میگوید از کارمندان اداره مهاجرت است .آیا کالهبرداری
است؟
اگر شخصی که خود را به عنوان یک کارمند اداره ی مهاجرت معرفی میکند تهدید به دستگیری ،اخراج ،حمله یا
ربودن شما میکند ،این یک کالهبرداری است .کارکنان اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی هرگز اینطور رفتار

www.trustimm.com

نمی کنند.
اگر به شما گفته شود که دستگیر میشوید ،به زندان می روید ،ویزای خود را از دست میدهید ،اخراج میشوید یا
در صورت عدم پرداخت پول یا دادن اطالعات شخصی ،حسابتان به حالت تعلیق درمی آید ،این یک کالهبرداری
است.
اداره ی مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا برای جلوگیری از اخراج از کشور و یا عواقب دیگر ،شخصاً  ،بصورت
آنالین یا تلفنی با شما تماس نمیگیرد تا هزینه ها یا جریمه ها را جمع آوری کند.
توجه داشته باشید :کالهبرداران ،اغلب نام و شماره پرسنلی جعلی به شما می دهند تا کارشان قانونی جلوه کند.
اگر فکر می کنید تماس گیرنده کالهبردار است:
● نام و شماره نماینده را بپرسید.

صفحه 442

● برای تأیید هویت نماینده با مرکز تماس تماس بگیرید.
اگر تهدیدات مشکوکی دریافت کردید:
● در صورت از دست دادن پول با پلیس محلی تان تماس بگیرید.
● ماجرا را به مرکز مبارزه با کالهبرداری کانادا گزارش دهید.
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امـــنیـــت
+1 )604( 773 3475

امـــنیـــت
 -1گواهی پلیس چیست؟
همه متقاضیان ویزای مهاجرت (اقامت دائم) کانادا که  18سال به باال دارند ،ممکن است نیاز به ارائه گواهی
پلیس از کشوری که در آن اقامت داشته اند ،به عنوان بخشی از روند امنیتی داشته باشند .گواهی های پلیس
ممکن است در کشورهای مختلف با نام های مختلفی ارائه شوند .آنها اسنادی رسمی هستند که هرگونه سابقه
ی فعالیت جنایی را نشان میدهد .اگر مقامات کشوری خاص از صدور گواهی پلیس امتناع ورزند ،بهتر است که
اگر میتوانید بیانیه ای کتبی از آنها بگیرید که تأیید کند که آنها از صدور گواهی خودداری کرده اند.
 -2چه زمانی باید گواهی پلیس را ارائه دهم؟
این موضوع به نوع (روش) مهاجرتی که برای آن درخواست دادهاید و دفتر ویزای مهاجرت کانادا که درخواست
شما به آن ارسال می شود بستگی دارد .گواهینامه های پلیس فقط برای مدت زمان محدودی معتبر هستند.
برای کسب اطالعات دقیق تر ،باید از یک مشاور متخصص یا از اداره ویزای مهاجرت کانادا که در آن درخواست
خود را ارائه میدهید ،بپرسید.
 -3چگونه می توانم گواهی ترخیص پلیس دریافت کنم؟
این به کشوری بستگی دارد که شما به گواهی ترخیص پلیس آن نیاز دارید .دستورالعمل های دقیق در مورد
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نحوه دریافت گواهی ترخیص پلیس از هر کشور را مشاهده کنید.
 -4آیا می توانم یک گواهی پلیس از یک یا چند کشور را حذف کنم؟
اگر گواهی پلیس از یک کشور خاص ارائه نشده باشد ،ممکن است بیانیه کتبی مقامات پلیس کشور مبنی بر
عدم پذیرش آنها از صدور گواهی مورد نیاز باشد .مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCحتی ممکن
است در صورت اثبات مانع واضح ،از این الزام چشم پوشی کند .متقاضیان باید فرض را بر این بگیرند كه باید
گواهینامهها را اخذ کنند.
 -5سابقه ی ترخیص چیست ؟
سابقه ی ترخیص ،متقاضیانی را که در جاسوسی ،خرابکاری یا تروریسم نقش داشتهاند یا در آن شرکت داشته
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اند شناسایی میکند .این از گواهی پلیس جدا است .سابقه ی ترخیص توسط دولت کانادا بدون مشارکت
متقاضی انجام میشود.
 -6چه نوع سابقه کیفری باعث عدم پذیرش متقاضی در کانادا می شود؟
افرادی که مایل به ورود به کانادا هستند ،چه به طور دائم و چه به طور موقت به عنوان توریست ،کارگر یا

