ﺑﺎ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ در اﯾﻦ راه
دﭼﺎر ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﻠﺐ ،از دﺳﺖ دادن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در روﻧﺪ اﺧﺬ وﯾﺰا و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺧﺬ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ) (Work permitﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری ذﻫﻦ آن ﻫﺎ را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺳﻮاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﯿﺴﺖ؟ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ وﯾﺰای ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰای ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﺧﺬ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا  2020ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟ و ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻮال ﻫﺎی دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ.
اﮔﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻓﺮدی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎی
ﮐﺎﻧﺎدا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ راه اﺻﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺎدا  ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻐﻠﯽ از ﺳﻮی ﯾﮏ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ دارﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﺰای ﮐﺎر ﻓﻘﻂ در ﺷﻐﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ
اﺧﺬ وﯾﺰای ﮐﺎری ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺎر
در ﮐﺎﻧﺎدا را دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ،ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺬ اﻧﻮاع وﯾﺰا را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ
داﻧﻨﺪ ،اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺧﺬ اﻗﺎﻣﺖ ،آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن وﯾﺰای
ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﻪ وﯾﺰای ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟
درﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺰای ﮐﺎر ،در ﻣﯿﺎن روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ از
ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ راه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ روش
وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ

دارﻧﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا  ۳۳درﺻﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دﺳﺘﻪ اﯾﻦ  33درﺻﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﯾﮑﯽ از ﺷﺎدﺗﺮﯾﻦ ،اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺮﻓﻪ
ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آرزوی ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی اﺳﺖ.

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﺘﺎن درآﻣﺪ دﻻری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻫﻤﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻر ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از

ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در
ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ و درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﺬ وﯾﺰای
ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﯾﺰای ﮐﺎری ﺷﺎن را ﺑﻪ وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ،ﺑﺮای
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮل در زﻧﺪﮔﯽ اش را از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻗﺎﻣﺖ در ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﻫﺮ روش ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ زﺑﺎن اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ راه ﻫﺎ و روش
ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﺪام روش ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ راه ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺰای ﮐﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر

ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را زﯾﺮ رو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻏﻞ و
ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺗﻼش ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﺎﻧﺲ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎرت ﯾﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺷﺎﻧﺲ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽﺗﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رزوﻣﻪ ﮐﺎریﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
روزﻣﻪﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رزوﻣﻪﺗﺎن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎیﺗﺎن ) (CVﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ،ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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