موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

اکسپرس انتری

کــانـادا
در ســالهای گذشــته اکســپرس انتری ،ســریع ترین و مهم ترین کانال ورود مهاجران به
کانادا و دریافت اقامت دائم بوده است .مهاجرت از این کانال ،بر اساس امتیاز و بسیار
رقابتــی اســت .بــه همین دلیل اســتفاده از مشــاوره و خدمات کاریابی تراســت میتواند
شانس شما را برای موفقیت در آسان ترین روش مهاجرتی کانادا افزایش بدهد.
مراحـل استفـاده از خدمـات تـراسـت برای اکسپرس انتری

اسپانسر ویرایش اول
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محاسبه ی نمره مهاجرتی

مرحله اول

اولین قدم در مسیر مهاجرتی اکسپرس انتری محاسبه ی نمره ی مهاجرتی سیستم اکسپرس انتری  CRSاست.

اگر امتیاز شما پایینتر از حداقل مورد نیاز در دوره باشد
باید امتیاز مهاجرتی شما افزایش یابد و به باالی حد نصاب نمره برسد .گزینه های زیر هر کدام به امتیاز شما خواهد افزود:
راه حل  :1ثبت نام در برنامه های استانی کانادا ( 6( )Canadian PNPsماه تا  1سال) :دریافت پذیرش از برنامه های استانی
کانادا پذیرش شما را تقریبا قطعی می کند .به این منظور ابتدا به کمک وکالی خبره تراست بهترین برنامه استانی متناسب با
شرایطتان انتخاب می گردد.
راه حل  :2اخذ پیشنهاد کاری با مجوز  6( LMIAتا  10ماه) :به کمک مشاورین تراست کارفرمای مناسب و پیشنهاد کاری با مجوز
 LMIAبرایتان ارائه می شود .این مجوز  50نمره ی مثبت برای متقاضی به ارمغان خواهد آورد.
راه حل  :3فراهم سازی شرایط و ثبت نام برای دریافت مدارک کاری کانادا ( 2( )CO-OPتا  6ماه) :برای کار در کانادا شما باید
مجوزهای کار در استان های مختلف را داشته باشید .تیم وکالی خبره تراست شما را در دریافت این گواهی نامه ها و گذراندن
آزمون و مصاحبه آن ها راهنمایی می کند.

اگر امتیاز شما باالتر از حداقل مورد نیاز در دوره باشد ،گام دوم کلید خواهد خورد.

02
03
04
05

جمع آوری تمامی مدارک و دریافت تاییدیه های تحصیلی

مرحله دوم

در این مرحله با راهنمایی مشاورین تراست مدارک الزم ،تاییدیه های تحصیلی و کاری و اطالعات الزم پیش از ثبت نام جمع
آوری می شود 15( .روز تا  3ماه)
ثبت نام اکسپرس انتری و دریافت دعوتنامه ،بسته به نمره ی CRS

مرحله سوم

ثبت نام در سامانه ی اکسپرس انتری در چند مرحله انجام میشود .در این مرحله ثبت نام اینترنتی برایتان انجام می شود و
پس از دریافت دعوت نامه ابتدایی ،مدارک برای بررسی ارسال خواهد شد( .از  2روز تا یک ماه)
ارسال مدارک و ثبت نام در بانک مشاغل کانادا تا انتخاب شدن از Selection Pool

مرحله چهارم

سرعت انتخاب شدن با نمره ی مهاجرتی تناسب دارد .انتخاب شدن در این مرحله بخش عمده از مسیر مهاجرتی شما محسوب
می شود و پس از آن باید خود را برای دریافت ویزا و تدارکات سفر آماده کنید( .حدود  2تا  6ماه)
ثبت نام و دریافت اقامت دائم

مرحله پنجم

در این مرحله ی مهم فرم های ثبت نام اقامت دائم شما تکمیل شده و برای دریافت ویزای کار اقدام می گردد .در انتهای
این مرحله یک سفر به کشورهای مجاور ایران برای مصاحبه سفارت کانادا الزامی است که اقدامات دریافت اقامت نیز توسط
موسسه ی تراست انجام خواهد شد ( 2تا  4ماه) کارت  PRدر مدت زمان کوتاهی به دستتان می رسد که با داشتن این کارت
می توانید به راحتی و بدون دغدغه به کانادا سفر کرده و ساکن شوید.

