
 

 

 ویزای هنرمندان کانادا 

مورد بررسی قرار می   ویزای هنرمندان کانادا ، مشاغل این ویزا در این مقاله به صورت کامال علمی

هنرمندان به کانادا چگونه میسر است و   گیرد. شرایط اخذ ویزای هنرمندان کانادا چیست؟ مهاجرت 

ویزای هنرمندان کانادا را می توان اخذ کرد کدام است؟   چه مراحلی دارد؟ مشاغلی که از راه آن

 مهاجرتی برای نوازندگان، هنرمندان و ورزشکاران خوداشتغال می باشد. برنامه   کانادا یک مقصد خوب

تجربه در عرصه های هنر و   این امکان را به افراد بافدرال کانادا برای افراد خود اشتغال هنرمند،  

کنند. افراد بر اساس تجربه کاری و قصدشان برای   فرهنگ می دهد تا برای اقامت دائم کانادا اقدام

 در کانادا را دارند. این گونه افراد برای خودشان کار می کنند. برنامه   ادامه کار، امکان اقامت دائم

و فرهنگ هستند   دا به افراد واجد شرایط که دارای تجربه مربوط به هنر فدرال خود اشتغالی کانا

برنامه طیف گسترده ای از اتباع خارجی را  اجازه می دهد تا برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. این

مانند معلمان موسیقی، نقاشان، تصویرگران، فیلمسازان، روزنامه   که در هنرهای مختلفی کار می کنند 

فرما هدف قرار داده است. همچنین شامل کسانی است که در پشت صحنه کار می   خویش   نگاران

آگاهی بیشتر در   برای  توانید   می   عزیزان  شما   … مانند طراحان صحنه، دستیاران فیلمسازی و    کنند

تماس حاصل فرمایید و بصورت رایگان  پورموسسه ملک  مورد ویزای هنرمندان کانادا با مشاوران  

 .مشاوره دریافت نموده و به اطالعات بیشتری دست پیدا کنید

 آنچه در این مقاله می خوانیم 

 شرایط اخذ ویزای هنرمندان کانادا •

   مهاجرت هنرمندان به کانادا •

 شرایط مهاجرت هنرمندان به کانادا •

 درآمد هنرمندان در کانادا •

 دریافت ویزای هنرمندان کانادا  مشاغل هنرمندی برای •

 ویزای خوداشتغالی هنرمندان کانادا •

 ویزای کار هنرمندان کانادا •

 هزینه ویزای هنرمندان کانادا  •



 

 

 هزینه های زندگی در کانادا •

 نحوه امتیاز بندی اقامت هنرمندی کانادا  •

 بهترین شهر کانادا برای هنرمندان •

 دان کانادامدارک مورد نیاز برای ویزای خوداشتغالی هنرمن •

 ویزای هنرمندان در کانادا  سواالت متداول در زمینه اخذ •

 

 شرایط اخذ ویزای هنرمندان کانادا

برنامه خود اشتغالی   های مربوط به کار، تحصیل، تاسیس و راه اندازی کسب و کار،  کنار برنامه  در

که شرایط اخذ ویزای در واقع هنرمندانی   .نیز قرار دارد، برنامه ای که مخصوص هنرمندان می باشد

برای حضور در کانادا به عنوان شخصی که عالقه مند به فعالیت   هنرمندی کانادا را دارند، می توانند 

از  باشد، آماده شوند. برای این که شرایط ویزای کانادا برای هنرمندان را داشته و  در رشته خود می 

با کیفیت کانادایی شوید،   طریق ویزای هنرمندی و یا همان خود اشتغالی به همراه خانواده وارد ایالت 

گذشته   سال   ۱۵سال و یا    ۱۰کار شما نباید مربوط به   باید سابقه کار دو ساله نیز ارائه دهید. سابقه 

سالی باشد که قبل از درخواست ویزای خوداشتغالی موفق به   ۵مربوط به   باشد. سابقه کار شما باید 

ویزای خوداشتغالی   آن شده اید و اکنون به صورت نامه آن را در کنار مدارک مورد نیاز برای  پر کردن

وضوع که قصد دارد در زمینه سابقه کار این م  هنرمندان قرار داده اید. فرد متقاضی باید قبل از ارائه

باعث رشد اقتصادی این کشور شود را ثابت کند. بعالوه باید ثابت   رشته خود، در کانادا فعالیت کند و

روانه   تواند با فعالیت در حیطه ورزشی و هنری بیزینس خود را به سمت سود بسیار  کند که می

