
 

 

 مهاجرت به سنگاپور 

 و روشهای اخذ اقامت این کشور 

سنگاپور یک فرصت امیدوارکننده است برای افرادی که می خواهند در معرض یک بازار منحصر به فرد در حال  

ظهور در جنوب شرقی آسیا قرار بگیرند . دانستن نکات برجسته کشور سنگاپور می تواند به شما کمک کند یک  

مناسبی برای زندگی می باشد یا  انتخاب آگاهانه تری داشته باشید در مورد اینکه آیا این کشور موقعیت 

خیر؟سنگاپور یک مقصد مسافرتی زیبا است که هر ساله میلیون ها مسافر از آن بازدید می کنند. بهترین سواحل  

در سنگاپور که آن را به یک ساحل بهشت تبدیل می کنند. سنگاپور فرهنگ متنوع و منحصر به فردی دارد.  

،   Sentosa ، جزیره Flyer Flyer :ر سنگاپور وجود دارد مانند مکانهای نمادین مختلفی برای بازدید د

و موارد دیگر. جدا از این اماکن ، می توان   Marina Bay Sandsهندوستان کوچک ، استودیوی جهانی ، 

فعالیت های مختلف هیجان انگیزی و پرماجرا را نیز در سنگاپور از قبیل پیاده روی دوچرخه کوهستان ، پیاده  

اگالیدر و غیره انجام داد. سنگاپور همچنین به دلیل غذاهای خوشمزه اش معروف است. می توان از  روی ، پار

غذاهای مختلف اعم از شاهین های خیابانی گرفته تا رستوران های خوب ناهار خوری پیدا کرد. همچنین باید  

ید. شما عزیزان در صورتی  فرهنگ محلی سنگاپور را کشف کرد. مکانهای مختلف محلی سنگاپور باید امتحان کن

مهاجرت   و مهاجرت به کانادا کنید یا به مهاجرت بقیه کشورها همچون مهاجرت که قصد دارید به کشور سنگاپور

تماس بگیرید و با مشاوران و کارشناسان موسسه مشورت   حقوقی ملک پور موسسه ، می توانید با به اتریش

 .نمایید 

 موقعیت های شغلی مختلف 

سنگاپور از لحاظ فنی یک کشور جزیره ای است که به خاطر مرکز مالی جهانی ، هوای گرم و جمعیت چند  

با معماری معاصر و قوانین  فرهنگی، مشهور است. این کشور جدید و مدرن ، هم فرهنگ چینی و هم مالزی را 

یک جامعه بسیار برازنده آمیخته است. با داشتن سوپر مارکت ها ، رستوران ها و تمام تجمالت خانه از جمله  

  براساس   و تعدادی از مراکز خرید می توانید از زندگی با کیفیت باال در سنگاپور لذت ببرید. IMAX سینمای

شور رتبه برتر برای مشاغل امن مهاجران محسوب می  پنجمین ک – Expat Insider 2015 بررسی

شود.سنگاپور گزینه های شغلی متعددی برای ارائه اقامت خارجی دارد. عالوه بر این ، اگر می خواهید خانواده  

خود را به سنگاپور منتقل کنید ، می توانید برخی از بهترین مراقبت های کودک در جهان و همچنین کیفیت  

ی بچه های خود را پیدا کنید. در حالی که اقامت در سنگاپور می تواند کمی گران باشد ، اما  باالی آموزش برا

ملک نسبی است و اگر دستمزد خوبی بدست آورید ، قادر خواهید بود زندگی خوبی در سنگاپور داشته باشید.  
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ای جمعیت زیادی از  سنگاپور با وجود اینکه مرتباً در بین شهرهای گران قیمت جهان قرار می گیرد ، دار

مهاجران است ، زیرا چشم انداز شغلی بسیار زیاد است ، و مراقبت های بهداشتی و آموزش از باالترین  

استانداردها است. بیشتر ساکنان سنگاپور در آنجا زندگی بسیار امن دارند و احساس پایداری اقتصادی دارند و در  