اسپانسر ویرایش اول
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محاسبه امتیاز اکسپرس انتری
در اینجــا ســواالت و گزینــه هــای مربــوط بــرای ســایت محاســبه امتیــاز اکســپرس اینتــری توضیــح
داده شــده اســت.
در سایت محاسبه امتیاز اکسپرس اینتری ابتدا سوال 1نمایش داده شده است و سواالت بعدی با پاسخ دادن
به آن نمایش داده می شود.
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وضعیت متاهلی
سوال  )1وضعیت تاهلی شما پرسیده شده است؟
گزینه ها:
Annulled marriage
Common-Law
 :Divorced/ Separatedاگر از همسرتان به طور قانونی جدا شده اید.
 :Legally Separatedاگر از همسرتان جدا زندگی می کنید ولی بطور قانونی جدا نشده اید .توجه شود :در
ایــران در قوانیــن خانــواده  legally Separatedکه در حقوق بعضی از کشــورها وجود دارد نداریم و در ایران
افــراد یــا مجــرد Single؛ متاهــل Married؛مطلقه  Divorcedو یا بیوه  Widowهســتند و حالت دیگری وجود
نــدارد .بنابرایــن هرچنــد از همســرتان جدا زندگی میکنید ولی بطور قانونی جدا نشــده این حالت  Marriedرا
انتخاب کنید.
 :Marriedاگر االن متاهل هستید.
 :Never Married /singleاگر مجرد هسیتد و تابحال ازدواج نکرده اید.
 :Widowedاگر همسرتان فوت کرده است.

اگــر پاســخ شــما بــرای ســوال  1دو گزینــه  Common-Lawیــا  Marriedاســت ســوال  2بــرای شــما نشــان
داده مــی شــود غیــر اینصــورت ســوال  3بــرای شــما نمایــش داده مــی شــود.
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اقامت دائمی همسر
ســوال  )2iســوال پرســیده اســت کــه آیــا همســر شــما یــا شــریک غیــر رســمی شــما شــهروندی یــا
اقامــت دائــم کانــادا را دارد؟
گزینه ها:
خیر
بله

در ایــن قســمت اگــر پاســخ شــما بلــه اســت ســوال  3برایتــان نمایــش داده مــی شــود و اگــر پاســختان خیــر
اســت ســوال  2iiنمایــش داده مــی شــود.

راهنمای محاسبه امتیاز اکسپرس انتری
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مهاجرت همسر
ســوال  )2iiســوال پرســیده اســت کــه آیــا همســر یــا شــریک غیــر رســمیتان همــراه شــما بــه کانــادا
مــی آیــد؟
گزینه ها:
خیر
بله

پس از پاسخ به سوال  2iiسوال  3نمایش داده می شود.
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سن مهاجر
سوال  )3سن شما را پرسیده است؟
توضیحات سوال :اگر برای درخواست دعوت شده اید ،سن خود را در تاریخی که دعوت شده اید وارد کنید.
اگر قصد دارید پروفایل اکسپرس اینتری را تکمیل کنید ،سن فعلی خود را وارد کنید.

گزینه ها:
17سال و کمتر
 18سال
 19سال
 20سال
...
 45سال و بیشتر
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سطح تحصیالت
سوال  )4سطح تحصیالت خود را چه در ایران چه در کانادا را وارد کنید.
باالترین سطح تحصیلی خود را وارد کنید اگر:
●یک مدرک ،دیپلم یا گواهی کانادایی(سرتیفیکیت) کانادایی دارید ،یا
●اگـر تحصیلات خـود را در خـارج از کانـادا انجـام داده ایـد ،مـدرک تحصیلی شـما باید ارزیابی و معادل سـازی
شـده باشـد (ارزیابی مدرک تحصیلی باید از یک موسسـه تایید شـده در پنج سـال گذشـته باشـد).
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توجه :مدرک ،دیپلم یا گواهی کانادایی باید در یکی از دانشگاهها ،کالجها ،دانشکدههای بازرگانی یا فنی یا
سایر مؤسسههای معتبر کانادایی در کانادا به دست آمده باشد .آموزش از راه دور برای امتیاز تحصیلی به
حساب می آید ،اما برای امتیازهای جایزه در پروفایل یا برنامه شما حساب نمی شود.

