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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )604( 7733475 021  9130  2929
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت مشاوره اولیه  
مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی های خود را دارا هستند. 
مشاوره با وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.

تنظیم قرار داد
مرحله دوم

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد، تمامی مراحل انجام کار 
را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد. 
مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز، مدارک مرتبط 

با ارزش دارایی های نقدی، از جمله این مدارک هستند.
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با تراست
سرمایه گذاری در کانادا
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ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه  
مرحله چهارم

برای سرمایه گذاری در کانادا، نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح Expression of interest انجام شود. در 
ادامه، با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری )ITA( از طرف 

اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار
مرحله پنجم

از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، مبلغ 
سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این 

طرح پیشنهادی، شما را یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن   
مرحله ششم

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک  و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات 
الزم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد
مرحله هفتم

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای 
تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند. 

دریافت نامه حمایتی  
مرحله هشتم
Letter of Confir�( و یا یک تأییدیه )letter of support ـی  (بعــد از امضــای توافق نامه، یک نامه حمایـت

mation( از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود. 

ارائه درخواست صدور ویزا  
مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شــده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت ســرمایه گذاری در کانادا اقدام 
خواهد شــد. تمامی مراحل اخذ ویزای ســرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناســان مجرب در تیم تراســت 

است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

دریافت ویزا 
مرحله دهم

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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اداره ی مهاجــرت جزیــره ی پرنــس ادوارد

شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیــره مســئول مهاجــرت اســتانی اســت کــه در توافق نامــه ی مهاجــرت 
کانــادا و جزیــره ی پرنــس ادوارد ذکــر شــده اســت. ایــن مســئولیت شــامل ارائــه ی برنامــه ی نامــزدی اســتانی 
ــن اســتان  ــه ای ــام مهاجــران ب ــا، جــذب، انتخــاب، اســکان و ادغ ــن ارتق ــس ادوارد و همچنی ــره ی پرن جزی
اســت. شــرکت همچنیــن مســئول اجــرای برنامــه ی آزمایشــی مهاجــرت آتالنتیــک بــا همــکاری اداره ی 

مهاجــرت، شــهروندی و پناهندگــی کاناداســت. 

در اواخــر دهــه ی 1990، اداره ی مهاجــرت، پناهندـگـی و شــهروندی کانادا، که قباًل اداره ی مهاجرت و شــهروندی 
کانادا نامیده می شــد، برنامه های نامزدی اســتانی را تصویب کرد تا اســتان ها و مناطق بتوانند اتباع خارجی ای 
را که شــرایط مهاجرت اقتصادی دارند و به زندگی در این اســتان عالقه مندند معرفی کنند. مســئولین جزیره ی 
ـی توافق نامه های جدید حمایت از  پرنــس ادوارد توافق نامــه را در ژوئــن 2008 امضا کردند. یکی از اهداف اصـل

استان های کوچک تر، مانند جزیره ی پرنس ادوارد بود. 

برنامــه ی نامــزدی اســتانی جزیــره ی پرنــس ادوارد متقاضیــان اقامت دائم را بــه دولت فــدرال معرفی می کند. 
متقاضیان براساس توانایی اقتصادی خود و با قصد زندگی و کار در جزیره انتخاب می شوند. در صورت تأیید 
دولــت فــدرال، آن هــا اقامــت دائم می گیرند. عالوه بر این، اســتان توافق نامه سه ســاله ای بــا اداره ی مهاجرت، 
پناهندگی و شــهروندی کانادا برای اجرای برنامه ی آزمایشــی مهاجرت آتالنتیک امضا کرده اســت. این برنامه 
برای حمایت از آتالنتیک کانادا با 2500 تازه وارد و خانواده های آن ها طراحی شــده اســت. در ســال 2019-2018، 
طرح به مدت دو سال تمدید شد تا در دسامبر 2021 منقضی شود. درحال حاضر مذاکرات بین استان ها و دولت 

فدرال برای دائمی کردن برنامه ی آزمایشی مهاجرت آتالنتیک ادامه دارد. 