سابقه کار باید نشان دهد که   از ارائه  نماید. در حالت کلی، متقاضی بعد از نشان دادن هدف و بعد 

و یا برای فعالیت در حیطه هنرمندی را دارد. این   سرمایه و پتانسیل الزم برای راه اندازی ورزشگاه

دریافت ویزای هنرمندی در نظر بگیرید که کانادا به تازگی هنرمندان را   موضوع را نیز باید برای

مهاجرت   بتوانید وارد کانادا شوید. حال اگر شرایطپذیرد. ممکن است تحت شرایط سختی    سخت می 

وارد کانادا شوید. ولی اگر توانایی و   از طریق دیگر برنامه ها را دارید می توانید از طریق آن برنامه ها

نیاز نیست از طریق دیگر برنامه ها اقدام کنید. زیرا دولت   هدف خود را به دولت کانادا نشان دهید،



 

 

مهاجرت   . الزم به ذکر است که، داشتن بیزینس پلن از مهمترین شرایطکند  می  صادر  برای شما ویزا

 .ارائه شود  باید  هدف   و  توانایی دادن  نشان  برای   که  است به کانادا برای هنرمندان  

 

   مهاجرت هنرمندان به کانادا

فرهنگ و   باید بتوانند در آنچه دولت فدرال “غنی سازی   متقاضیان ویزای هنرمندان کانادا همچنین 

کمک قابل توجهی به فعالیتهای اقتصادی خاص” در کشور می شود کمک “  هنر کانادا” می نامد و

معلم موسیقی که مقصدش یک شهر کوچک است ممکن است در مقیاس محلی حضورش   کنند. یک

نویسد،   باشد، همچنین ممکن است یک روزنامه نگار مستقل که برای یک نشریه کانادایی می  مهم

کند. میزان مشارکت تعیین   لت هر دو را به عنوان نمونه هایی از موارد قابل توجه ذکر می که دو

متقاضی ویزای هنرمندان کانادا را پردازش می کند،   شده است و به اختیار افسر ویزا که پرونده فرد

 ویزاینظرگرفتن مهاجرت به عنوان یک فرد مستقل، داوطلبان عالقمند به    باقی مانده است. برای در

یا از آن عبور کنند.   هنرمندان کانادا همچنین باید حداقل معیارهای انتخاب برنامه را داشته باشند

کانادا یک گزینه عالی برای بسیاری از افرادی   برنامه خود اشتغالی فدرال کانادا و ویزای هنرمندان

د و وضعیت شغلی برخی از برنامه های مهاجرت اقتصادی نباشن  است که ممکن است واجد شرایط

 .گزینه های مهاجرت کانادایی خود را محدود کند  یا نوع شغل آنها

 

 شرایط مهاجرت هنرمندان به کانادا

شود. پیشنهاد   این مقاله، شرایط مهاجرت به کانادا برای هنرمندان به صورت علمی بررسی می  در

اتریش  MIE ا مشاورین موسسه ب  می کنیم برای این که شرایطتان توسط افراد آگاه نیز بررسی شوند 

 اگر   که   هستند   ای  گونه  به   کانادا  های   برنامه    از  و وکیل مهاجرت در کانادا ارتباط بگیرید. برخی

 به   نباید  امتیازات   بررسی.  شوید  نمی  گرفته   نظر  در  ها   آن   برای   نیاورید،  دست   به   را   الزم  امتیازات

ولی برای بررسی دقیق   تیازات را بررسی کنید، تنهایی صورت گیرد. البته شما باید به صورت ذهنی ام

 .مربوط به خود اشتغالی را به وی بسپارید  های  الزم است که از وکیل مهاجرتی کمک بگیرید و پروژه



 

 

 کند، به شما کمک می کند تا   عالوه بر این که امتیازات شما را بررسی می وکیل مهاجرت در کانادا،

وکیل جزئیات ویزا  .بدون مانع و آرامش از طریق خود اشتغالی و ویزای هنرمندی وارد کانادا شوید

پروسه مهاجرت می باشد، می گذارد. حال   را بیان می کند و شما را در جریان مواردی که مربوط به

اندازی پروسه با وکی  اگر شرایط مهاجرت ویزای هنرمندان ارتباط کانادا را دارید، به محض راه  ل 

 .برقرار کنید

  

 درآمد هنرمندان در کانادا

از آگاهی  کانادا  هنرمندان  ویزای  درآمد   برای  باشد.  می  توجه  جالب  هنرمندان  درآمد  میانگین 

