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الهجرة
وضعية المقيم الدائم

Opportunities Ontario )فرص أونتاريو(: ُيرّشح 
 Ontario Immigrant Nominee Program -برنامج
OINP  )مرّشح هجرة أونتاريو( األفراد وعائالتهم للحصول 

على وضعية اإلقامة الدائمة بناًء على عرض عمل ُمصّدٍق 
مسبقاً في المقاطعة..

للمزيد من المعلومات عن فرص أونتاريو، 
اّتصلوا بالرقم   7329-267-800-1  أو 

زوروا موقع: ontarioimmigration.ca  أو 
findlink.at/ONT_PNP

لدى برنامج “فرص أونتاريو” مسارات مختلفة تحت نظام 
Express Entry )الدخول السريع(:

مسار العاملين األجانب – لملء وظيفة إدارية، أو مهنية 
محترفة، أو عمالة مهنية ماهرة، بإمكان صاحب العمل تقديم 
طلب للتصديق على الوظيفة. متى ما تّم هذا التصديق، ُيكِمل 

OINP العامل األجنبي طلب مرّشح هجرة أونتاريو

مسار الرأسمال البشري

يستطيع خّريجو الكليات والجامعات الكندية تقديم طلبهم في 
غضون سنتين من إكمال شهادة دبلوم استمرت مدة سنتين، أو 

برنامج لشهادة، أو برنامج شهادة دراسات عليا لمدة سنة واحدة 
في أونتاريو. يجب أن يكون لدى مقّدمي الطلب عرض عمل 

ضمن العمالة الماهرة بدوام كامل في وظيفة إدارية أو مهنية أو 
عمالة ماهرة. يجب أن يتقّدم صاحب العمل بالطلب للحصول 

على التصديق من “فرص أونتاريو”.

خّريجو الماجستير والدكتوراه

يستطيع خّريجو الماجستير والدكتوراه من جامعة مؤّهلة 
في أونتاريو تقديم الطلب لمدة تصل إلى السنتين بعد إكمال 

البرنامج. ال ُيعتبر وجود عرض العمل إلزامياً لهم.

البرامج الفدرالية لوضعية المقيم الدائم

للمزيد من المعلومات عن البرامج الفدرالية التالية، زوروا 
Refugees and Citizenship Canada )الهجرة 

واللجوء والمواطنة الكندية( على موقع canada.ca أو  
findlink.at/applyImmCa

فئة أصحاب الخبرة الكندية

تكون فئة Canadian experience class لألشخاص 
الذين لديهم عمل بدوام كامل لمدة 12 شهراً على األقل من 
الخبرة الكندية في وظيفة إدارية أو مهنية محترفة أو عمالة 

ماهرة.

العاملون الماهرون الفدراليون

لألشخاص الذين يستوفون شروط األهلّية، مثل خبرة العمل 
الماهرة، والتعليم، والقدرة اللغوية، ولديهم كمية من المال تكفي 

لدعم أنفسهم وعائلتهم في كندا.

الِمهن الماهرة

إن هذه الفئة لألشخاص الذين لديهم خبرة عمل دوام كامل لما ال 
يقّل عن سنتين في المهن الِحرفية الماهرة، ولديهم عرض وظيفة 

بدوام كامل أو شهادة مؤّهالت في ِحرفتهم من أونتاريو. 

المستثمرون وأصحاب المشاريع

لألشخاص الذين لديهم حّد أدنى من االستثمار في عمٍل من 
مجموعة استثمارية محددة أو من صندوق رأس مال استثماري 

في كندا.

األشخاص العاملون لحسابهم الخاص

هذه الفئة لألشخاص الذين يعتزمون أن يعملوا لحسابهم 
الخاص قي أونتاريو في مجاالت األنشطة الثقافية، 



والرياضة، أو إدارة الَمزارع.

كفالة العائلة

يستطيع المقيمون الدائمون أو المواطنون الكنديون أن 
يكفلوا بعض أفراد العائلة للهجرة إلى هنا. من بين أفراد 

العائلة المؤّهلين: الشريك أو الشريكة، واألطفال الذين تتّم 
إعالتهم، واألجداد، وغيرهم من األقارب المخّصصين. 

يجب أن ُيلّبي الكفيلون شروط الدخل المالي لُيظهروا أنهم 
قادرون على إعالة عائلتهم.

مقّدمو الرعاية المقيمون في المنزل

يمكن للعاملين المؤّهلين تقديم طلب ليكونوا مقّدمي رعاية 
مقيمين في المنزل لالعتناء باألطفال، أو الًمسّنين، أو ذوي 

اإلعاقات.

يجب أن يكون بحوزة مقّدمي الرعاية عقداً مكتوباً مع صاحب 
العمل في كندا. بعد العمل بدوام كامل لمدة سنتين، يستطيع 

مقّدمو الرعاية تقديم طلب ألخذ وضعية المقيم الدائم.