روند دریافت اقامت دائم، ازطریق مسیر مهاجرت، طوالنی است و میانگین زمان پردازش بین شش ماه تا دو 
ســال متغیر اســت. اداره ی مهاجرت درخواســت های نامزدی اســتانی را بررسی می کند و در صورت تأیید، نامزد 
بــرای اقامــت دائم به دولت فدرال معرفی می شــود. دوطلبان )و اعضای خانــواده( پس از دریافت مجوز اقامت 

دائم، در جزیره ساکن می شوند و اقامت دائم دریافت می کنند. 
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برنامــه ها و طرح هــای ابتکــاری

اظهار عالقه مندی

در ســال 2018، شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیــره یــک سیســتم اظهــار عالقه منــدی بــرای دریافــت 
درخواســت ها راه انــدازی کــرد. کلیــه ی اتبــاع خارجــی عالقه منــد بــه دریافــت اقامــت دائــم ازطریــق تأثیــرات 
تجــاری، اکســپرس اینتــری و یــا تأثیــرات نیــروی کار بایــد در ســامانه ی آنالیــن اظهــار عالقه منــدی حســاب 

کاربــری و پروفایــل ایجــاد کننــد. 

هر ماه، متقاضیانی که معیارهای ورود به برنامه و حداقل آستانه ی تعیین شده را داشته باشند، دعوت نامه ی 
اپالی ازطریق برنامه ی نامزدی اســتانی را دریافت می کنند. در طول ســال مالی 2019-2020، شــرکت توســعه ی 
ســرمایه گذاری جزیــره برای 138 متقاضی برنامه ی تجاری و 1340 متقاضــی برنامه های کارگری )مجموعًا 1478( 

دعوت نامه ارسال کرد. 
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طریقه های مهاجرت

طریقه ی تأثیرات تجاری: اتباع خارجی ای که قصد تأسیس مشاغل تجاری در جزیره را دارند، از این مسیر برای 
گرفتن اقامت دائم استفاده می کنند. هدف طریقه ی تأثیرات تجاری این است که متقاضیانی با منابع مالی 
کافی و یا ســابقه ی مالکیت کســب وکار یا تجربه ی مدیریت در ســطوح باال را جذب کند. این طریقه به رشــد 

اقتصادی کمک می کند و با جذب صاحبان مشاغل جدید به رشد فرصت های بازار سرعت می بخشد. 

ایــن جریــان بــه متقاضیــان اجازه می دهــد با مجوز کار بــه جزیره مهاجرت کننــد و قبــل از دریافت نامزدی 
استانی، خرید تجارت و یا راه اندازی تجارت خود را شروع کنند. نامزدی برای اقامت دائم به عملکرد متقاضی 

بستگی دارد. 

طریقــه ی تأثیــر نیــروی کار: طریقــه ی کارفرمامحور جزیــره ی پرنــس ادوارد، تأثیر نیروی کار نامیده می شــود. 
هــدف طریقــه ی تأثیر نیــروی کار کمک به رفع کمبودهای دائمی نیــروی کار و خألهای مهارتی در تجارت های 
جزیــره اســت. این طریقه برای مشــاغلی اســت که بــا کمبود نیــروی کار بومی مواجه شــده اند. این طریقه به 
اتباع خارجی ای که پیشنهاد شغل طوالنی مدت معتبری از یک شرکت مستقر در جزیره دریافت کرده اند کمک 
می کند که اقامت دائم دریافت کنند. طریقه ی تأثیر نیروی کار تضمین می کند که کارفرمایان جزیره بتوانند 
کارمندان مناســب با مهارت های موردنیازشــان را جذب کنند. ســه جریانی که متقاضی می تواند ازطریق آن ها 

اقدام کند به شرح زیر هستند: 

1- کارگر ماهر

هدف این برنامه جذب و حفظ کارگران بسیار ماهری است که دوره های آموزشی را گذرانده اند و تجربه ی کاری 
و توانایی زبانی مناسب برای رفع کمبودهای بازار کار را دارند. این برنامه بیشتر در بخش های فناوری اطالعات، 
رستوران و جهانگردی، هوافضا، کشاورزی و بهداشت و درمان برای کمک به رفع کمبود نیروی کار کاربرد دارد. 

2- کارگر ضروری

هدف این برنامه جذب و حفظ کارگران جهت رفع کمبودهای طوالنی مدت بازار کار در مشاغلی است که معمواًل 
بــه تحصیالت دبیرســتان یا آموزش هــای ضمن کار نیاز دارند. حمل ونقل و لجســتیک، فرآوری غذاهای دریایی 
و مراقبت هــای بهداشــتی بخش هایی انــد کــه معمــواًل از این جریان بــرای رفع کمبود نیروی کار خود اســتفاده 

می کنند. 
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3- فارغ التحصیل بین المللی

هدف این برنامه کمک به دانشــجویانی اســت که در دانشــگاه یا کالج دولتی جزیره تحصیل کرده اند تا بتوانند 
در صورت پیداکردن کار تمام وقت اقامت دائم دریافت کنند. 

