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چنانچه می خواهید در اینجا به امور بازرگانی بپردازید، تحصیل کنید 
یا حرفه خود را ادامه دهید، چندین روش برای آمدن شما و خانواده 

تان به استان بریتیش کلمبیای کانادا وجود دارد. وبسایت ولکام بی سی 
)WelcomeBC.ca( به شما کمک خواهد کرد تا با برنامه های 

مختلفی آشنا شوید که می توانند به شما در آمدن به بی سی  به عنوان 
مقیم دائم، کارگر موقت خارجی یا دانش آموز بین المللی کمک کنند. 

وب سایت WelcomeBC.ca به شما کمک خواهد کرد تا برنامه یا 
مسیری که به بهترین وجه برای شما و خانواده تان مناسب می باشد را 

انتخاب کرده و برای زندگی جدیدتان در بریتیش کلمبیا آماده شوید.  

آیا برای آمدن به کانادا آمادگی دارید؟

وب سایت اداره شهروندی و مهاجرت کانادا حاوی کلیه اطالعاتی می 
باشد که برای آمدن به کانادا به آنها نیاز دارید، از جمله ابزاری در آن 

وجود دارد به نام ابزار آمدن به کانادا که می تواند به شما کمک کند 
تا دریابید که آیا برای آمدن به کانادا به عنوان مقیم دائم، کارگر موقت 

خارجی، دانش آموز بین المللی یا بازدید کننده واجد شرایط هستید یا خیر

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا یک دفتر ویزا نیز در تهران دارد که 
می تواند:

• به درخواست نامه ها برای مهاجرت، استقرار مجدد پناهندگان، 	
ویزاهای اقامت موقت و اجازه نامه های کار موقت رسیدگی کند،

• اطالعاتی را در اختیار متقاضیان قرار داده و در پر کردن 	
درخواست نامه ها کمک کند و

• برای اطمینان از اینکه به درخواست نامه های مهاجرت به 	
صورت قانونی رسیدگی شده عمل نماید

پیوندهای مفید:

 	WelcomeBC پرسش از کارشناس
اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: ابزار آمدن به کانادا	 
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بی.سی. یکی از رقابتی ترین نقاط دنیا برای انجام امور بازرگانی می 
باشد. بریتیش کلمبیا که در منطقه ای سوق الجیشی در شمال ایاالت متحده 
و در سواحل اقیانوس آرام قرار گرفته، دروازه ای بین بازارهای داد و 

ستد آسیا و آمریکای شمالی می باشد.

بخش های صنعتی گوناگون بی.سی. از نظر بازرگانی دارای مزیت های 
عمده ای هستند: بی.سی. یکی از پائین ترین مالیات ها در آمریکای 

شمالی را دارد.  دولت از سال 2001 بیش از100  مورد کاهش در 
مالیات را معرفی کرده است. واحدهای بازرگانی که در بخش های 

اقتصادی اولویت دار از قبیل انرژی پاک سرمایه گذاری می کنند، می 
توانند برای اعتبارهای اضافی مالیاتی درخواست نمایند.

بی.سی. به دلیل ویژگی های گفته شده، نیروی کاری بسیار فرهیخته، 
ماهر، سازنده و چندفرهنگی را در دسترس  واحدهای بازرگانی که در 

بریتیش کلمبیا فعالیت می کنند، قرار می دهد.

سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا

اکنون فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در بریتیش کلمبیا می باشد.

• Moody و Standard & Poor به تازگی به بریتیش کلمبیا 	
رتبه اعتباری 3آ داده است که باالترین رتبه ی اعتباری ممکن می 

باشد.

• بی.سی. سریع ترین دروازه حمل و نقل در آمریکای شمالی به 	
سوی آسیا- اقیانوسیه و برعکس می باشد.

فرودگاه ونکوور پرفعالیت ترین دروازه حمل و نقل به سوی  ‹
آسیا در آمریکای شمالی می باشد.

بندرگاه ونکوور بزرگترین بندرگاه کانادا بوده که پیوندهای  ‹
کوتاه مدت را برای حمل و نقل به بیشتر بازارهای عمده 

آمریکای شمالی فراهم می سازد.

سازمان مسئول بندرگاه پرنس روپرت سریع ترین مسیر را  ‹
بین بازارهای دادو ستد در آسیا و آمریکای شمالی فراهم می 

سازد.

پیوند های حمل نقل در حال گسترش و توسعه می باشند. ‹

• اعتبارهای عمده مالیاتی برای تحقیق و توسعه در اختیار واحدهای 	
بازرگانی  بی.سی.  قرار دارند.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مزایای انجام امور بازرگانی در 
بریتیش کلمبیا از وب سایت بازرگانی و سرمایه گذاری در بی.سی.  

دیدن کنید.

