
 

 

 مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا

 

مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا در سال های اخیر افزایش یافته است و کشور کانادا به مهاجرینی نیاز دارد 

که در مناطق کم جمعیت به عنوان نیروی کار بازار کار را تقویت کنند و با پیری جمعیت مقابله کنند. اغلب افرادی 

نند پس از دریافت اقامت دائم به شهرهایی مانند تورنتو، که از طریق برنامه های استانی به کانادا مهاجرت می ک

 تیو کم جمع ییمهاجرت به مناطق روستا طیشرامونترال و ونکوور نقل مکان می کنند اما با توجه به اینکه 

این مناطق مورد استقبال مهاجرین قرار می گیرد و از همین رو راحت تر از برنامه های فدرال است  (2022کانادا)

ن مقاله را به بررسی شرایط روش ها و مدارک مورد نیاز مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا اختصاص داده ما ای

ایم. تورنتو، ونکوور، مونترال و کلگری مقاصد محبوب برای مهاجرین هستند اما با افزایش مهاجرت به کانادا و نیاز 

برای اخذ  ی اخیر استان های کم جمعیتمناطق کم جمعیت این کشور پهناور به نیروی متخصص در سال ها

مورد استقبال واقع شده اند و شما عزیزان پس از مطالعه این مقاله می توانید در خصوص مهاجرت  پاسپورت کانادا

اتریش( مشاوره تلفنی رایگان  MIEبه مناطق کم جمعیت کانادا با مشاورین ما در مؤسسه مشاوره ای ملک پور )

 داشته باشید.

 کانادا تیمهاجرت به مناطق کم جمع یروش ها •

 یانتر اکسپرس •

 یاستان یها برنامه •

 کیحوزه آتالنت برنامه •

 (RNIP)مهاجرت یکانادا برا یو شمال ییمناطق روستا یمعرف •

 کانادا تیمهاجرت به مناطق کم جمع یبرا ازیزبان مورد ن مدرک •

 کانادا تیمهاجرت به مناطق کم جمع ازیمورد ن مدارک •

  کانادا تیمناطق کم جمع یبرنامه  قیمهاجرت از طر یبرا یشغل یشاخه ها و گروه ها نیتر مهم •

 کانادا چقدر است؟ تیپروسه مهاجرت به مناطق کم جمع طول •

 کانادا تیو کم جمع ییمهاجرت به مناطق روستا یالحاق خانواده برا طیشرا •

 گریکانادا و امکان انتقال به مناطق د تیو کم جمع ییوستابه مناطق ر مهاجرت •

 کانادا تیو کم جمع ییمتداول در مورد مهاجرت به مناطق روستا سواالت •

 سخن پایانی •



 

 

 کانادا تیمهاجرت به مناطق کم جمع یروش ها

روشهای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا روشهای مختلفی وجود دارد اما 

اصلی ترین روشهای مهاجرت به کاناداست. دانشجویانی که برای تحصیل در  اریسرمایه گذکاری و مهاجرت 

اقدام می کنند با توجه به امتیاز باالی دانشگاه های کانادا و امتیاز تحصیالت  برای ویزای کانادا دانشگاه های کانادا

کانادایی در برنامه های مهاجرتی می توانند برای اقامت دائم کانادا پس از تحصیل اقدام کنند که یکی از سریع 

استان ظرفیت و برنامه متفاوتی را اعالم  هر کاریاست. در رابطه با مهاجرت  اخذ پاسپورت کاناداترین روشهای 

می کند که نسبت به رشته های مورد نیاز آن استان می توانید امتیاز باالتری نسبت به برنامه فدرال یا دولتی 

و پس از اخذ اقامت باید مدتی در دریافت کنید اما در اغلب این برنامه ها نیاز به دعوتنامه کاری از استان دارید 

فعالیت کاری داشته باشید. در رابطه با مهاجرت سرمایه گذاری و کارآفرینی، استان های مختلف من  همان استان

جمله استان بریتیش کلمبیا، استان انتاریو، استان ساسکاچوان و سایر استان ها امتیازات متفاوتی دارند و برای 

و آشنایی به زبان انگلیسی حائز اهمیت  کارآفرینی شرایط متقاضی از لحاظ سن، تحصیالت، سابقه کار یا مدیریت

 است.