جزیــره ی پرنــس ادوارد همچنــان مقصــد انتخابی دانشــجویان بین المللی اســت. هزاران دانشــجوی بین المللی 
به دلیل فرهنگ و جامعه ی پرنس ادوراد هرســاله به مؤسســات دانشــگاهی می آیند. ما باید مطمئن شویم که 
این جوانان بااستعداد فرصت زندگی در جزیره را دارند و پس از فارغ التحصیلی به رشد اقتصاد کمک می کنند.

 

به هر اســتان امکانات بیشــتری اختصاص داده شــده اســت تا بتوانند، ازطریق سیستم اکسپرس اینتری، 
متقاضیانی که قصد زندگی و کار در استان را دارند نامزد کنند. متقاضیان این جریان باید حداقل معیارهای 
یکی از برنامه های فدرال ذکرشده در باال را داشته باشند و عالقه ی خود را برای زندگی و کار در جزیره اعالم 
کرده باشــند. شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیره افرادی را انتخاب می کند که نیازهای خاص بازار کار 

استان را برآورده کنند؛ سپس این افراد می توانند درخواست رسمی خود را بفرستند. 

سیســتم اکســپرس اینتــری اداره ی مهاجــرت، پناهندـگـی و شــهروندی کانادا مجهز به سیســتم 
الکترونیکی مدیریت برنامه اســت که در ســال 2015 با نام اکســپرس اینتری شــروع به کار کرد. 
برنامه هاـیـی کــه ازطریــق این سیســتم اداره می شــوند عبارت انــد از: برنامه ی کارگــر ماهر فدرال، 
برنامــه ی کارگــر تجاری فــدرال و نیز کالس تجربــه ی کانادایی. متقاضیان براســاس چندین معیار 
ســرمایه ی انســانی رتبه بندی می شــوند و متقاضیانی با باالترین امتیاز دعوت نامه ی اقامت دائم 
ـی اکســپرس اینتری حــذف محدودیت هــای برنامه هــای اداره ی  دریافــت می کننــد. اهــداف اصـل
مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی کاناداســت. در این سیســتم، بررسی پرونده ها به ترتیب زمان 
ـی نــدارد و زمــان پردازش کمتر می شــود. ازطریــق این سیســتم، متقاضیانی که  دریافــت ضرورـت
باالترین رتبه را داشته باشند برای دریافت اقامت انتخاب می شوند. اداره ی مهاجرت، پناهندگی 
و شــهروندی کانادا متعهد شــده اســت که فرایندی را طراحی کند که 80درصد از درخواســت ها را 

طی شش ماه پردازش کند. 
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برنامــه ی آزمایشــی مهاجــرت آتالنتیک: در ژوئیــه ی 2016 همکاری بین دولت فدرال و چهار اســتان آتالنتیک 
کانادا برای راه اندازی اســتراتژی جدید توســعه ی آتالنتیک اعالم شــد. هدف این همکاری افزایش فرصت های 
شــغلی و توســعه ی اقتصادی در آتالنتیک کانادا بود. یک برنامه ی آزمایشــی سه ســاله ی مهاجرت در این طرح 
گنجانده شــده اســت که هــدف آن افزایش تعداد مهاجــران جدید به منطقه ی آتالنتیک بود، ســاالنه دوهزار 
خانواده. به دلیل موفقیت برنامه، اداره ی مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی کانادا این برنامه را تا دســامبر 2021 

تمدید کرده است و همچنین تخصیص ساالنه به آتالنتیک را به پانصد نفر افزایش داده است. 

برنامه ی آزمایشی مهاجرت آتالنتیک برنامه ای کارفرمامحور است که برای تأمین نیروی کار دائمی و ماهر با 
اعطای اقامت دائم طراحی شده است. این برنامه ی آزمایشی سه جریان مختلف با اهداف متفاوت به شرح 

زیر دارد: 

1- برنامه ی کارگران بسیار ماهر آتالنتیک، برای جذب کارگران بسیار ماهر توسط کارفرما. 

2- برنامه ی کارگر ماهر بین المللی در آتالنتیک، برای جذب کارگران نیمه ماهر توسط کارفرما. 