گزینه ها:
اگر تحصیالتی ندارید یا تحصیالتتان کمتر از دبیرستان است.
فارغ التحصیل دبیرستان هستید.
اگر در دانشگاه ،کالج یا مراکز فنی تحصیالت یکساله داشته اید.
اگر در دانشگاه ،کالج یا مراکز فنی تحصیالت دوساله داشته اید ،افرادی که فوق دیپلم دارند این گزینه را
انتخاب کنند.
اگر مدرک کارشناسی دارید ( در دانشگاه ،کالج یا مراکز فنی تحصیالت  3ساله یا 4ساله دارید).
اگر دو مدرک ،دیپلم یا گواهی دارید که یکی از آنها  3یا  4ساله بوده باشد.
اگر مدرک کارشناســی ارشــد یا مدرک تخصصی که برای انجام یک شــغل با مدرک نیاز( مانند پزشکی ،دندان
پزشکی ،داروسازی ،دام پزشکی ،اوپتومتری) است.
اگر مدرک دکتری  Ph.Dدارید.

پس از پاسخ به سوال  4سوال  4bنمایش داده می شود.
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گواهی کانادایی
سوال  )4bآیا مدرک ،دیپلم یا گواهی کانادایی دارید؟
در صورتی جواب بله دهید که:
●انگلیسی یا فرانسوی به عنوان زبان دوم نباید بیش از نیمی از مطالعه شما را تشکیل داده باشد.
●شـما نبایـد تحـت یـک بورسـیهای تحصیـل کـرده باشـید کـه شـما را ملزم به بازگشـت به کشـور خـود پس از
فـارغ التحصیلـی بـرای بـه کارگیـری مهـارت هـا و دانش خـود می کند.
●شما باید در مدرسه ای در کانادا تحصیل کرده باشید (پردیس های خارجی به حساب نمی آیند)
●بایـد حداقـل هشـت مـاه تمـام وقـت ثبـت نـام مـی کردیـد و حداقـل هشـت مـاه از نظـر فیزیکـی در کانـادا
حضـور داشـته باشـید.

گزینه ها:
خیر
بله

در صورتــی ک ــه پاس ــخ ش ــما بل ــه باش ــد س ــوال
 c4بـــرای شـــما نشـــان داده مـــی شـــود و اگـــر
جوابتـــان خیـــر باشـــد ســـوال  5نمایـــش داده
مـــی شـــود.
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سطح تحصیالت کانادایی
سوال  )4cبهترین پاسخی که سطح تحصیالت کانادایی شما را توصیف می کند انتخاب کنید.
گزینه ها:
دبیرستان یا کمتر
دیپلم یا گواهی یک ساله یا دوساله
مدرک ،دیپلم یا گواهی که ســه ســاله بوده باشــد یا کارشناســی ارشــد و دکتریی که حداقل یک ســال بوده
باشد.

بعد از پاسخ به این قسمت سوال  5برای شما نمایش داده می شود.
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ریز نمرات زبان
سوال  )5در این قسمت ریزنمرات آزمون زبان از شما پرسیده می شود.
توضیحات سوال :آزمون زبان ها باید برای زبان های رسمی کانادا که انگلیسی و کانادایی هستند باشد.

شــما بایــد نتایــج آزمــون زبــان کمتــر از دو ســال پیــش را بــرای همــه ی برنامههــای تحــت اکســپرس
اینتــری ارســال کنیــد ،حتــی اگــر انگلیســی یــا فرانســوی زبــان اول شــما باشــد.
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اعتبار آزمون زبان
ســوال  )5iاز شــما پرســیده کــه آیــا نتایــج آزمــون شــما مربــوط بــه کمتــر از دوســال پیــش اســت؟
یعنــی آیــا نتایــج آزمــون شــما هنــوز اعتبــار دارد؟
گزینه ها:
خیر
بله

اگــر گزینــه بلــه را انتخــاب کنیــد ســوال  5iiبرایتــان نمایــش داده مــی شــود و اگــر گزینــه خیــر را بزنیــد
شــکل زیربــرای شــما نمایــش داده مــی شــود.
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عدم واجد شرایط بودن
بر اساس پاسخهای شما ،به نظر نمیرسد در حال حاضر واجد شرایط اکسپرس اینتری باشید.

بــرای ارســال پروفایــل اکســپرس اینتــری ،بایــد مهــارت هــای زبانــی خــود را بــا شــرکت در آزمــون زبــان تاییــد
شــده اثبــات کنیــد .دربــاره تســت زبــان بــرای اکســپرس اینتــری بیشــتر بیاموزیــد.
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انتخاب آزمون زبان
سوال  )5iiدر این قسمت آزمون زبان را انتخاب می کنید.
پس انتخاب آزمون تصویر باال نمایش داده می شــود که از شــما خواســته شــده در هر مهارتی نمره ی خود را
وارد کنید.