 

 یانتر اکسپرس

اکسپرس انتری یکی از سریع ترین و بهترین روشهای مهاجرت به کاناداست که توسط دولت فدرال شرایط 

و مهاجرت به مناطق محروم کانادا هم از این برنامه استفاده متخصصین برای مهاجرت به کانادا بررسی می شود 

می شود. اکسپرس انتری یک فرایند دو مرحله ای است و اولین قدم تکمیل پروفایل برای ارسال مدرک زبان، 

مدارک تحصیلی )گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی( و گذرنامه است که در صورت انتخاب و دریافت دعوتنامه اقامت 

که مدرک دانشگاهی یا مدرک بین المللی به همراه تجربه کاری ارک تکمیلی را ارسال می کنید. افرادی دائم مد

و مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی دارند واجد شرایط برای این برنامه هستند و به طور کلی حداقل شرایط زیر را 

 باید داشته باشند:

 ارتباط با مدرک تخصصی یا تحصیلی سال گذشته در 10.حداقل یک سال تجربه کاری در 1

 CLB.حداقل نمره زبان انگلیسی یا فرانسوی با معیار 2

 .تحصیالت تکمیلی پس از دوره متوسطه مورد تأیید استانداردهای آموزشی کانادا3

 



 

 

 یاستان یها برنامه

ان نیوبرانزویک، نوا مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا از طریق برنامه های استانی هم امکانپذیر است مثل است

برنامه های اکسپرس انتری، جاب آفر یا حمایت کارفرما، اسکوشیا، پرنس ادوارد و استان های دیگر که از طریق 

اقدام کرد. در صورتی که از کارفرمای  ویزای کاناداخوداشتغالی، کارآفرینی و سابقه کار استانی می توان برای 

ا حداقل یک سال سابقه کار در همان استان داشته باشید می توانید امتیاز استانی دعوتنامه کاری داشته باشید ی

برنامه استانی را برای درخواست اقامت دریافت کنید همچنین برنامه کارآفرینی در استان های بریتیش کلمبیا، نوا 

بق با نیازهای آن اسکوشیا، ساسکاچوان، نیوبرانزویک، انتاریو و کبک به این صورت است که با طرح اقتصادی مطا

اقامت کانادا را دریافت کنید. دانشجویان بین المللی که از دانشگاه در آن مورد می توانید  اریسرمایه گذاستان و 

های کانادا فارغ التحصیل می شوند امتیاز تحصیالت کانادایی را دریافت می کنند و می توانند در برنامه های 

کاریابی سال می توانند اقامت خود را برای  2استانی مهاجرت به کانادا شرکت کنند که پس از اتمام تحصیل تا 

 در کشور کانادا هم تمدید کنند. 

 

 کیحوزه آتالنت برنامه

روش دیگر برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا، برنامه حوزه آتالنتیک است که به عنوان راهی برای اقامت 

است و دائم کانادا برای کارگران ماهر خارجی و فارغ التحصیالن بین المللی از یک مؤسسه کانادایی معرفی شده 

)نیوبرانزویک، نوا اسکوشیا، جزیره پرنس ادوارد یا  استان اقیانوس اطلس در کانادا 4این افراد می توانند در یکی از 

 (RNIPکانادا ) تیکننده در طرح مهاجرت به مناطق کم جمعمناطق و جوامعِ شرکتکه  نیوفاندلند و البرادور(

بسته شد اما اگر قبل از  2021دسامبر  31برنامه آزمایشی حوزه آتالنتیک در تاریخ کار و زندگی کنند. هستند 

برای اقامت دائم  2022مارس  5این تاریخ گواهی تأیید استانی را دریافت کرده اید همچنان می توانید تا تاریخ 

 Atlanticامه آتالنتیک )( جایگزین برنpilotکانادا از این روش درخواست دهید، البته برنامه مهاجرت پایلوت )

Immigration Program اجرا می شود. برای شرکت در برنامه حوزه  2022مارس  6( شده است و از تاریخ

ابتدا کارفرما باید تعیین شود و در واقع این روش از طریق جاب آفر از حوزه آتالنتیک انجام می شود که آتالنتیک 

رای اقامت دائم به اداره مهاجرت درخواست دهد اما در مدت انتظار برای بعد از تعیین کارفرما متقاضی می تواند ب

 اقامت دائم، اقامت موقت کاری برای متقاضی صادر می شود. 