مراکــز  از  جدیــد  فارغ التحصیــالن  جــذب  بــرای  آتالنتیــک،  ـی  بین الملـل فارغ التحصیــل  برنامــه ی   -3
کانــادا.  آتالنتیــک  دانشــگاهی 
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مدیریت بودجه، وام دهی و طرح های ابتکاری استراتژیک

شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیــره بودجــه ی قــرن دوهــزار جزیــره را مدیریــت می کنــد کــه بــرای 
حمایــت از رشــد و نیازهــای بخــش خصوصــی و تحریــک توســعه ی اقتصــادی ایجــاد شــده اســت. ازطریــق 
ــا ســود اقتصــادی  ــره بودجــه ی مهاجــران فــدرال را ب ــدوق، شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزی ایــن صن

قابل توجــه بــرای اســتان در مشــاغل جزیــره ســرمایه گذاری می کنــد. 

شرایط عمومی وام دهی مرتبط با وام های صندوق سرمایه گذاری جزیره به شرح زیر است: 

وام ها پنج ساله اند.  	

نرخ سود ساالنه ی وام ها 4درصد است.  	

صندوق سرمایه گذاری جزیره بسته های امنیتی مشابه بانک چارترد سنتی ارائه می دهد.  	

در پایان سال مالی 2019-2020 پرتفوی وام 180. 284. 584 دالر بود.  	

فعالیت هــای وام دهی صندوق ســرمایه گذاری جزیره با اولویت های اســتانی و بخش های اســتراتژیک نوآوری 
جزیــره مطابــق اســت. گاه صنــدوق ســرمایه گذاری جزیره ممکن اســت پروژه هــای خاصی را خــارج از چارچوب 

استراتژیک جزیره تأمین مالی کند، پروژه هایی که مزایای اقتصادی بسیاری برای اقتصاد استان دارند. 

در بســیاری از موارد، صندوق ســرمایه گذاری جزیره با مؤسسات وام دهنده ی سنتی، آژانس های دولت فدرال و 
سایر آژانس های توسعه ی اقتصادی محلی برای تکمیل بودجه ی پروژه های مختلف همکاری می کند. 

ســلمون پارک شــرکتی خصوصی تحت مالکیت شرکت توسعه ی ســرمایه گذاری جزیره است. شرکت توسعه ی 
سرمایه گذاری جزیره با شرکت سلمون پارک در زمینه ی طرح های مهم برای حمایت از رشد اقتصادی همکاری 
می کند. ســلمون پارک پارکی تجاری با رقابت جهانی اســت و برخی از موفق ترین ســازمان های آموزش هوافضا، 
ساخت و ایمنی عمومی را در خود جای داده است. سلمون پارک همچنین محل زندگی بیش از 230 خانواده و 
هفتصد نفر است. امکانات سلمون پارک عبارت اند از: فرودگاه خصوصی، هتل، مرکز کنفرانس، خدمات غذایی، 

مرکز بهداشت و خرده فروشی. 

سلمون پارک فرصتی بی نظیر برای مشاغل، خانواده ها و مردم برای کار، زندگی و یادگیری فراهم کرده است. 
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شاخـص هـای اصلـی
هرساله، اداره ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا تعدادی گواهی نامزدی اقامت دائم به جزیره ی پرنس 
ادوارد اختصاص می دهد که شــرکت توســعه ی سرمایه گذاری جزیره می تواند در طول یک سال از آن استفاده 
کند. گواهی نامزدی نشان دهنده ی یک واحد خانوادگی است و ساالنه اعطا می شود. در سال 2019، حدود 1050 
گواهی نامزدی به اســتان اختصاص داده شــد. گواهی های اســتان بین جریان برنامه ی نامزدی اســتانی جزیره 
تقســیم می شــود. »تخصیص پایه« هفتصد گواهی و جریان اکســپرس اینتری با »تخصیص پیشــرفته« 350 
ـی 2019-2020، 177 گواهی دیگر تحت برنامه ی طرح آزمایشــی مهاجرت  گواهــی دریافــت می کند. در ســال ماـل
آتالنتیک اختصاص داده شد. در طول سال، ما توانستیم از 97درصد کل نامزدی های اختصاص یافته به استان 

استفاده کنیم. 

