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

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیم

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!
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حتـــی به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

سرمایه گذاری در کانادا

با تراست

01
02
03

دریافت مشاوره اولیه

مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روشها ،پیچیدگی های خود را دارا هستند.
مشاوره با وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.
تنظیم قرار داد

مرحله دوم

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد ،تمامی مراحل انجام کار
را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده ،مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد.
مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی ،برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز ،مدارک مرتبط
با ارزش دارایی های نقدی ،از جمله این مدارک هستند.
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ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه

مرحله چهارم

برای سرمایه گذاری در کانادا ،نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح  Expression of interestانجام شود .در
ادامه ،با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی ،یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری ( )ITAاز طرف
اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.
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06

تهیه پروپوزال برای کسب و کار

مرحله پنجم

از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان ،مبلغ
سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود ،کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این
طرح پیشنهادی ،شما را یاری خواهند کرد
ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن

مرحله ششم

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات
الزم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.
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امضای توافق نامه عملکرد

مرحله هفتم

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی ،از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای
تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند.
دریافت نامه حمایتی

مرحله هشتم

بعـ�د از امضـ�ای توافق نامه ،یک نامه حمایتـ�ی( ) )letter of supportو یا یک تأییدیه (�Letter of Confir
 )mationاز طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.
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ارائه درخواست صدور ویزا

مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شــده ،برای اخذ مجوز کاری موقت ،جهت ســرمایه گذاری در کانادا اقدام
خواهد شــد .تمامی مراحل اخذ ویزای ســرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناســان مجرب در تیم تراســت
است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

10

دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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مرحله دهم

Brampton

1

6

بـاالتــریــن کیفیـــت امکانــات زنـــدگی

●بیمارستان یادبود پیل ،مرکز سالمتی و سالمت یکپارچه
●مرکز درمان و توسعه کودکان Erinoak Kids
●برگزاری رویدادهــــای برجســــته فرهنگــــی و هنری ،توســــط تئاتر زیبا رز و گالری هنری پیل ،مــــوزه و
مرکز بایگانی
●مرکز شهر زیبا ،با فستیوال ها و رویدادهای ساالنه

2

مکـــانی مناسب ،نزدیک به تورنتـــو – مرکـــز سرمـایهگذاری
تجــاری ،مــالی ،رســانهای و ســرگرمی کـانـادا

●دسترسی به ورزش ها ،ســــرگرمی ها و خدمات کالس جهانی در برامپتــــون  -منطقــــه تجــــاری بزرگ
تورنتو
●حمل و نقل ریلی به  /از تورنتو از طریق قطار "( "GOدولت ترانزیت آنتاریو)
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نیـروی کـار جـوان ،رو به رشـد و خـالق

● 13درصد رشد جمعیت مابین سال های ( ۲۰۱۱ - ۲۰۰۶رتبه چهارم تعداد جمعیت در آنتاریو ،رتبه چهارم

در کانادا ،رتبه سوم در منطقه بزرگ تورنتو) رخ داده است؛ پایین ترین میانگین سنی در بین شهرهای
بزرگ کانادا  ۵ .۳۶سال است.

4

بــازار پـررونـق مصـرف کننـده

●با توجه به مرکز رشــــد شــــهری که توسط اســــتان آنتاریو مشخص شده است ،برامپتون در میان 25

شهر بزرگ کانادا دومیــــن نــــرخ رشــــد را دارد 14000 .نفر بین سال های  2011 - 2010به برامپتون مهاجرت
کردند .درآمد خانوار در برامپتون بیش از متوسط استانی در سال  2015است.
●پیش بینی می شود جمعیت تا سال  2041حدود  900000نفر باشد.
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نیـروی کـار بیـن المللی و روحیـه کـارآفرینـی

●جمعیــت برامپتــون متعلــق به  234گروه قومیتی بوده که به بیش از  115زبان صحبت می کنند .زبان

های پنجابی ،گجرات ،و اردو  3زبان اصلی غیرمادری این شهر هستند.
●نیروی کار ماهر :تقریبا  %50جمعیت برامپتون تحصیالت دانشگاهی دارند.

6

پایــگاه عالی تامین کننده وخواهان بــرای حمایت از تجارت
شما

●بیش از  64797موسســه تجاری در برامپتون واقع شــده اســت .بخشــهای عمده اقتصادی عبارتند از:
تولید پیشرفته ،نوآوری و فناوری ،مواد غذایی و آشامیدنی ،علوم بهداشت و زندگی.
●بیــــش از  90درصــــد مشــاغل برامپتون بــــا اقتصاد صنعتی  -تجاری مختلط ( 75درصد تولید خدمات؛
 25درصد تولید کاال) ،کوچک و متوســط (کمتر از  50کارمند) هســتند.

7

بزرگترین اراضی بایر در نزدیـکی فرودگـاه بین المللی تورنتو

●تخمین زده می شود که بیش از  3000جریب زمین بایر برای ایجاد شغل وجود دارد.
●از بین شــهرها و شــهرک هایی که در  40کیلومتری فرودگاه بین المللی لســتر بی پیرســون واقع شده

اند ،ظرفیت اراضی بایر برامپتون برای ساخت و سازهای مسکونی و تجاری جدید بیشتر است.
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اتصـال به بـازارهـا  -زیر سـاخت های پـایدار و کـارآمـد

● 90دقیقه رانندگی تا مرز ایاالت متحده
●مرکز بزرگترین راه آهن چند ایستگاهی در کانادا
●شبکه گسترده بزرگراه استانی سری 400

●مجــــاورت بــــا بزرگتریــن فرودگاه بین المللــــی کانادا (فرودگاه پیرســون تورنتو دومین فــرودگاه بین
المللی شلوغ آمریکای شمالی است و به مرکز شهر برامپتون تا مرکز تورنتو نزدیکتر است)

9

برنـامههای آمـوزشی و توسعـه مهـارت ها  -بهترین مدارس

●موسســه فناوری و آموزش پیشــرفته کالج شریدان  -پردیس دیویس (یک مرکز پیشرو در فن آوری
های
●نوظهور ،علوم و تجارت از جمله تکنولوژی طراحی و ســاخت و ســاز پیشــرفته ،در این شــهر واقع شده
است).
●مرکز پردیس برامپتون دانشگاه الگوما
● 18مدرسه تجارت  /مراکز توسعه مهارت
● 21کالج و دانشگاه به فاصله  1ساعت رانندگی از برامپتون
●مدارس ابتدایی و متوسطه ابتکاری با رشته های تخصصی
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ارائه خدمات پشتیبانی و پایدار مالی توسط شهردار

●اعطای درجه اعتباری  3Aسازمان اعتبارسنجی استاندارد اند پورز به برامپتون
●شهری بدون بدهی با سطح نقدینگی استثنایی و اقتصاد ترکیبی موفق
●محیطــی بــا هزینــه های ثابت و قابــل پیش بینی (هزینه هــای آب کمتر از دیگر شــهرهای منطقه
بزرگ تورنتو است).
●اشــتیاق همــکاری شــهردار ،شــورا و کارمندان با شــرکت های موجــود در برامپتون و کمــک به تاجران
عالقمند به راه اندازی تجارت در برامپتون
●برنده جایزه هوش ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی (فایننشــال تایمز) "شــهرهای آینده آمریکا" -2017
2018