 

 



 

 

 (RNIP)مهاجرت یکانادا برا یو شمال ییمناطق روستا یمعرف

برای اتباع خارجی که از استان های تعیین  (RNIP)برنامه آزمایشی مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی کانادا 

شده پیشنهاد شغلی دارند و دارای حداقل تحصیالت، مهارت زبان، تجربه کاری و تمکن مالی هستند مناسب است 

North Bay (Ontario ،) Sudbury (Ontario ،)Timmins (Ontario ،)شهرهای در که در حال حاضر 

Sault Ste. Marie (Ontario ،)Thunder Bay (Ontario ،)Brandon (Ontario ،)

Altona/Rhineland ،Moose Jaw (Saskatchewan ،)Claresholm (Alberta ،)Vernon 

(British Columbia و )West Kootenay (British Columbia ) کننده در مناطق و جوامعِ شرکتکه

این برنامه اجرا می شود. مشاغلی که در زمینه  ( هستندRNIPکانادا ) تیطرح مهاجرت به مناطق کم جمع

فوالدسازی، جنگلداری، فناوری اطالعات، هوانوردی و هوافضا، پزشکی، آموزش و خدمات پلیس، کشاورزی و تولید، 

جزء مشاغل  هستندساخت و ساز، خدمات مالی، فراوری مواد غذایی، دندانپزشکی، پرستاری و فراوری گوشت 

 ت به مناطق کم جمعیت کانادا در مناطق روستایی و شمالی هستند. مورد نیاز برای مهاجر

 

 کانادا تیمهاجرت به مناطق کم جمع یبرا ازیزبان مورد ن مدرک

بر اساس برنامه انتخابی شما متفاوت است اما با  (2022کانادا) تیو کم جمع ییمهاجرت به مناطق روستا طیشرا

توجه به رقابت باال توصیه می کنیم با نمره باالتر از امتیاز حداقل برای مدرک زبان برای شرکت در برنامه های 

در هر بند  6مهاجرتی کانادا اقدام کنید، به عنوان مثال حداقل نمره زبان آیلتس برای برنامه اکسپرس انتری نمره 

مدرک زبان پس از تأیید کارفرما به همراه مدارک تحصیلی  امتیاز بیشتر باید نمره باالتر کسب کنید.ت اما برای اس

برای انجمن همان استان ارسال می شود در صورت تأیید مدارک توصیه نامه از انجمن استانی برای شما صادر می 

 Niveaux de Compétence Linguistique( و  CLBبرای برنامه آتالنتیک طبق معیار زبان کانادایی ) شود. 

Canadiens (NCLC)   حداقل نمره زبان مورد نیاز بر اساس رشته یاNOC :گروه انتخابی فرد متفاوت است 

 6سطح  NOC A :CLB/NCLCو  NOC 0دسته 

 5سطح  NOC B :CLB/NCLCدسته 

 4سطح  NOC D :CLB/NCLCو  NOC Cدسته 

 

 



 

 

 کانادا تیمهاجرت به مناطق کم جمع ازیمورد ن مدارک

برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا مدارک الزم نسبت به مسیر انتخابی شما متفاوت است و برای انتخاب 

در روشهای مسیر درست شرایط و مدارک شما حائز اهمیت است که ما در این بخش به بررسی مدارک اصلی 

دا می پردازیم. در صورتی که از طریق ویزای کار اقدام می کنید نیاز مختلف مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانا

به ارائه مدارک تحصیلی، سوابق کاری، مدرک زبان و پیشنهاد کاری از استان مورد نظر خواهید داشت که با توجه 

رای شانس بیشتر به امتیازات مهاجرت کاری به کانادا و رقابت در زمینه انتخاب، پیش از ثبت نام امتیازات خود را ب

کانادا اقدام می کنید  ویزایو انتخاب درست مسیر بررسی کنید. در صورتی که از طریق روش کارآفرینی برای 

عالوه به مدارک تحصیلی و مدرک زبان، پشتوانه مالی شما و تجربه مدیریت در زمینه کسب و کار قبلی شما حائز 

صیلی مدرک زبان با نمره پایین تری مورد نیاز است و محدودیت اهمیت است اما در مقایسه با روش های کاری و تح

 سنی کمتری وجود دارد. 