کم است و اقتصاد آن همچنان رو به رشد است. صنایع سنگاپور یک اقتصاد سالم زندگی می کنند. بیکاری بسیار 

حول وسایل الکترونیکی ، مواد شیمیایی ، خدمات مالی ، تجهیزات حفاری نفت و فرآوری الستیک و محصوالت  

متمرکز شده اند. بیشتر مشاغل سنگاپور در صنعت خدمات است. این که بخواهید در منطقه قابل دسترسی  

معتبر تانگلین یا دهکده بوهمیا هلند زندگی کنید ، برای هر مهاجر در سنگاپور چیزی وجود  ارکارد ، منطقه  

  100دارد.این کشور زیرساخت پیشرفته دارد. سنگاپور دارای حمل و نقل فیزیکی بسیار پیشرفته ازجمله بیش از 

و پوشش گسترده ای را  شرکت هواپیمایی بین المللی است. زیرساخت های دیجیتالی آن نیز فوق العاده است  

 سنگاپور. است رونق   پر اقتصادی های  بخش و  تجارت شامل بخش  این . کند  می  فراهم کشور ٪99برای بیش از 

  همچنین کشور  این . دارد  تجاری  شریک  31 با آزاد  تجارت  قرارداد 20 که است ای گسترده  تجارت شبکه دارای

ن واردکننده بزرگ رتبه دارد. بورس اوراق بهادار آن ،  پانزدهمی و  صادرات بزرگ  اقتصاد  چهاردهمین عنوان  به

 .میلیارد دالر است 7.1دارای سرمایه حدود  2019بورس سنگاپور محدود ، از دسامبر سال 

 مهاجرت به سنگاپور از طریق تحصیل و شرایط دانشگاهها

ادی قصد دارند از طریق  با توجه به موقعیت مناسب و رنک بسیار خوب دانشگاه های کشور سنگاپور، افراد زی

تحصیل در مقاطع مختلف، به کشور سنگاپور مهاجرت کنند.در این قسمت دانشگاههای کشور سنگاپور را مورد  

دانشگاه در سنگاپور وجود دارد که شش تای آنها ملی هستند. دو شناخته شده ،   34بررسی قرار میدهیم. 

 QS World هر دو در رتبه بندی های (NTU) و دانشگاه فنی نانیانگ (NUS) دانشگاه ملی سنگاپور

University® 2019   بسیار بسیار برجسته هستند و دوره هایی را در طیف گسترده ای از موضوعات به

 .نفر هستند ارائه می دهند  30،000جمعیت دانشجویی خود که بیش از 

 ر یسک ها و مزایای مهاجرت به سنگاپور 

 :مزایای آن عبارتند از

براساس تولید ناخالص داخلی سومین ثروتمند جهان   2019عیتی مطلوب است. سنگاپور از سال از نظر جم

است. این کشور همچنین یکی از بزرگترین غلظت میلیونرها و یکی از پایین ترین نرخ بیکاری در بین کشورهای  

از آزادترین اقتصادهای   توسعه یافته است.این کشور دارای اقتصادی آزاد و متنوع است. سنگاپور به عنوان یکی 

جهانی و یکی از آسانترین کشورها در جهان به حساب می آید که در نتیجه مقررات مربوط به مشاغل تجاری  



 

 

خود می تواند تجارت را انجام دهد. عالوه بر این ، اقتصاد آن دارای امور متنوعی از جمله حمل و نقل ، امور مالی  

 .، گردشگری و داروسازی است

 : ی آن عبارتند ازریسک ها

این وابسته به تجارت خارجی است. اقتصاد سنگاپور به شدت وابسته به تجارت خارجی است ، که منجر به  

شد ، اما این کشور به سرعت در حال بازگشت بود.این   2008و بحران مالی  2001انقباض در طول حباب 

، اقتصاد سنگاپور با اقتصاد    کشور ارتباط تنگاتنگی با چین دارد. با توجه به سرمایه های قابل توجه این کشور

چین بسیار مرتبط است. این ارتباط در سالهای اخیر نامطلوب بوده است ، زیرا رشد اقتصادی چین به تدریج از  

 .کاهش یافته است 2011سال 

 