پس از وارد کردن نمرات هر مهارت زبانی سوال  5iiiنمایش داده می شود.
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انتخاب نوع آزمون زبان
ســوال  )5iiiاگــر مــی خواهیــد نتایــج آزمــون زبانــی دیگــر را وارد کنیــد در ایــن قســمت نــوع آزمــون
زبــان را انتخــاب مــی کنیــد و ســپس مشــابه قســمت قبــل نمــرات هــر مهــارت را وارد مــی کنیــد .در
غیــر اینصــورت از بیــن گزینــه هــا  not applicableرا انتخــاب کنیــد.
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سوابق کاری
سوال  )6درباره سوابق کاری ازشما سوال کرده است.
سوال  )6iدر ده سال گذشته چند سال سابقه کار ماهر در کانادا دارید؟
توضیحات سوال :باید پرداختی و تمام وقت (یا به مقدار مساوی در پاره وقت) باشد.
توجه :در کانادا ،طبقه بندی ملی مشــاغل ( )NOCفهرســت رســمی همه مشــاغل در بازار کار کانادا است .هر
شغل را بر اساس نوع مهارت ،گروه و سطح توصیف می کند.
"کار ماهر" در  NOCعبارت است از:
●مشاغل مدیریتی (سطح مهارت)0 NOC
●مشاغل حرفه ای (نوع مهارت )NOC A
●مشـاغل فنـی و مشـاغل ماهـر/کار دسـتی
(نـوع مهـارت)B NOC
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اگر از سطح  NOCبرای این کار مطمئن نیستید ،می توانید  NOCخود را از سایت زیر پیدا کنید.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html

گزینهها:
هیچ سابقه کاری یا کمتر از  1سال
 2سال سابقه کار
 3سال سابقه کار
 4سال سابقه کار
 5سال سابقه کار یا بیشتر
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سابقه کار حرفه ای
ســوال  )6iiدر  10ســال گذشــته مجموعــاً چنــد ســال ســابقه کار ماهــر در ایــران یــا کشــوری غیــر از
کانــادا داریــد؟

بایــد پرداخــت شــده باشــد ،تمــام وقــت (یــا مقــدار مســاوی در پــاره وقــت) ،و تنهــا در یــک شــغل (نــوع
مهــارت  NOC 0، Aیــا .)B
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گواهی صالحیت کانادا
سوال  )7آیا گواهی صالحیت از استان ،قلمرو یا سازمان فدرال کانادا دارید؟
توجه :گواهی صالحیت به افراد اجازه می دهد در برخی از مشاغل ماهر در کانادا کار کنند .فقط استان ها،
مناطق و یک نهاد فدرال می توانند این گواهی ها را صادر کنند .برای به دست آوردن یکی ،یک فرد باید از
آنهــا بخواهــد آموزش ،تجربه تجاری و مهارت های خود را ارزیابی کند و ســپس در یک امتحان گواهینامه
قبول شود.

ـوال افــراد بــرای ارزیابــی بایــد بــه اســتان یــا منطقــه برونــد .آنهــا همچنیــن ممکــن اســت بــه تجربــه و
معمـ ً
آمــوزش از یــک کارفرمــا در کانــادا نیــاز داشــته باشــند .ایــن بــا نامــزدی از یــک اســتان یــا منطقــه یکســان
نیســت.

گزینه ها:
خیر
بله

راهنمای محاسبه امتیاز اکسپرس انتری 24

امتیازات اضافی
سوال  )8آیا پیشنهاد شغلی معتبری دارید که تاییدیه  LMIAرا داشته باشد؟
یک پیشنهاد شغلی معتبر باید:
●تمام وقت باشد.
●در لیسـت شـغل ماهـر بـه عنـوان نـوع مهـارت
 ،0یـا سـطح مهـارت  Aیـا  Bدر طبقـه بنـدی ملـی
شـغلی  2011فهرسـت شـده اسـت.
●تاییدیـه ی  LMIAرا داشـته باشـد یـا از نیـاز به
آن معاف باشـد ،اگر پذیرش تحصیلی برای مقطع
دکتری دارید از تاییدیه  LMIAمعاف هسـتید.
●بـه مـدت یـک سـال از زمانـی کـه شـما مقیـم
دائـم مـی شـوید.
پیشنهاد شغلی معتبر نیست اگر کارفرمای شما:
●یـک سـفارت ،کمیسـیون عالـی یـا کنسـولگری
در کانـادا یـا
●در لیست کارفرمایان غیر واجد شرایط باشد.