 

  کانادا تیمناطق کم جمع یبرنامه  قیمهاجرت از طر یبرا یشغل یشاخه ها و گروه ها نیتر مهم

اعالم می کند برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا هر استان شاخه ها و گروه های شغلی مورد نیاز خود را 

و هر سال احتمال تغییر آنها وجود دارد که پیش از زمان ثبت نام باید به صورت دقیق این مشاغل را بررسی 

برای نقش های کارگر عمومی، راننده کامیون، جوشکار، مدیر  2022مشاغل مورد نیاز کانادا در سال  بفرمایید.

خی از مشاغل تقاضای اداری و پذیرش اعالم شده است اما بر منابع انسانی، مدیر پروژه، مدیر حسابداری، دستیار

)توسعه دهنده وب( است که  Web Developerبیشتری دارند. بیشتر تقاضا در مشاغل مورد نیاز کانادا شغل 

در سازمانهای مختلف از مشاغل کوچک تا شرکت های بزرگ دولتی نیاز به این رشته وجود دارد و میانگین حقوق 

دالر در سال است. توسعه دهنده وب می تواند در زمینه طراحی وب، مدیریت وب سایت  69.305شته برای این ر

( فعالیت داشته باشد و این شغل بیشترین شانس را برای مجوز کار کانادا SEOو بهینه سازی موتورهای جستجو )

 خواهد داشت. 

 

 کانادا چقدر است؟ تیپروسه مهاجرت به مناطق کم جمع طول

ل پروسه مهاجرت مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا نسبت به اینکه از چه مسیری اقدام می کنید طوبرای 

متفاوت خواهد بود اما به طور کلی تغییر شرایط و قوانین بر زمان انجام پروسه مهاجرت و شانس انجام آن تأثیرگذار 



 

 

ماه  8ی اقدام می کنند حداقل طول پروسه برای افرادی که از طریق برنامه اکسپرس انتری یا روشهای کاراست. 

تا یک سال است اما در عمل طی تجربه سالهای اخیر طول پروسه صدور مجوز اقامت بیشتر از یکسال است و گاهأ 

حتی به دو سال هم می رسد و برای متقاضیانی که دعوتنامه کار از استان یا کارفرما دارند پروسه سریع تر انجام 

در کانادا هم طول پروسه حدوأ بین یک سال  اریو سرمایه گذبا مهاجرت از طریق کارآفرینی می شود. در رابطه 

تا دو سال است اما سریعترین روش مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا تحصیل است زیرا پروسه اخذ ویزای 

یر روشهای مهاجرت به ماه است و نسبت به سا 8تا  6برای افرادی که واجد شرایط هستند معموأل  کانادا تحصیلی

 کانادا شانس بیشتری دارد، البته برای افرادی که از لحاظ سنی شرایط مناسبی دارند. 

 

 کانادا تیو کم جمع ییمهاجرت به مناطق روستا یالحاق خانواده برا طیشرا

جمعیت کانادا لحاق به خانواده برای مهاجرت به مناطق روستایی و کم برای متقاضیانی که خانواده هستند شرایط ا

حائز اهمیت است و گاهی اوقات شرایط متفاوت بر تصمیم گیری برای انتخاب روش یا مهاجرت تأثیر می گذارد. 

اهان )همسر و فرزندان( در حال حاضر همه روش های مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا امکان اقامت برای همر

ه مهاجرت می توانند اقدام کنند اما در بعضی روش های را دارند و همسر و فرزندان به عنوان همراه در پروس

سال. در رابطه با مهاجرت  21سال می توانند اقدام کنند و در بعضی روش ها تا سن  18مهاجرتی فرزندان تا سن 

سال می توانند به عنوان همراه اقدام کنند اما در رابطه با روش های  18از طریق کار و تحصیل فرزندان تا سن 

سال وجود دارد، البته در صورتی که فرزند مجرد  21امکان اقدام برای فرزندان تا سن  اریسرمایه گذرینی و کارآف

و وابسته به والدین باشد. در هیچ از روش های مهاجرت به کانادا پدر و مادر یا خواهر و برادر نمی توانند به عنوان 

 همراه در پرونده مهاجرتی فرد متقاضی قرار بگیرند. 