امـــنیـــت
+1 )604( 773 3475

دانشجوی خارجی ،در صورتی که آنها یا افراد وابسته به آنها از لحاظ جنایی غیر قابل قبول تلقی شوند ،ممکن
است از ورود محروم شوند.
یک شخص ممکن است به دالیل زیر غیر قابل قبول تلقی شود:
● جرم
● جرم جدی
 -7جرم چیست؟
جرم عبارت است از:
در کانادا:
● محکومیت بخاطر یک جرم قابل تعقیب که حکم آن کمتر از ده سال باشد .یا
● محکومیت بخاطر دو یا بیشتر جرم جزئی
خارج از کانادا:
● محکومیت بخاطر عملی که اگر در کانادا انجام شود ،معادل یک جرم قابل تعقیبی است که مجازات آن کمتر
از ده سال باشد.
یا
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● محکومیت بخاطر دو یا چند عمل که اگر در کانادا انجام شود ،معادل جرائم مختصر خواهد بود.
● محکومیت بخاطر دو یا چند عمل که اگر در کانادا انجام شود ،معادل جرائم ترکیبی خواهد بود .و حکم آن
کمتر از  ۱۰سال باشد
● ارتکاب به عملی که اگر در کانادا اتفاق بیافتد ،معادل یک جرم قابل تعقیبی است که مجازات آن کمتر از ده
سال است.
 -8جنایت سنگین چیست؟
جنایت سنگین عبارت است از:
در کانادا:
● محکومیت بخاطر عملی که حداکثر حکم آن حداقل ده سال باشد .یا
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● محکومیتی که منجر به حبس حداقل شش ماهه شده است.
خارج از کانادا:
● محکومیت بخاطر عملی که اگر در کانادا انجام شود ،معادل یک جرم قابل تعقیبی است که مجازات آن حداقل
ده سال است .یا

