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مهاجرت
وضعیت اقامت دائمی

 )OINP( فرصت های انتاریو: برنامه نامزد مهاجرت انتاریو
افراد و خانواده های آنها را برای وضعیت اقامت دائم بر 
اساس پیشنهاد شغلی از پیش تأیید شده در والیت مذکور 

معرفی می نماید.

 Opportunities برای معلومات بیشتر در مورد
Ontario، با شماره   7329-267-800-1  تماس 

بگیرید یا از: ontarioimmigration.ca    یا
findlink.at/ONT_PNP  دیدن نمائید.

برنامه فرصت های انتاریو دارای جریان های مختلفی تحت 
سیستم اکسپرس اینتری است:

جریان استخدام کارگر خارجی - برای پر کردن یک بست 
مدیریتی، مسلکی یا حرفه ای، یک کارفرما می تواند برای 

تأیید بست درخواست دهد. پس از تایید بست، کارگر خارجی 
درخواست OINP را تکمیل می نماید.

جریان سرمایه انسانی

فارغ  التحصیالن دانشکده ها و دانشگاه های کانادا می  توانند 
در جریان دو سال پس از اتمام یک دوره دیپلم یا مدرک دو 

ساله یا برنامه جواز کارشناسی ارشد یک ساله در کانادا 
درخواست وظیفه در انتاریو دهند. متقاضیان باید یک پیشنهاد 

کار دایمی در بخش های مدیریتی مسلکی و یا حرفه ای 
داشته باشند. متقضی کار یا وظیفه باید برای تایید شغل توسط 

Opportunities Ontario درخواست دهد.

 دانشجویان به درجه فوق لسانس یا ماستر و یا
دوکتورا

فارغ التحصیالن برنامه های فوق لسانس یا ماستری و 
دوکتورا از دانشگاهای معتبر انتاریو می توانند تا دو سال 

بعد از تکمیل برنامه درخواست دهند و ضرورت به یشنهاد 

وظیفه  ندارد.

برنامه های فدرال برای افراد دارای اقامت دائمی

برای معلومات بیشتر در مورد برنامه های فدرال به صفحه 
  canada.ca مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا بازدید کنید

  findlink.at/applyImmCa  یا

بخش تجربه کاری کانادایی

شامل افرادی می شوند که حداقل 12 ماه سابقه کار روز 
مکمل کاری کانادایی در یک بست مدیریتی، مسلکی یا حرفه 

ای دارند.

کارگران ماهر فدرال

افراد ایکه شرایط واجد شرایط بودن را تکمیل میکنددمانند 
تجربه کاری، تحصیالت، بلدیت لسان و پول کافی برای 

حمایت از خود و خانواده خود در کانادا هستند شامل این می 
شوند.

مشاغل مهارتی

این بخش برای افرادی است که حداقل دو سال سابقه کار روز 
مکمل کاری یا فل تایم در یک حرفه مهارتی دارند و دارای 

پیشنهاد کار روز مکمل کاری یا با دپلوم یا گواهی نامه والیت 
آنتاریو در حرفه خود هستند. 

سرمایه گذاران و کارآفرینان

برای افرادی است که حداقل سرمایه گذاری در یک تجارت 
را با یکی از گروه سرمایه گذار تعیین شده یا یک صندوق 

سرمایه گذاری خطرپذیر در کانادا دارند.

افراد دارای شغل آزاد

این بخش برای افرادی است که قصد دارند در انتاریو 



در زمینه فعالیت های فرهنگی، ورزشی و یا مدیریت 
مزرعه یا به مشاغل آزاد دست یابند.

حمایت خانواده

اشخاص دارای اقامت دائمی یا شهروندان کانادایی 
می توانند  برخی از اعضای خانواده خویش را برای 
مهاجرت به کانادا حمایت کنند. اعضای خانواده واجد 

شرایط شامل نامزاد یا پارتنر، اطفال فرزندی )تکافلی(، 
والدین، پدرکالن و مادر کالن و سایر اقارب مشخص 

شده هستند. حمایت کنندگان باید شرایط درآمد  مالی را 
براورده نمایند تا نشان دهند که می توانند از خانواده 

خود حمایت کنند

مراقبت کنندگان

کارکنان واجد شرایط می توانند برای مراقبت از اطفال، افراد 
مسن یا افراد دارای معلولیت درخواست دهند. مراقبین باید با 
یک کارفرما در کانادا قرارداد کتبی داشته باشند. پس از دو 
سال کار روز مکمل کاری ، مراقبین می توانند برای اقامت 

دائمی کانادا درخواست دهند.