بسته به این که در کدام ایالت باشند متفاوت می شود. در زیر مقایسه   هنرمندان به طور میانگین

 .ایالت مهم کانادا به درصد می باشد  4هنرمندان در    درآمد

  

 ▲ 6تورنتو، اونتاریو  

 1  ▲ونکوور، بریتیش کلمبیا 

 4 ▼مونترال، کبک  

 ▼ 24ادمونتون، آلبرتا 

 5.5متوسط    در تورنتو، انتاریو به طوردر عنوان شغلی خود   Concept Artist با عنوان  کارکنان

 درهمچنین دستمزد باالتر از متوسط    شغلی  عناوین  این.  دارند  درآمد  کشور  متوسط  از  بیشتر  درصد

 ٪ 24.4دارند. کمترین حقوق را می توان در ادمونتون، آلبرتا )  ( بیشتر  ٪ 1.0)   کلمبیا  بریتیش   ونکوور،

 .فتیا(  کمتر   ٪ 4.1مونترال، کبک )   و(  کمتر

در خصوص ویزای هنرمندان کانادا گردآوری شده و نشر  این مقاله توسط موسسه حقوقی ملک پور

 .کپی بدون ذکر منبع غیرقانونی و از نظر اخالقی و شرعی حرام است  مطالب آن بصورت 

 



 

 

 مشاغل هنرمندی برای دریافت ویزای هنرمندان کانادا

زیر چتر فعالیت   هنرمندان کانادا را ارائه می دهد که می تواندزیر نمونه ای از مشاغل ویزای  لیست

 کدهای طبقه بندی شغلی ملی کانادا  های فرهنگی قرار گیرد. البته اعداد کنار طبقه بندی ها به

(NOC) اشاره دارند. 

 کتابداران 

 محافظ و موزه دار 

 بایگانی

 تکنسین های کتابخانه و بایگانی عمومی 

 مشاغل فنی مربوط به موزه ها و گالری های هنری 

   نویسندگان

 ویراستاران 

 روزنامه نگاران

 مترجمان، زبان شناسان و مفسران

 تهیه کنندگان، کارگردانان ، طراحان رقص و مشاغل مرتبط 

 رهبر ارکستر، آهنگساز و تنظیم کننده 

 انندگاننوازندگان و خو

 رقصنده ها 

 بازیگران و کمدین ها 



 

 

 نقاشان، مجسمه سازان و سایر هنرمندان تجسمی 

 عکاسان

 اپراتورهای فیلم و دوربین فیلمبرداری 

 تکنسین های هنرهای گرافیکی

 تکنسین های پخش 

 تکنسین های ضبط صدا و فیلم

 مشاغل فنی و هماهنگی دیگر در تصاویر متحرک، صدا و سیما و هنرهای نمایشی

 پشتیبانی از مشاغل در تصاویر متحرک، پخش، عکاسی و هنرهای نمایشی

 گوینده ها و سایر پخش کنندگان

  سایر مجریان

 طراحان و تصویرگران گرافیک

 طراحان داخلی و دکوراسیون داخلی

 تئاتر، مد، نمایشگاه و سایر طراحان خالق 

 صنعتگران

 سازندگان محصوالت نساجی، چرم و خز 

 

 



 

 

 ویزای خوداشتغالی هنرمندان کانادا

خود جای داده است. هنرمندان معموال از طریق خود   امروزه کانادا برخی از هنرمندان را در دل 

مشغول فعالیت در زمینه های ورزشی، فرهنگی و هنری می شوند.   اشتغالی وارد این کشور شده و

گفت که،   ویزای هنرمندی کانادا و یا همان ویزای خود اشتغالی هنرمندان کانادا باید   درمورد شرایط

سال گذشته   ۵سال در    ۲او باید    جربه کار ارائه دهد. سابقه کارمتقاضی بایستی سابقه کار و یا همان ت

متقاضی درخواستی برای مهاجرت به کانادا از طریق   سالی است که  ۵سال گذشته    ۵باشد. منظور از  

است. اگر بعد از ارائه درخواست متقاضی مشغول پر کردن سابقه کار خود   خود اشتغالی ارائه نداده

شرایط ویزای    . برای این کهکانادا برای هنرمندان با مشکل مواجه می شودگرفتن ویزای    شود، در

اداره مهاجرت نشان دهید که توانایی   به    هنرمندی کانادا را برآورده کنید، باید در کنار سابقه کار، 