ـی متعــددی اســتفاده می کنــد تــا اطمینــان  شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیــره از عوامــل انتخاـب
حاصــل شــود کــه همــه ی نامزدهــا معیارهــای برنامــه را دارنــد و بهتریــن فرصــت را بــرای نامزدهــای موفــق 
بــرای تجــارت موفــق در جزیــره ی پرنــس ادوارد فراهــم می کنــد. ســن، تحصیــالت، توانایــی زبانــی، تجربــه ی 
کاری و ارتبــاط بــا نیــروی کار همــه عوامــل کلیــدی ای هســتند کــه در موفقیــت تــازه واردان اثــر می گذارنــد. 
جــداول زیــر نمــای کلــی نامزدهــای شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیــره را در 2019-2020 نشــان می دهنــد. 

در ســال 2019-2020، 96درصــد نامزدی هــا مربوط به برنامه های کارفرمامحور بــرای حمایت از نیروی 
کار در جزیره بود. کاهش نامزدهای کارآفرینی به دلیل انتقال از مدل اســکرو )دریافت مســتقیم 
اقامت دائم( به مدل مجوز کار )اقامت موقت به اقامت دائم( است. صدوهجده نامه ی حمایتی 
مجــوز کار در ســال های 2019-2020 بــرای متقاضیان کارآفرینی صادر شــده اســت. پس از امضای 
توافق نامه هــای عملکــرد، اســتان متقاضیــان مجــوز کار را معرفی می کند تا بــرای اقامت دائم به 

دولت فدرال اپالی کنند.
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جدول 1: نامزدهای سال 2020-2019

نامزدی های جریان های مختلف

طرح آزمایشی مهاجرت آتالنتیک: 16 درصد

جریان کارگری: 48 درصد

جریان تجاری/کارآفرینی: 4 درصد

اکسپرس انتری: 32 درصد

%4

%32

%48

%16

درصدتعدادجریان

57248جریان های کارگری

444جریان های تجاری/ کارآفرینی

38332اکسپرس اینتری

18816طرح آزمایشی مهاجرت آتالنتیک

1187100کل
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تحصیــالت یکــی دیگــر از عواملــی اســت کــه شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیــره بــرای ارزیابــی توانایــی 
متقاضــی در کمــک بــه رشــد اقتصــادی اســتان در نظــر می گیــرد. جــدول زیــر حداکثــر ســطح تحصیــالت 

متقاضیــان ســال 2019-2020 را نشــان می دهــد.

درصدتعدادسطح تحصیالت

71دکتری

524کارشناسی ارشد

19717کارشناسی

61151دیپلم

111کارآموزی تجاری

30926متوسطه

1187100کل
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متقاضیان نامزدی بر اساس سطح تحصیالت

حداقل سطح تحصیالت موردنیاز متوسطه است.

ــازار کار دارد. جــدول زیــر نامزدهــای مــا را براســاس  جمعیــت مســن تأثیــر مســتقیمی بــر اقتصــاد و کل ب
ســن بــرای تمامــی جریان هــای مهاجرـتـی خالصــه می کنــد. در ســال 2019-2020، 84درصــد نامزدهــا زیــر 
چهــل ســال بودنــد )79درصــد در 2019-2018(. درصــد بــاالی تــازه واردان زیــر چهــل ســال کــه در جزیــره ی پرنــس 

ادوارد ســاکن هســتند بــه کاهــش متوســط ســن اســتان در ســه ســال گذشــته کمــک کــرده اســت. 

کارآموزی تجاری: 1 درصد

کارشناسی: 17 درصد

دیپلم: 51 درصد

دکتری: 1 درصد

کارشناسی ارشد: 4 درصد

متوسطه: 26 درصد

%1

%17

%51%1

%4

%26
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جدول 3: نامزدهای 2019-2020 براساس سن

تعداد نامزدها بر اساس سن

تعدادتعدادسن

21-2973462

30-3925622

40-4915913

50-59343

40باالی 60 سال

1187100کل

50-59: 3 درصد

30-39: 22 درصد

+60: 0 درصد

40-49: 13 درصد

21-29: 62 درصد

%3

%22

%13

%62
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ــرای تــازه واردان در اســتقرار موفــق و حفــظ تــازه واردان در  ایجــاد جوامــع آشــنا و محیــط فرهنگــی قــوی ب
جزیــره مهــم اســت. کشــورهای مبــدأ کــه از طــرف جزیــره نامــزد شــده اند طــی چنــد ســال گذشــته بیشــتر 

شــده اند. متقاضیــان برنامــه ی مــا در مجمــوع از 83 کشــور مختلــف هســتند.