امـــنیـــت
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● محکومیت بخاطر عملی که اگر در کانادا انجام شود ،معادل یک جرائم ترکیبی خواهد بود .و حکم آن حداقل
 ۱۰سال باشد
● ارتکاب به عملی که اگر در کانادا اتفاق بیافتد ،معادل یک جرم قابل تعقیبی است که مجازات آن حداقل ده
سال باشد.
 -9جرم ترکیبی چیست؟
جرم ترکیبی جرمی است که ممکن است از طریق کیفرخواست یا محکومیت جزئی در کانادا مورد پیگرد قانونی
قرار گیرد .محکومیت برای عملی خارج از کانادا که معادل یک جرم ترکیبی در کانادا باشد ،برای اهداف مهاجرتی
کانادا جرم قابل توجیهای محسوب میشود .حتی اگر این محکومیت یک جرم مختصر در آن محلی باشد که در
آن رخ داده است ،به شرطی که آن جرم معادل یک جرم ترکیبی در کانادا باشد ،از نظر مهاجرت ،پناهندگی و
شهروندی کانادا ( )IRCCیک جرم قابل تعقیب محسوب میشود.
 -10اگر از نظر کیفری قابل قبول نباشم ،هنوز می توانم وارد کانادا شوم؟
اگر از سایر جهات دارای صالحیت باشید اما از نظر کیفری مجاز نباشید ،در صورتی که  IRCCشما را از طریق
بازسازی کیفری تحت هر یک از موارد زیر قرار دهد ،ممکن است اجازه ورود به کانادا را داشته باشید:
● بازسازی ذهنی
● بازسازی فردی
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 -11چگونه می توانم برای بازسازی ذهنی واجد شرایط باشم ؟
افرادی که به دلیل ارتکاب جرم مجاز نیستند ،در صورت واجد شرایط بودن برای بازسازی ذهنی ،هنوز میتوانند
وارد کانادا شوند.
افرادی که شرایط زیر را داشته باشند برای بازسازی ذهنی واجد شرایط هستند:
● در خارج از کانادا بخاطر عملی محکوم شده باشند که اگر در کانادا انجام شود ،معادل یک جرم قابل تعقیبی
است که مجازات آن کمتر از ده سال باشد و شرایط زیر را داشته باشند:
● ده سال از خاتمهی حکم آنها گذشته باشد
● آنها در ده سال گذشته بخاطر هیچ جرم قابل تعقیب و قانونشکنی جزئی در کانادا محکوم نشده باشند و در
ده سال قبلتر از آن بیش از یک گناه مختصر مرتکب نشده باشند
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● آنها در ده سال گذشته در خارج از کانادا به دلیل ارتکاب به جرمی که اگر در کانادا اتفاق بیافتد ،یک جرم
قابل تعقیب محسوب شود ،محکوم نشده باشند یا بیش از یک قانونشکنی جزئی در ده سال قبلتر از آن
یا
● در خارج از کانادا به خاطر دو یا چند عمل مجرم شناخته شده باشند که اگر در کانادا مرتکب شوند ،معادل
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جرائم مختصر است و شرایط زیر را داشته باشند:
● پنج سال از خاتمهی حکم آنها گذشته باشد
● آنها در پنج سال گذشته بخاطر هیچ جرم قابل تعقیب و قانونشکنی جزئی در کانادا محکوم نشده باشند و
در پنج سال قبلتر از آن بیش از یک جرم مختصر مرتکب نشده باشند
● آنها در پنج سال گذشته در خارج از کانادا به دلیل ارتکاب به جرمی که اگر در کانادا اتفاق بیافتد ،یک جرم
قابل تعقیب محسوب شود ،یا بیش از یک قانونشکنی جزئی در پنج سال قبلتر از آن محکوم نشده باشند.
یا اینکه
● در خارج از کانادا بخاطر مرتکب عملی شده باشند که اگر در کانادا انجام شود ،معادل یک جرم قابل تعقیبی
است که مجازات آن کمتر از ده سال باشد و شرایط زیر را داشته باشند:
● ده سال از خاتمهی حکم آنها گذشته باشد
● آنها در ده سال گذشته بخاطر هیچ جرم قابل تعقیب و قانونشکنی جزئی در کانادا محکوم نشده باشند و در
ده سال قبلتر از آن بیش از یک گناه مختصر مرتکب نشده باشند
● آنها در ده سال گذشته در خارج از کانادا به دلیل ارتکاب به جرمی که اگر در کانادا اتفاق بیافتد ،یک جرم
قابل تعقیب محسوب شود ،محکوم نشده باشند یا بیش از یک قانونشکنی جزئی در ده سال قبلتر از آن.
 -12چگونه می توانم برای بازسازی فردی واجد شرایط باشم ؟
افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم جدی غیر مجاز هستند ،نمی توانند شرایط بازسازی ذهنی را داشته باشند .یعنی
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تنها گذر زمان پس از اتمام محکومیت آنها به تنهایی موجب واجد شرایط شدن آنها برای بازسازی را نمیشود.
با این حال ،افرادی که در طبقه بندی جرایم جدی قرار می گیرند ،مانند سایر افرادی که شرایط بازسازی ذهنی
ندارند ،هنوز هم می توانند در گروه بازسازی فردی قرار بگیرند.
برای واجد شرایط بودن برای بازسازی فردی ،فرد باید:
● قبل از درخواست ،پنج سال پس از اتمام حکمشان صبر کنند .و
● نشان دهند که آنها خود را بازسازی کردهاند و دیگر یک خطر برای فعالیت مجرمانه نیستند .این ممکن است
نیاز به نشان دادن موارد زیر داشته باشد:
o

یک سبک زندگی پایدار

o

روابط جامعه

o

مهارتهای اجتماعی و شغلی

o

اینکه آن جرم جنایی یک واقعه استثنایی بوده

موسســـه
مهاجرتی تراست
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موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیم موسسه مهاجرتی تراست مجموعه ای از وکال و مشاورین خبره ایست که هدفش طراحی و اجرای بهترین مسیر مهاجرتی برای
شماست .مؤسسه مهاجرتی تراست ( )Trust Way Immigration Servicesشرکتی کانادایی است که در استان بریتیش کلمبیا به
شماره  BC1268598و در اداره مهاجرت کانادا به شماره  R506959به ثبت رسیده است.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگـی ای بـا کیفیـت کانادایـی را

در بهترین دانشـگاه ها و موسسات

کسب و کار موفق و زندگی کانادایی

بـرای خـود و خانـواده خـود در کانـادا

آموزشـی جهان تحصیل کنید.

در یک قاب.