دارید. مثالً باید نشان دهید که به عنوان یک ورزشکار توانایی   ادامه فعالیت در زمینه خاص خود را

شرایط   بخواهید به صورت خوداشتغال برای خود کار کنید را دارید. مورد دیگر در باب   ن که مجدد ای

تجاری و سرمایه قابل توجه   ویزای هنرمندی کانادا این است که، به دولت کانادا ثابت کنید، طرح

هنرمندان   واجد شرایط گرفتن ویزای کانادا برای  نیز دارید. در واقع داشتن سرمایه نشان می دهد که 

به کانادا به صورت خود اشتغالی می توان به مدرک زبان اشاره کرد.   هستید. از دیگر شرایط مهاجرت

کانادا   همان طور که مستحضرید، برای گرفتن ویزای  باعث افزایش امتیازات شما می شود  مدرکی که

ی همانند اسکیل ورکر کانادا اشتغال  برای هنرمندان باید امتیازات الزم را به دست آورید. در واقع خود 

در واقع امتیازات متقاضی مشخص می کند که او شرایط   .مبنا را امتیازات متقاضی قرار داده است

واجد   هنرمندان را دارد و یا الزم است از طریق دیگری برای قرارگیری در کانادا  ویزای کانادا برای 

 .شرایط بودن خود را ثابت نماید

 

 

 

 



 

 

 کاناداویزای کار هنرمندان  

خود ویزای  همان  کانادا  هنرمندان  کار  متقاضی   ویزای  شرایط  با  است  ممکن  که  است  اشتغالی 

مطابقت داشته باشد. در واقع اگر شرایط ویزای کانادا برای هنرمندان   مهاجرت از طریق خود اشتغالی، 

راه اندازی   برایعبارتی شرایط اخذ ویزای کار هنرمندان کانادا را داشته باشید می توانید    و یا به 

آماده شوید. پیوستن به انجمن   کسب و کار خود به صورت خود اشتغالی در زمینه هنری و یا ورزشی 

داشتن پتانسیل مالی زیاد، کسب درآمد از رشته   های فرهنگی در کشور کانادا، ارائه بیزینس پلن، 

رای نمایش توانایی خود، به نهادهای کانادایی، مواردی هستند که باید ب  خود و امضای توافقنامه با 

نکته ضروری است   کانادا ارائه دهید. درمورد شرایط مهاجرت به کانادا برای هنرمندان ذکر این  دولت

باشد. در واقع   به رشد رشته شما می  که، باید قبل از درخواست به ارائه مدارکی بپردازید که مربوط

نه هنری، ورزشی و یا غیره فعالیت کرده اید درخواست در زمی  باید به دولت نشان دهید که قبل از 

 .درآمد بسیاری به دست آورده اید  و با فعالیت خود

 

 هزینه ویزای هنرمندان کانادا 

کانادا ویزای  گرفتن  برای  ترین شرط  ویزای   اساسی  پردازش  است که هزینه  این  برای هنرمندان 

 مربوط به نامه تمکن مالی است را داشته باشید. بعالوه شما باید هزینه راه  ای که   هنرمندان و هزینه

خواهید در ایالت خاصی،   اندازی کسب و کار خود را داشته باشید. مثال اگر ورزشکار می باشید و می

داشته باشید. هزینه پردازش ویزای هنرمندان   زینه تاسیس باشگاه راباشگاه تاسیس کنید، بایستی ه

درباب نامه ای که موظفید به عنوان تمکن مالی به آفیسر ویزا نشان  .را در این جدول قرار داده ایم

هنرمندی   گفت که، آفیسر نامه مربوط به تمکن مالی را زمانی از واجدین شرایط ویزای  دهید، باید

 .هزار دالر ارائه دهند ۱۱الی    ۱۰تمکنی به مبلغ   کانادا می پذیرد که واجدین شرایط نامه

 

 



 

 

 هزینه به دالر  هزینه پردازش ویزای هنرمندان

 155 اجازه کار برای هر نفر 

 456 نفره یا بیشتر  3مجوز کار برای یک گروه 

 100 مجوز کار آزاد برای هر نفر

 

 هزینه های زندگی در کانادا

هزینه های زندگی در این کشور ضروری است. هزینه   در خصوص ویزای هنرمندان کانادا آگاهی از 