درصدتعدادکشور

64854هند

17515فیلیپین

958چین

212نیجریه

212جامائیکا

22719دیگر کشورها

1187100کل
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نامزدی بر اساس کشور مبدأ

ــه اســتان کمــک کــرده اســت جمعیــت خــود را افزایــش دهــد، متوســط ســن  برنامه هــای مهاجرتــی مــا ب
ــه  ــد ب ــای اقتصــادی داشــته باشــد. مهاجــرت خانواده هــای جدی ــرای کل اســتان مزای را کاهــش دهــد و ب
سراســر جزیــره، بــه توســعه ی منطقــه ای و روســتایی کمــک کــرده اســت. جــدول زیــر رشــد تازه واردانــی را 

ــن ســال گذشــته در جوامــع روســتایی ســاکن شــده اند نشــان می دهــد.  کــه طــی چندی

نیجریه: 2 درصد

فیلیپین: 15 درصد

هند: 54 درصد

جامائیکا: 2 درصد

چین: 8 درصد

دیگر کشورها: 19 درصد

%2
%15

%54%2

%8

%19
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درصد سکونت در مناطق روستایی

جدول زیر درصد مهاجرین را نشان می دهد. )اقامت موقت تمامی اعضای خانواده( 

درصد مهاجرت به جزیره ی پرنس ادوارد

2016201720182019

22%19%11%9%روستایی

78%81%89%91%شهری 

2016201720182019

8085110135گروه مهاجرت خانوادگی

40125310505مهاجرت اقتصادی-فدرال

1930205016301725مهاجرت اقتصادی- استانی

265908580پناهندگان

2315235021352445کل
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خالصــه ی طـرح استـراتژیــک و برنامه هــای آینــده

شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیــره بــه ارائــه ی برنامه هــا و خدمــات ســازگار ادامــه می دهــد تــا به رشــد 
اقتصــادی و اجتماعــی در جزیــره ی پرنــس ادوارد کمــک کنــد. مهاجــرت همچنــان بــر ویژگی هــای جمعیتــی 
ــواده( اثــر  اســتان و منطقــه )مثــاًل پیرشــدن جمعیــت، کاهــش نیــروی کار و کاهــش تعــداد اعضــای خان

می گــذارد. مهاجــرت بــر بســیاری از زمینه هــای اقتصــادی تأثیــر مثبــت داشــته اســت. 

حدود چهارصد کارمند استان برای کاهش فقدان نیروی کار مهاجرت کرده اند.  	

تأثیر اقتصادی مهاجرت بر استان، ازجمله دانشجویان بین المللی به جزیره 232میلیون دالر است.  	

رشـد اخیـر جمعیـت بـه میـزان 2. 2درصـد بـه وضعیـت اقتصـادی اسـتان کمـک کـرده اسـت و بـر خدمـات  	
عمومـی، مثـل مراقبت هـای بهداشـتی، برنامه هـای اجتماـعی و زیرسـاخت ها اثـر گذاشـته اسـت. 

قسمت عمده ی رشد جمعیتی جزیره ناشی از مهاجرت است، با 2400 مهاجر در سال.  	

جزیـره ی پرنـس ادوارد یـکی از سـه اسـتانی بـود کـه بـا کاهـش متوسـط سـن جمعیـت )هم اکنـون 43.  	
2درصـد( مواجـه شـد کـه عمدتـًا به دلیـل افزایـش بـازه سـنی 20-29 سـال اسـت. 

حدود 50درصد از نامزدهای مهاجرتی از خانواده های جوان حمایت می کنند، ازجمله دانشجویان بین المللی  	
این بازه ی سنی که قصد کار در پرنس ادوارد را دارند. 

در جزیره ی پرنس ادوارد، باالترین رشد نیروی کار، 3. 8درصد، مشاهده شده است.  	

تجهیزات ساخت وسـاز جزیره حدود 18درصد در سـال اسـت. یکی از سـه بخش برتری اسـت که از مهاجرت  	
بـرای تکمیـل نیروی کار محلی اسـتفاده می کند. 

میزان خانه های شهری در سال 2019 برابر با 38درصد بود.  	

فروش خرده در سال 2019 معادل 3. 6درصد بوده است.  	

