
 

 

 2021 – 2020مهاجرت به نیوزلند  

 بررسی شرایط مهاجرت به این کشور 

مهاجرت به نیوزلند ، روش های دریافت پاسپورت نیوزلند و همچنین روش های اخذ اقامت نیوزلند، در این  

بررسی علمی قرار می گیرد. روش دریافت اقامت در کشور نیوزلند چیست؟ اعتبار پاسپورت  مقاله مورد تحلیل و 

به چه صورت است؟ مهاجرت به نیوزلند از جهات   ویزای تحصیلی نیوزلند  این کشور به چه صورت می باشد؟ اخذ 

مختلفی قابل بررسی می باشد که به صورت ساده و خالصه، اصلی ترین و مهمترین نکات آن، خدمت شما  

عزیزان ارائه می گردد. مهاجرت به نیوزلند از روش های مختلفی همچون ازدواج، سرمایه گذاری، کار و  

مقاله، هر یک از این روش ها به صورت مفصل بیان شده شده است.   پناهندگی انجام می پذیرد که در این 

 MIE امیدواریم توانسته باشیم در مقاله پیش رو، که توسط مشاورین و متخصصین مؤسسه حقوقی ملکپور

اتریش، به نگارش آورده شده، به تمامی ابهامات و سئواالت ذهنی شما پاسخ داده و اطالعات کاملی در باب  

یوزلند و شرایط مهاجرت به آن و همچنین اخذ اقامت و تابعیت کشور نیوزلند، خدمت شما عزیزان  مهاجرت به ن

 ارائه دهد.شما عزیزان در صورت نیاز به اطالعات کامل و مفید می توانید با کارشناسان مؤسسه حقوقی ملک پور

MIE  نمائید  دریافت رایگان اتریش؛ تماس حاصل نموده و مشاوره تخصصی و. 

 اجرت به نیوزیلند از راههای مختلف مه

 شرایط مهاجرت به نیوزلند از طریق کار

 شرایط مهاجرت به نیوزلند از طریق تحصیل 

 مهاجرت نیوزلند از طریق سرمایه گذاری 

 مهاجرت به نیوزلند از طریق ازدواج 

 مهاجرت نیوزلند و اخذ تابعیت از طریق تولد 

 مهاجرت به نیوزلند از طریق پناهندگی

 مهاجرت به نیوزلند برای هنرمندان و افراد فوق موفق 

 هزینه های زندگی در نیوزلند 

https://miemohajerat.net/%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2%d9%84%d9%86%d8%af/


 

 

یکی از موارد مهم در انتخاب کشور موردنظر، اطالع از هزینه های آن می باشد. هزینه ی زندگی در این کشور  

ه حدود سه الی چهار هزار دالر نیوزلند به ازای هر شخص می باشد. در جدول زیر قیمت اقالم مورد نیاز  ماهان

 .اشخاص، خدمت شما بزرگواران ارائه شده است

 اقیمته م اقال

 د دالر نیوزلن 1487 ر خوابه در مرکز شه 1اجاره آپارتمان 

 د دالر نیوزلن 177 ی متر  85هزینه ی ماهیانه آب و برت یک واحد 

 د دالر نیوزلن 6866 ر قیمت خرید هر متر مربع آپارتمان در مرکز شه

 د دالر نیوزلن 20 ط یک وعده ناهار در رستوران متوس 

 د دالر نیوزلن 84 ه مگابیت در ثانی  60اینترنت نامحدود ماهیانه 

 د نیوزلندالر  16.86 تیک کیلوگرم گوش 

 د دالر نیوزلن 2.67 ر یک لیتر شی

 د دالر نیوزلن 2.68 ج یک کیلوگرم برن

 د دالر نیوزلن 2.19 ن یک لیتر بنزی

 

 اخذ اقامت و تابعیت نیوزلند

  سرمایه و  کاری تحصیلی هایمهاجرت  در  بسیاری افراد که است  کشورهایی مهاجرپذیرترین  و کشور نیوزلند یکی از زیباترین 

  برای مدت این از پس توانندمی  باشند داشته   اقامت کشور  این در سال  پنج تا افراد  که  صورتی   در. کنند می  اقدام کشور این به  گذاری



 

 

اقدام کرده و یکی از معتبرترین پاسپورت های دنیا را اخذ نمایند. با داشتن پاسپورت کشور نیوزلند   پاسپورت نیوزلند  درخواست

دنیا سفر کنند. تمام روش های اخذ ویزای کشور نیوزلند منجر به اخذ سیتیزنی این کشور   کشور  ۱۱۳توانند بدون ویزا به افراد می 

نخواهد شد پس بهتر است متقاضیان محترم برای مهاجرت به نیوزلند، کامل ترین و درست ترین روش های مهاجرت را بررسی  

اتریش   MIE سط مشاوران موسسه حقوقی ملک پورکرده و یکی از این روش ها را برای این موضوع انتخاب کنند. این مقاله تو

 .نگارش شده است و هرگونه کپی از آن غیرقانونی و غیر شرعی است و پیگرد قانونی به دنبال دارد

 

 پاسخ به سواالت متداول در زمینه مهاجرت به نیوزلند

 آیا مهاجرت به نیوزلند از طریق سرمایه گذاری امکانپذیر است؟

 .ند از طریق سرمایه گذاری امکان پذیر استبله مهاجرت به نیوزل

 آسانترین راه برای مهاجرت به نیوزلند چیست؟ 

 .مهاجرت از طریق تحصیل و سرمایه گذاری از آسانترین روشهای مهاجرت به نیوزلند هستند 

 برای مهاجرت به نیوزلند از کجا شروع کنم؟ 

بشناسید سپس با توجه به شرایطتان بهترین روش   برای مهاجرت موفق ابتدا باید روشهای مهاجرت به آمریکا را

 .را انتخاب نمایید 

 آیا می توان بدون وکیل به نیوزلند مهاجرت کرد؟ 

بله اما از آنجایی که مهاجرت امری حساس و سرنوشت ساز است و نیاز به آگاهی کامل دارد. بنابراین اقدام از  

 .طریق وکیل، ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می دهد 

 هاجرت به نیوزلند و سخن پایانیم

مهاجرت به نیوزلند ، انواع روش های اخذ اقامت و پاسپورت نیوزلن در مقاله ما به صورت مفصل بررسی شد،  

برای مهاجرت به نیوزلند و دریافت اقامت آن، روش ها و راه های متعددی مانند تحصیل و سرمایه گذاری و  

یوزلند و اخذ ویزای کار نیوزلند و ازدواج وجود دارد که هر کدام از آن ها  کارآفرینی در نیوزلند، پناهندگی در ن

مورد بررسی علمی قرار گرفت که متقاضیان می توانند با توجه به شرایط خود یکی از این روش ها را برگزینند،  

مشاوره  پیشنهاد می نمائیم برای مهاجرت به نیوزلند با وکالی متخصص و مشاورین موسسه حقوقی ملک پور 

داشته باشید تا بتوانید اطالعات الزم و کافی برای دریافت پاسپورت نیوزلند را داشته باشید. به عالوه شما عزیزان  
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می توانید در قسمت انتهای مقاله، در قسمت دیدگاه نظرات، پرسش های خود را بیان نموده و پاسخ خود را در  

 .کوتا ترین زمان ممکن دریابید 

 

 