 

 گریکانادا و امکان انتقال به مناطق د تیو کم جمع ییبه مناطق روستا مهاجرت

سؤال بعضی از متقاضیان مهاجرت به کانادا این است که آیا در صورت مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا امکان 

انتقال به شهرها و استان های دیگر کانادا برا کار و زندگی وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال نسبت شیوه مهاجرت 

طریق اکسپرس انتری و اقامت دائم انجام شود متقاضی متفاوت است، به عنوان مثال در صورتی که مهاجرت از 

امکان انتقال به مناطق دیگر و شهرهای دیگر از همان ابتدا با اقامت دائم وجود دارد اما در صورتی که پروسه 

تا زمان اخذ اقامت دائم در همان منطقه تأیید شده اقامت داشته متقاضی باید مهاجرت از ابتدا با اقامت دائم نباشد 

ر صورتی که از طریق کارآفرینی برای مهاجرت به کانادا اقدام کنید اقامت اولیه شما اقامت موقت است و . ددباش



 

 

برای اجرای بیزینس پلن باید در همان شهر تأیید شده اقامت داشته باشید اما پس از دریافت اقامت دائم کانادا 

باشید، البته توجه بفرمایید که این قانون استثنائاتی  می توانید در هر یک از شهرها یا استان های کانادا اقامت داشته

 دارد که نسبت به نوع روش مهاجرتی خود باید آن ها را بررسی کنید.

 

 کانادا تیو کم جمع ییمتداول در مورد مهاجرت به مناطق روستا سواالت

 برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا از چه روش هایی می توان اقدام کرد؟ ️✔

مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا از طریق کار، تحصیل و کارآفرینی می توان اقدام کرد و هر منطقه برای 

 نسبت به قوانین همان استان شرایط متفاوتی را برای مهاجرت اعالم می کند.

 هزینه مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا چقدر است؟ ️✔

کانادا اقدام کنید کمترین هزینه را خواهید داشت اما برای در صورتی که از طریق روشهای کاری برای مهاجرت به 

 اقامت تحصیلی یا روشهای کارآفرینی نسبت به شرایط هر استان هزینه ها متفاوت است.

 آیا برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا امکان اخذ ویزای همراه وجود دارد؟ ️✔

سال در خصوص ویزای کاری و تحصیلی و حتی فرزندان  18امکان اخذ ویزای همراه برای همسر و فرزندان تا سن 

 سال برای اقامت کارآفرینی کانادا وجود دارد. 21تا سن 

 آیا برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا مدرک زبان الزم است؟ ️✔

ه برای همه روشهای مهاجرت به کانادا مدرک زبان الزم است اما برای بعضی از روشها مثل روش کارآفرینی نمر

 پایین تر نسبت به روشهای کاری و تحصیلی قابل قبول است.

 

 سخن پایانی

شرایط مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا، مدارک مورد نیاز برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا و 

ان در این مقاله مورد بحث و بررسی علمی و تخصصی قرار گرفت و شما عزیز اخذ پاسپورت کانادا روشهای مختلف

می توانید در رابطه با هر یک از روشهای مهاجرتی در استان های مختلف کانادا به مقاله تخصصی مربوط به همان 

موضوع در وب سایت ما مراجعه کنید. با توجه به نیاز کشور کانادا به خصوص مناطق و شهرهای کم جمعیت این 



 

 

اطق کم جمعیت گاهأ با سهولت بیشتری انجام می کشور به نیروی کار، مهاجرت به شهرهای روستایی کانادا و من

شود و خیلی از عزیزان پس از اخذ اقامت دائم به استان های مختلف کانادا نقل مکان می کنند، بنابراین توصیه 

می کنیم برای شانس باالتر مهاجرت به کانادا نسبت به شرایطی که دارید بهترین برنامه مهاجرتی کانادا را انتخاب 

ر نهایت شما عزیزان می توانید برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا یا به طور کلی برای مهاجرت کنید. د

اتریش( مشاوره تلفنی  MIEبه کانادا از طرق مختلف می توانید با کارشناسان ما در مؤسسه مشاوره ای ملک پور )

  رایگان داشته باشید.

 

 