در ســال های آتی، مهاجرت نقش زیادی در رشــد اجتماعی و اقتصادی خواهد داشــت؛ زیرا تخصیص گواهی 
نامزدی استانی به این جزیره درحال افزایش است. 
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تخصیص اقامت دائم استانی

20192020جریان

700800برنامه های نامزدی استانی

350350اکسپرس اینتری

177222طرح آزمایشی مهاجرت آتالنتیک

12271372کل

ویــروس  کوویــد19 مهاجــرت بــه کانــادا را تحت تأثیــر قــرار داده اســت و باعــث تعطیلــی راه هــای ارتباطــی 
کانــادا و جهــان شــده اســت. ایــن تعطیلی هــا شــامل مرزهــای بین المللــی، مراکــز درخواســت ویــزا، بســیاری 
از ســرویس هایی کــه بــر جریــان مهاجــرت تأثیــر می گذارنــد )بیومتریــک، خدمــات ارزیابــی زبــان، خدمــات 
ارجــاع پناهنــدگان و غیــره( و همچنیــن خدمــات اســکان شــده اســت. تأثیــرات همه گیــری در فعالیت هــای 
اداره ی مهاجــرت، پناهندگــی و شــهروندی کانــادا بســیار زیــاد بــوده اســت. در نتیجــه، انتظــار مــی رود کــه 
مهاجــرت زیــادی در ســال 2020 بــه کانــادا صــورت نگیــرد و پیش بینــی می شــود برخــی از تأثیــرات آن تــا 
ســال 2021 ادامــه داشــته باشــد. ایــن تغییــرات مســلمًا بــر اقامــت تازه واردیــن بــه جزیــره اثــر می گــذارد و 

مجوزهــای اقامــت دائــم کمتــر از ســال 2019 می شــود. 

درحالی که سکونت تازه واردان به دلیل تأثیر کووید19 بر بررسی های فدرال ممکن است کمتر باشد، این استان 
بــا انتخــاب افرادی برای اقامت دائم در جزیره، کســانی که در آنجا زندـگـی و کار می کنند، به ویژه افرادی که در 
صنایع خدمات ضروری )بهداشت، حمل ونقل، ساخت وساز و فراوری(  مشغول به کارند، به حمایت خود از نیروی 

کار ادامه می دهد. پیش بینی می کنیم سطح نامزدی سال 2020 با سال های گذشته یکسان باشد. 

اولویت های برنامه ریزی مهاجرت برای سال های 2021-2023 باید تأثیرات ناشی از بیماری همه گیر کووید19 را، 
باتوجه به اهداف بلندمدت جمعیت و اقتصاد، در نظر بگیرد. 
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دستــاوردهــا

ـی 2019-2020، جمعیــت جزیــره حــدود 2 درصــد رشــد کنــد و بــه  ـی می شــود در ســال های ماـل پیش بیـن
ــوده اســت.  ــادا ب ــی اســتان های کان ــان تمام ــر می ــرخ تغیی ــن ن ــه باالتری ــر برســد، ک 158717 نف

 تعداد افراد شــاغل در جزیره در ســال 2019 حدود 2.6 درصد افزایش یافته اســت، که رتبه ی دوم را از نظر رشد 
در میان اســتان ها داشــته اســت.  درنتیجه نرخ بیکاری با 0.6 درصد کاهش به 8.8 درصد رســید که کمترین 

میانگین ساالنه از سال 1976 است. 

شرکت توسعه ی سرمایه گذاری جزیره به کارآفرینانی که با طریقه ی تأثیرات تجاری به جزیره مهاجرت می کنند 
همچنــان خدمــات ارائــه می دهد. بیشــتر این حمایت ها ازطریق واحد ادغام مشــاغل و در ســطح داخلی انجام 
می شود. کارکنان این واحد ظرف یک ماه از تاریخ اقامت در کانادا با تازه واردان مالقات می کنند و به سؤاالت 

آن ها پاسخ می دهند تا از مطابقت شرایط تازه واردان با توافق نامه های اجرایی یا اسکرو اطمینان یابند. 

شرکت توسعه ی سرمایه گذاری جزیره شریک بودجه ی اتاق بازرگانی منطقه ی بزرگ شارلوت تاون برای برنامه ی 
ارتباطاتی جزیره است. برنامه ی ارتباطاتی جزیره کارآفرینان تازه وارد را به مشاغل محلی و رهبران جامعه متصل 
می کنــد تــا بــه آن ها در ایجاد شــبکه و ایجاد یا خریــد تجارت کمک کند. آن ها این کار را با میزبانی جلســات، 
کارگاه های تجاری، تورهای مسافرتی با اتوبوس و رویدادهای شبکه در بخشی از برنامه ی خود انجام می دهند. 