معتبــر بــودن یــا نبــودن یــک پیشــنهاد بســته بــه مــورد شــما بــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد .لیســت
کامــل معیارهــای پیشــنهادهای شــغلی معتبــر را مشــاهده کنیــد.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/documents/offer-employment.html
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نامینیشن استانی
سوال  )9آیا نامینیشن استانی کانادا را دارید؟
گزینه ها:
خیر
بله
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اقامت دائمی اطرافیان
ســوال  )10آیــا شــما یــا همســرتان خواهــر یــا بــرادری در کانــادا داریــد کــه اقامــت دائــم کانــادا یــا
شــهروندی کانــادا را داشــته باشــد؟
اگر پاسخ شما بله است خواهر یا برادرتان باید:
● 18سال یا بیشتر داشته باشد
●بـا شـما یـا همسـرتان ارتبـاط خونـی از طریـق
ازدواج داشـته باشـد
●پدر مادر مشـترکی با شـما یا همسـرتان داشته
باشد

خواهر یا بردار باشما ارتباط دارد از طریق:
●خون (بیولوژیکی)
●فرزندخواندگی
●ازدواج (برادر ناتنی یا خواهر ناتنی)

گزینه ها:
خیر
بله
پس از پاسخ به سوال  10اگر شما در قسمت باال انتخاب کرده باشید که همسرتان با شما به کانادا نمی
اید پس از سوال  10امتیاز تان نمایش داده می شود در غیر اینصورت سوال  11نمایش داده می شود.
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تحصیالت همسر
ســوال  )11باالتریــن ســطح تحصیــات همســر خــود را وارد کنیــد؟ مــدرک تحصیلــی در کانــادا یــا ایــران
یــا کشــور خارجــی دیگــر کــه یــک موسســه معتبــر اعتبــار آن را تاییــد مــی کنــد( بــرای مثــال .)WES
گزینه ها:
اگر تحصیالتی ندارید یا تحصیالتتان کمتر از دبیرستان است.
فارغ التحصیل دبیرستان هستید.
اگر در دانشگاه ،کالج یا مراکز فنی تحصیالت یکساله داشته اید.
اگر در دانشگاه ،کالج یا مراکز فنی تحصیالت دوساله داشته اید ،افرادی که فوق دیپلم دارند این گزینه را
انتخاب کنند.
اگر مدرک کارشناسی دارید ( در دانشگاه ،کالج یا مراکز فنی تحصیالت  3ساله یا 4ساله دارید).
اگر دو مدرک ،دیپلم یا گواهی دارید که یکی از آنها  3یا  4ساله بوده باشد.
اگر مدرک کارشناســی ارشــد یا مدرک تخصصی که برای انجام یک شــغل با مدرک نیاز( مانند پزشکی ،دندان
پزشکی ،داروسازی ،دام پزشکی ،اوپتومتری) است.
اگر مدرک دکتری ( )Ph.Dدارید.
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سابقه کار همسر
سوال  )12در  10سال گذشته همسرتان چند سال تجربه کار ماهر کانادایی داشته اند؟
گزینه ها:
خیر یا کمتر از یک سال
یک سال
دو سال
سه سال
چهار سال
پنج سال و بیشتر
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آزمون زبان همسر
ســوال  )13iآیــا همســرتان آزمــون زبــان داده انــد؟ چــه آزمــون زبانــی؟ نــوع آزمــون زبــان یــا گزینــه
 not applicableرا انتخــاب میکنیــد.

اگــر  not applicableرا انتخــاب کنیــد پــس از آن مــی توانیــد محاســبه امتیــازات را بزنیــد .اگــر نــوع
آزمــون زبــان را انتخــاب کنیــد ســوال  13iiنمایــش داده مــی شــود و بایســتی نمــرات هــر مهــارت آزمــون
زبــان را وارد کنیــد ســپس محاســبه امتیــازات را بزنیــد.
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محاسبه امتیاز
برای محاسبه امتیاز دکمه زیر را بزنید.
محاســبه امتیــازات :امتیــازات کســب شــده در قســمت بنــا بــر پاســخ هــای داده شــده در قســمت بعــدی
نمایــش داده مــی شــود.
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بخــش ( Comprehensive Ranking System formula grand total (CRSامتیــاز نهایــی
شــما در اکســپرس اینتــری اســت.

