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Orientation to Ontario
 التعّرف على  أونتاريو

الهجرة

فئة خريجي الدكتوراة والماجستير- 
باستطاعة خريجي برامج الدكتوراه أو 

الماجستير من جامعة مؤهلة في أونتاريو أن 
يتقدموا بطلب لإلقامة الدائمة خالل مدة عامين 

بعد االنتهاء من البرنامج. ليسوا بحاجة الى 
إرفاق عرض عمل في أونتاريو مع طلبهم. 

البرامج الفدرالية للحصول اإلقامة الدائمة

للمزيد من المعلومات حول البرامج التالية، قم 
بزيارة دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة كندا:

 www.cic.gc.ca أو 

findlink.at/applyImmCa

 فئة ذوي الخبرة الكندية 

يتأهل لهذا البرنامج من له خبرة عمل 
كندية تبلغ 12 شهرا على األقل من العمل 

في كندا بدوام كامل في منصب إداري أو 
مهني أو حرفي. 

 فئة أصحاب المهارات 

لمن يستوفون شروط التأهل مثل حيازة 
خبرة عمل ماهر وتعليم  وقدرات لغوية 
ولديهم ما يكفي من المال إلعالة أنفسهم 

وأسرهم في كندا. 

 فئة أصحاب الحرف 

 لألشخاص الذين لديهم ما ال يقل عن 
عامين من خبرة العمل بدوام كامل في 

حرفة ما ولديهم عرض عمل بدوام كامل 
أو 

اإلقامة الدائمة____________

للحصول على مزيد من المعلومات حول فرص 
أونتاريو، اتصل بالرقم  6348-461-800-1 أو 

قم بزيارة موقع 

 www.ontarioimmigration.ca أو

findlink.at/ONT_PNP

يحتوي برنامج فرص أونتاريو على فئات مختلفة:

فئة العمال األجانب - لملئ منصب إداري أو 
مهني أو حرفي يمكن لصاحب العمل التقدم 

بطلب للموافقة على استقدام عامل أجنبي لملئ 
هذا المنصب. حال الموافقة يقوم العامل األجنبي 

بإستكمال الطلبات الخاصة به كمرشح. 

فئة الطالب الحاصلين على عرض عمل 
باستطاعة الخريجين ان يقدموا طلبا لإلقامة 

الدائمة  خالل مدة عامين من تاريخ حصولهم  
على  الدبلوم أوالبكالوريوس  الذي بلغت مدة 

الدراسة للحصول عليه  عامين،  أو بعد 
الحصول على شهادة دراسات عليا بلغت مدة 

الدراسة للحصول عليها عام  واحد في 
أونتاريو. على المتقدمين ان يكونوا قد حصلوا 

على  عرض عمل دائم بدوام كامل لمنصب 
إداري أو مهني أو حرفي. وعلى صاحب العمل 

التقدم بطلب للحصول على موافقة برنامج  
فرص أونتاريو على هذا المنصب. 

 :)Opportunities Ontario(فرص أونتاريو

يقوم برنامج مرشح المقاطعة بترشيح أفرادا 
معينين مع أسرهم للحصول على اإلقامة الدائمة 
إستنادا الى عرض عمل قد تمت الموافقة عليه 

من قبل المقاطعة.   

فئة المستثمر – باستطاعة المؤسسات التجارية 
التقدم بطلب، من خالل هذا البرنامج،  لتسهيل 
عملية هجرة الموظفين الرئيسيين في المؤسسة.



 الكفالة األسرية 
يمكن أن يكفل المقيمين الدائمين أو 
المواطنين الكنديين بعضاً من أفراد 

أسرهم للهجرة الى كندا. أفراد األسرة 
المؤهلين هم االزواج، األطفال المعالين، 
واآلباء واألجداد و أقارب آخرين معينين. 

يجب أن يلبي الكفيل متطلبات الدخل 
الثبات قدرته على دعم أفراد أسرته 

المكفولين من قبله. 

 مقدمي الرعاية المنزليين 

-

باستطاعة العاملين المؤهلين ان يقدموا 
طلبا ليكونوا عمال  رعاية منزلية  

لألطفال والمسنين واألشخاص ذوي 
اإلعاقة. يجب أن يتواجد عقد كتابي بين 

مقدمي الرعاية و صاحب العمل في كندا. 
بعد العمل بدوام كامل لمدة عامين، 

يستطيع العامل - مقدم الرعاية المنزلية  
التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة. 

 شهادة تأهيل في حرفتهم من أونتاريو.

 المستثمرين ورجال األعمال  
لمن يمتلكون حدا أدنى من االستثمار في 

مجموعة استثمار معينة أو صندوق 
لرؤوس األموال في كندا. 

 أصحاب األعمال الحرة 
لمن ينون أن يصبحوا أصحاب أعمال 
حرة في أونتاريو في مجاالت األنشطة 

الثقافية واأللعاب الرياضية أو إدارة 
المزارع. 