بنـا کنیـد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

بـه مقصـد بیاندیشـید ،راه خـودش

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتی کانادا

را بـه شـما نشـان خواهـد داد.

و قوانین و مقررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(تهـران و کـاشــان)

0 2 1 91 3 0 2 92 9

ارتبـاط با دفاتر کانـادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )604( 7733475

چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراست توسط مشاورین قانونی مهاجرت

کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود
قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـت پرونـدههـا با توجـه به تجربه
قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

به روزترین اطالعات
وکالی م ــا ه ــر تغیی ــری در قوانی ــن اداره مهاج ــرت

کان ــادا را رص ــد م ــی کنن ــد.

حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

هم ــراه شم ـ ــا
مشاورین تراست در تمام مراحل

مهاجرت به کانادا همراه شما هستند!

تحصیــل
در کانـادا
انتخاب نامناسب دانشگاه ،مقطع و یا رشته تحصیلی

می تواند احتمال ریجکت شدن ویزای تحصیلی کانادا را

افزایش بدهد .وجود گپ تحصیلی یکی دیگر از عواملی است
که ممکن است باعث تردید آفیسر در ویزا دادن به شما شود.

مشاوران و وکالی خبره تراست ،به شما کمک خواهند کرد تا
بهترین تصمیم را برای ادامه تحصیل در کانادا اتخاذ نمایید.

مراحل استفــاده از خدمـات مهاجرت تحصیـلی تراست

01

دریافت وقت مشاوره اولیه رایگان

در ایـن مرحلـه کافـی اسـت تـا بـا یـک تمـاس تلفنی و

05

ارسـال خواهنـد شـد.

از کارشناسـان مـا دریافت کنید.

02

بعـد از تشـریح کامـل شـرایط و خواسـته هـای شـما،

06

پـس از اخـذ پذیـرش تحصیلـی ،شـهریه دانشـگاه
تواننـد بـا توجـه به سـوابق پژوهشـی و آموزشـی تان،

خواهـد شـد و بـا عقـد قـرارداد ،فرآینـد اخـذ پذیرش و

بیشـترین مقـدار ممکـن از بورسـیه هـای تحصیلـی را

ویـزای تحصیلـی کانـادا آغـاز مـی شـود.

بـرای شـما دریافـت کنند تا نیازی به پرداخت شـهریه

دریافت مدارک اولیه

در تـرم هـای بعـدی نداشـته باشـید.

پـس از تحویـل مـدارک بـه کارشناسـان تراسـت ،در

دریافت نامه پذیرش

حالـی کـه بـا خیالـی آسـوده بـه سـایر کارهـای خـود
می رسـید ،مطمئن هسـتید که کارشناسـان تراسـت

07

پیوسـته در حـال پیگیـری کارهـای شـما هسـتند.

04

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

پرداخت می شـود .کارشناسـان با تجربه تراسـت می

راهنمایـی هـای الزم از طـرف کارشـناس به شـما داده

03

در ایـن مرحلـه ،فـرم هـای مـورد نیـاز دانشـگاه مـورد
نظـر شـما تکمیـل و بـه همـراه مـدارک بـرای دانشـگاه

یا پر کردن فرم ارزیابی در سـایت ،یک وقت مشـاوره

تنظیم قرارداد

اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

معرفی فهرست دانشگاه ها

در ایـن مرحلـه بـا توجـه بـه شـرایط شـما فهرسـتی از

دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار

شـما قرار مـی گیرد.

در ایـن مرحلـه نامـه پذیـرش از دانشـگاه در دسـتان

شماسـت .بـه شـما تبریـک می گوییم! آمـاده تحصیل

در کانـادا شـوید.

08

دریافت ویزای تحصیلی

در نهایـت ،بـا توجـه بـه دریافـت نامـه پذیـرش از

دانشـگاه ،بـرای صدور ویـزای تحصیلی کانادا اقدامات

الزم بـرای شـما انجـام مـی شـود.

بزرگتـرین افتخـاری که در طـول سـالها خدمـت رســـانی کسـب کردهایـم،
لبخند رضایت مشـــتریان اســـت .مجموعه تراســـت به خود میبالد که مشـــتریانش خدماتی منحصر
به فـــرد را دریافت میکنند و این بزرگترین افتخار و دلگرمی تیم موسســـه مهاجرتی تراســـت اســـت.

در جریان باشید!
تراست را برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعات مهاجرتی در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