برنامــه ی ارتباطاـتـی جزیــره در هر ســه شهرســتان شــارلوت تاون، سامرســاید و مونتاگــو دفتــر دارد. برنامه ی 
ارتباطاـتـی جزیــره همچنیــن برنامه ی خیرخواهانه ای دارد که رهبران جوامع و مشــاغل را تشــویق می کند تا به 
فارغ التحصیالن داخلی و بین المللی و تازه واردان آماده ی اشــتغال در ایجاد شــبکه های حرفه ای و نفوذ به بازار 
کار محلی کمک کنند. شرکت کنندگان ازطریق مراجعه ی مستقیم با بازار کار محلی آشنا می شوند و به سرعت 
شــبکه ی کســب وکار خود را توســعه می دهند. این کار احتمال یافتن شــغل مرتبط با رشــته و سکونتشــان در 

جزیره را افزایش می دهد. 
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شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیره ســمت کارگر اســکان را در انجمن تازه واردان پرنس ادوارد ایجاد کرده 
است. این فرد مسئول سفر به سراسر استان و بازدید از مشاغل و دیدار با کارفرمایان و کارمندان بخش طرح 
آزمایشــی مهاجرت آتالنتیک اســت. این شــخص برای کارفرمایان ســخنرانی می کند تا به آن ها در درک نقش 
و مســئولیت های خــود در طــرح آزمایشــی مهاجرت آتالنتیک کمک کند و اطالعات دقیقــی درمورد برنامه ها و 
خدمات انجمن تازه واردان جزیره و همچنین پشــتیبانی از اســکان، فعالیت های ادغام، پشــتیبانی از یادگیری 

زبان، حمل ونقل و غیره ارائه می دهد. 

شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیره همچنین کالس های زبان ویــژه ی نیازهای کارآفرینــان و نیروی کار را 
تشــکیل می دهد. ســطح پایه ی انگلیســی یا فرانسوی متقاضیان برنامه ی نامزدی استانی در طول سال ها باالتر 
می رود و نیاز به آموزش بیشــتر در زمینه ی تجارت و زبان مشــخص شــده است. اعتبار مالی کالس های ضمن 

خدمت زبان ازطریق Study Abroad Canada تأمین می شود. 

در زمان اوج همه گیری کووید 19، شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیره با ســایر ادارات دولتی، آژانس های 
اســتقرار و گروه هــای قومی-فرهنـگـی همکاری کرده اســت تا اطالعــات مرتبط با حمایت هــای دولت، تغییر در 
روند مهاجرت و ســایر اطالعات مربوط به جمعیت تازه وارد را انتقال دهد. ما به همکاری با این گروه ها ادامه 

می دهیم تا خدمات بهتری به جمعیت تازه وارد در جزیره ی پرنس ادوارد ارائه دهیم.

ـی جزیره ثبت نام کرده اند.  درحــال حاضــر نزدیک به 1500 دانش آموز بین المللی در مؤسســات تحصیالت تکمیـل
حفظ فارغ التحصیالن بین المللی اولویت اســتان پرنس ادوارد اســت. شــرکت توســعه ی ســرمایه گذاری جزیره 
کارمندانی را، که با کالج هلند، دانشــگاه پرنس ادوارد ایســلند و کالج Collège de l’Île  همکاری نزدیک دارند، 
مســئول کمک به دانشــجویان بین المللی ای کرده اســت که ممکن است مایل باشند پس از فارغ التحصیلی در 

جزیره زندگی و کار کنند. 

جزیــره ی پرنــس ادوارد بــه موفقیت هــای برنامه هــای مهاجرـتـی مــا افتخــار می کنــد. مــا همچنــان از 
تالش هــای ادغــام حمایــت می کنیــم و موفقیت هــای به دســت آمــده را نشــان می دهیــم و بــرای حمایــت 
از تالش هــای ادغــام بــا گروه هــا و شــرکای قومی-فرهنـگـی خــود کار می کنیــم. درحــال حاضــر بیــش از 
ــه  ــم اســت ک ــد. مه ــود می دانن ــه ی خ ــره را خان ــه جزی ــود دارد ک ــال وج ــروه قومی-فرهنگــی فع بیســت گ
موفقیــت تــازه واردان را پــاس بداریــم و مــا همچنــان ایــن موفقیت هــا را در وب ســایت و کانــال یوتیــوب 

نشــان می دهیــم. 
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