
 

 

 مهاجرت به هلند 

 2020و راحت ترین راه مهاجرت به هلند

نحوه مهاجرت به هلند ، طرق و شرایط اقامت در هلند و مهاجرت هلند در این مقاله مورد تحلیل و بررسی علمی  

  است؟ چگونه هلند  در  اقامت شرایط  و  مهاجرت  قرار می گیرد. مهاجرت به هلند تضمینی دارد؟ راهها و نحوه

امکان پذیر است؟ در این مقاله به   ورزش  طریق  از هلند  به مهاجرت است؟ چگونه مهاجرت  برای هلند  کشور

صورت تفصیلی به موضوعات راههای مهاجرت به هلند، همچنین راحت ترین راه مهاجرت به هلند، اقامت هلند با  

  سوال به  و  پردازیم  می   دست  این از موضوعاتی    و هلند  در  کار هلند،  در تحصیل ،  خرید ملک و سرمایه گذاری

ند مهاجرت کنیم پاسخ خواهیم داد. در صورتی که راجع به مهاجرت به کشور  هل  به چگونه اینکه مورد در شما

موسسه   هلند از طرق مختلف همچون ویزای هنرمندی هلند، نیاز به راهنمایی بیشتر دارید می توانید با مشاورین

ز مشاوره تلفنی رایگان بهره مند گردید و یا با تهیه  تماس حاصل نمایید و ا( اتریش )  MIEحقوقی ملک پور

ویدیوی راهنمای گام به گام اخذ اقامت بدون نیاز به وکیل اقدام نمایید. همچنین می توانید برای کسب  

اطالعات بیشتر در مورد هلند در گوگل به صورت )مهاجرت به هلند ملک پور( جستجو نمایید تا مطالب بیشتری  

 .در اختیار شما قرار گیرد   از وبسایتهای ما

 چگونه به هلند مهاجرت کنیم؟ 

 : مهاجرت به هلند روشهای مختلفی دارد

 راههای مهاجرت به هلند 

اثبات کنیم و نشان دهیم آنقدر سرمایه داریم که بتوانیم ایده جدیدی ارائه دهیم. یعنی یک ایده نو مطرح کنیم  

ده اند و آنها مشخص می کنند این ایده، نو هست یا نه؟  و یک سری شرکت هستند که از طرف دولی معرفی ش 

 که این کار سرمایه گذاری زیادی نمی خواهد 

 از طریق سرمایه گذاری بیشتر

روش تحصیلی: اگر هنگام گرفتن ویزا برای اخذ پذیرش هلند اگر مدارک ما کامل باشد شانس باالتری داریم و  

 .روال کار به صورت منظم و روتین پیش میرود 

روش کاری: وقتی درس تمام شد به شما فرصت می دهند مشغول به کار شوید. که این روش بهترین و راحت  

ترین روش برای اخذ اقامت هلند هست. چون اقامت کاری داریم می توانیم بعد از چند مدت اقامت دائم هم  
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  …ری مثل هلند و اتریش و بگیریم و بعد از چند سال پاسپورت آن کشور را دریافت کنیم. چون پاسپورت کشو 

 .ندارد آمد  و  رفت در  محدودیتی

 .ازدواج با یک شخص هلندی: که این روش برای همه آسان نیست

 روش های خاص برای هنرمندان یا محققان برتر 

در کل مهاجرت به هلند از شرایط خوبی برخوردار است و در برخی مواقع امکان تحصیل دانشگاه و زبان به  

 .ود داردصورت همزمان وج

 هزینه های زندگی در هلند 

یکی از مواردی که برای مهاجرت به هلند باید به آن توجه نمود هزینه های کشور مقصد می باشد. هزینه زندگی  

  برخی  زیر جدول  در  یورو در ماه متغیر می باشد.  ۱۵۰۰تا   ۱۰۰۰در کشور هلند با توجه به عادت شخص بین 

 : است شده نوشته هلند  کشور  در  ها  هزینه

 ه هزین د مور

 و یور  ۹۶۰ ( ایه ماهانه در مرکز شهرآپارتمان )کر

 و یور ۱۵ ن غذا در رستوران ارزا

 و یور ۷.۵ د غذا در مک دونال

 و یور ۲.۲ ی سی س  ۳۳۰نوشابه 

 و یور ۱.۸ ی سی س  ۳۳۰آب 

 و یور ۳ یبلیط یک طرفه حمل و نقل عموم

 و یور ۲.۲ غ تخم مر



 

 

 و یور ۱.۷ و برنج سفید هر کیل

 و یور ۱.۳ و پیاز هر کیل 

 و یور ۱.۸ و موز هر کیل 

 

 هزینه مهاجرت به هلند

هزینه مهاجرت به هلند در روشهای مختلف متفاوت است. مثال برای تحصیل در هلند، شخص باید هزینه یک  

سال تحصیل و زندگی را عالوه بر هزینه های پذیرش و ویزا به همراه داشته باشد تا بتواند برای تحصیل اقدام  

د شود و از همان ابتدا قرارداد کاری  نماید. در مهاجرت کاری، چون در هلند شخص باید با ویزای جاب آفر وار

ماهه اول زندگی در هلند باید سرمایه اولیه داشته باشد. در   6دارد، نیاز به هزینه زیادی ندارد و تقریبا برای 

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری نیز، راههای مختلف نیاز به سرمایه های متفاوتی دارد که در مقاله سرمایه  

اشاره شده است. به این ترتیب با هزینه های تقریبی مهاجرت به هلند از طرق مختلف  گذاری در هلند به آن 

 .آشنا شدیم

 شرایط اخذ اقامت دائم و تابعیت هلند

یکی از مهم ترین اهداف از مهاجرت به هلند اخذ تابعیت این کشور می باشد. از جمله نکات مهمی که در مورد  

آن اشاره کرد اعتبار این پاسپورت در رنکینگ جهانی می باشد.   اخذ پاسپورت و تابعیت هلند می توان به

کشور را بدون ویزا به دارندگان این    ۱۲۶پاسپورت هلند سومین پاسپورت معتبر جهان است و امکان سفر به 

پاسپورت می دهد. در حال حاضر یکی از راه هایی که می تواند در نهایت منجر به اخذ پاسپورت این کشور برای  

ضیان ایرانی شود، تحصیل در این کشور می باشد. متقاضیان با دریافت مدرک تحصیلی در این کشور می  متقا

اقامت دائم و در نهایت درخواست پاسپورت   سال کار در هلند، می توانند  ۵توانند وارد بازار کار شوند و پس از 

را نمایند. تسلط به زبان هلندی از جمله نکاتی است که برای اخذ پاسپورت در کشور هلند مورد نیاز می   هلند 

  پور ملک  حقوقی موسسه  در  ما  مشاورین  با  باشد.همچنین شما می توانید برای ارتباط با وکیل مهاجرت در هلند 

ایید. پیشنهاد می کنیم برای دریافت اقامت و تابعیت کشور هلند حتما با یک وکیل مهاجرت در  نم حاصل تماس 

 .هلند مشاوره نمایید 
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