 .کانادا در جدول زیر نمایش داده شده است  های اقالم و خدمات ضروری در 

 قیمت به دالر کانادا  فهرست اقالم 

 2.34 شیر یک لیتر 

 2.84 گرمی  500نان یک قرص  

 4.01 برنج یک کیلو

 3.31 عدد   12تخم مرغ 

 13.34 کیلو   1گوشت مرغ 

 14.89 کیلو  1گوشت گوساله  

 3.97 کیلو  1سیب  

 1.71 کیلو   1موز  



 

 

 2.69 کیلو  1سیب زمینی  

 2.62 کیلو   1پیاز  

 2.27 لیتری  1.5آب یک بطری 

 95 هزینه ما هیانه ایاب و ذهاب

هزینه های جانبی آب و برق و سرمایش و گرمایش برای آپارتمان 

 متری   85
147.43 

 73.92 مگابایت بر ثانیه و حجم نامحدود   60اینترنت پرسرعت با سرعت 

 1،238.43 خوابه در مرکز شهر  1آپارتمان  

 1،008.03 خوابه در حومه شهر   1آپارتمان  

 2،001.78 خوابه در مرکز شهر  3آپارتمان  

 1،656.28 خوابه در حومه شهر   3آپارتمان  

 

 نحوه امتیاز بندی اقامت هنرمندی کانادا 

عنوان هنرمند در   این که به صورت خود اشتغال وارد کانادا شوید و یا بهتر است بگوییم به  برای

داشته باشید. بیزینس پلن را افراد   پلن   زمینه هنری و فرهنگی به فعالیت بپردازید، باید بیزینس

اتریش کمک بگیرید. موسسه ما  MIE آن از موسسه  متخصص می نویسند. می توانید برای نوشتن

بهترین بیزینس پلن را ارائه دهید. در مقاله اقامت هنرمندی کانادا   کند تا دقیق ترین و  کتان میکم 

دارید. امتیازات   را  ذکر شده است که براساس امتیازات به دست آمده، اجازه حضور در کانادا  این نکته

ون؛ قابلیت زبان از شاخصه هایی چ  امتیاز باشد. این امتیاز   ۳۵به دست آمده متقاضی باید باالی  



 

 

آید. ما در این جدولی   تجربه و سازگاری به دست می  فرانسوی و یا قابلیت زبان انگلیسی، آموزش،

 .ایم  آورده  را  ها  شاخصه  امتیازات مربوط به هریک از  کنید  که مشاهده می

 امتیازات شاخص

 25 آموزش 

 35 تجربه

 10 سن

 24 قابلیت زبان انگلیسی یا فرانسوی

 6 اری سازگ

 100 جمع امتیازات 

 

 بهترین شهر کانادا برای هنرمندان

هنرمندی  ونکوور اقامت  برای  باشد و  ویزای خوداشتغالی می  ارائه دهنده  از شهرهای  کانادا   یکی 

زیبای کانادایی بسیار   زیرا کیفیت زندگی، کیفیت کار و کیفیت تحصیل در این شهر  مناسب است

شهر ونکوور، آن را به شما پیشنهاد نمی   باال است. ولی ما تنها به دلیل وجود کیفیت زندگی در

ان پذیرایی می سیاستمداران بسیاری در این شهر با آغوش باز از هنرمند  دهیم، بلکه به این دلیل که

در این شهر  .دهند، این شهر را به شما معرفی نمودیم  آن ها را مورد حمایت خود قرار می  کنند و

موضوع که برخی از محله های   های هنری مختلفی برگزار می شوند. این   به صورت دائمی نمایشگاه

ورد. این شهر به قدری هنرمندان را به وجد می آ   ونکوور میزبان نقاشی دیواری می باشند، مطمئنا 

هنرمندان در آن احساس آرامش می کنند. بعالوه این شهر دارای یک    دهد که  به هنر اهمیت می

قرار   طراحی امیلی کار است که با هدف ارتقای مهارت هنری دانشجویان در ونکوور   دانشگاه هنر و 

 .گرفته است



 

 

 امدارک مورد نیاز برای ویزای خوداشتغالی هنرمندان کاناد

هنرمندی کانادا یا  همه برنامه های مهاجرتی مدارک متقاضی ثابت می کند که او شرایط ویزای  در

یا خیر. شما به عنوان شخص متقاضی   شرایط دریافت ویزا کانادا از طریق روش های دیگر را دارد

وری آ  جمع  به  درخواست  فرم  کردن  پر  محض  به   موظفید؛  مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

 بپردازید. منظور از مدارک مورد نیاز مدارکی است که در این بخش شرح داده شده  مدارک مورد نیاز

بدانید که اگر یکی از مدارکتان   اند. قبل از این که به خواندن مدارک قرار داده شده بپردازید، این را

نگرفته  قرار  یکدیگر  روی  بر  کانادا  ویز  طبق سفارت  آفیسر  است  امور باشد، ممکن  به  بسیار  ا که 

ویزا می دهد، برای شما نامه ریجکتی صادر کند. پس در گرد هم   مهاجرت حساس است و به سختی

 کنید. در حالت کلی مدارک مورد نیاز برای ویزای خوداشتغالی هنرمندان عبارتند   آوری مدارک دقت 

 :از

 گواهی عدم سوء پیشینه    

 مدارک تمکن مالی     

 لم ارائه پاسپورت سا     

 ارائه شناسنامه معتبر    

 ارائه عکسی که جدید است     

 ارائه کارت ملی     

 داشتن اجاره نامه     

 گواهی اثبات هنرمند بودن    

 داشتن گواهی سالمت پزشکی     

 



 

 

 سواالت متداول در زمینه اخذ ویزای هنرمندان در کانادا

 ویزای هنرمندان کانادا چیست؟     

افراد متقاضی  افراد با تجربه در   برنامه فدرال کانادا برای  ویزای هنرمندان کانادا، این امکان را به 

کاری   فرهنگ می دهد تا برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند. افراد بر اساس تجربه   عرصه های هنر و

 .ئم در کانادا را دارندو قصدشان برای ادامه کار، امکان اقامت دا

 شرایط ویزای هنرمندان کانادا چگونه است؟    

هنرمندان کانادا را بر اساس تجربه، قصد و توانایی ایجاد اشتغال    اداره مهاجرت کانادا متقاضی ویزای

مربوطه   کانادا ارزیابی می کند. داوطلبان باید نشان دهند که حداقل دو سال تجربه  هنری خود در 

کنند و این درآمد به قدری   ته دوم این است که نشان دهند از حرفه خود درآمد کسب می دارند و نک

 .است که خودکفایی برای آن ها به بار می آورد

 مشاغل مهم برای دریافت ویزای هنرمندان کانادا چگونه است؟     

ویزای دریافت  برای  مهم  مشاغل  از  ای  عک  نمونه  نقاشان،  از  توان  می  کانادا  اسان، هنرمندان 

 .کارگردانان، نوازندگان و خوانندگان، بازیگران و کمدین ها  نویسندگان، تهیه کنندگان،

 درآمد هنرمندان در کانادا چگونه است؟     

شغل و این که در کدام ایالت کار می کند متغیر است. این   درآمد یک هنرمند در کانادا بسته به نوع

 ( بیشتر  ٪ 1.0)  کلمبیا   بریتیش   ونکوور،   در   حقوق سط  دستمزد باالتر از متو  عناوین شغلی همچنین 

( کمتر  ٪ 4.1مونترال، کبک )  و (  کمتر   ٪ 24.4دارند. کمترین حقوق را می توان در ادمونتون، آلبرتا ) 

 .یافت

 

 

 



 

 

 سخن پایانی 

به هنرمندانی که   هنرمندان کانادا یکی از انواع ویزای خوداشتغالی کانادا می باشد. این ویزا  ویزای

در کار خود، خویش فرما هستند اعطا   در سطح بین المللی آثاری موفق خلق و مطرح نموده اند و یا

کانادا الزم است اثبات کند که از حرفه خود درآمد قابل   می شود. فرد در روش ویزای هنرمندان

اثبات شرایط ویزای هنرمندان کانادا در عمل کار آسانی نمی   توجهی کسب می کند. از آنجا که 

حتی   و متخصص مشورت نمایید وتوصیه می شود در این خصوص حتماً با وکیل باتجربه    باشد،

اتریش اقدام نمایید.   االمکان از کشورهایی که مسیر هموارتری درباره اقامت هنرمندان دارند مثل

درخشان در حیطه امور مهاجرتی مربوط به  موسسه حقوقی ملک پور مفتخر است با سال ها تجربه

ت کسب اطالعات بیشتر در خصوص خدمات ارائه دهد. در صور  کانادا در این زمینه به شما عزیزان

 می توانید سواالت خود را از ما بپرسید یا از طریق تماس تلفنی با کارشناسان  ویزای هنرمندان کانادا

 .ما مشاوره رایگان دریافت نمایید

 

 