بازرگانی در بریتیش کلمبیا
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برنامه های موجود برای کارآفرینان و سرمایه گذاران

بریتیش کلمبیا از سرمایه گذاران استقبال می کند. برنامه کاندیداهای 
استانی بی.سی.  )B.C. PNP(  به کارآفرینانی که تجربه و سرمایه 
مالی دارند کمک می کند تا برای شروع یا خرید یک واحد بازرگانی 

به بی.سی.  مهاجرت کنند. از بخش به بی.سی.  بیایید وب سایت
WelcomeBC  برای کسب اطالعات در مورد انواع واحدهای 

بازرگانی که مشمول این برنامه می باشند، دیدن کنید.

WelcomeBC: به .B.C بیائید 	

برای کسب اطالعات در مورد برنامه های دولت فدرال برای سرمایه 
گذاران، کارآفرینان و اشخاص دارای شغل آزاد، لطفاً از وب سایت 

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا بازدید نمائید.

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: سرمایه گذاران، کارآفرینان و  	

اشخاص دارای شغل آزاد

با یک دفتر ویزا تماس بگیرید

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا یک دفتر ویزا در تهران دارد که می 
تواند در موارد زیر مفید باشد:

• رسیدگی به درخواست نامه های مهاجرت، استقرار مجدد 	
پناهندگان، ویزای اقامت موقت، اجازه تحصیل و کار موقت،

• ارائه اطالعات به متقاضیان برای تکمیل درخواست نامه آنها، و	

• اطمینان حاصل کردن از اینکه به درخواست نامه ها به طور 	
قانونی رسیدگی شود.

پیوندهای مفید:
 	)B.C. PNP(  .برنامه داوطلبان استانی بی.سی
 	WelcomeBC پرسش از متخصص
بازرگانی و سرمایه گذاری در بی.سی. 	 
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تحصیل در بریتیش کلمبیا3

بریتیش کلمبیا ارزش زیادی برای آموزش قائل است. ما مدارس دولتی 
با کیفیت ایده آل، سیستم های آموزش عالی و زبان انگلیسی برای 

شهروندانمان ارائه کرده و فرصت های هیجان انگیزی را به دانش 
آموزان بین المللی عرضه می کنیم تا در اینجا تحصیل کنند.

مراکز آموزشی در هر بخش از این استان بزرگ وجود دارند. می 
توانید یک تجربه شهری را با تحصیل در ونکوور یا ویکتوریا انتخاب 

کنید یا یکی از مناطق ویژه و پرجنب و جوش در خارج این مراکز 
شهری را کاوش کنید.

دانش آموزان برای برنامه های تحصیلی زیر به بی.سی.  می آیند:

• کودکستان تا کالس 12 )صفحه 8 را ببینید(	
کودکستان تا کالس 12  در مدارس ابتدائی، راهنمائی و متوسطه 

تدریس می شوند. کالس ها در مؤسسات دولتی و خصوصی 
موجود می باشند. دانش آموزان از مدارس بریتیش کلمبیا با 

آموزش در سطح باال و تسلط به زبان انگلیسی فارغ التحصیل می 
شوند. این بخش وب سایت به شما کمک خواهد کرد تا نحوه ثبت 

نام کودکان برای مدرسه دربی.سی. را متوجه شوید.

• آموزش عالی و کارآموزی حرفه ای )صفحه 10 را ببینید(	
بی.سی. آموزش عالی دولتی و خصوصی در کالج ها و دانشگاه 

ها را عرضه می کند. این مؤسسات برنامه های آموزشی با 
کیفیت باال را عرضه می کنند که شامل موارد زیر می شود:

برنامه های آموزشی در سطح فوق لیسانس و دکترا، ‹

برنامه های آموزشی مدرک چهارساله، ‹

گواهینامه های یک یا دو ساله در برنامه های آموزش حرفه  ‹
ای یا فناوری و

مواد درسی کوتاه مدت زبان انگلیسی و فرانسه. ‹

شانزده مؤسسه عالی دولتی در بی.سی. همچنین نوعی برنامه 
های آموزشی عرضه می کنند که برای کارگر ماهر شدن در 

حرفه خاص الزم است. برای مثال، می توانید آموزش ببینید تا 
نجار، مکانیک، آشپز، جوشکار یا مکانیک برق شوید.

• 	 )ESL( برنامه های آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم
)صفحه 9 را ببینید( 

برنامه های ESL  آموزش زبان انگلیسی را ارائه می کنند و 
در دانشگاه ها، کالج ها و مدارس خصوصی در سرتاسربی.سی.  
عرضه می شوند. آموزگاران باتجربه که آموزش ویژه دیده اند به 

دانش آموزان کمک می کنند تا در زبان انگلیسی تسلط پیدا کنند.
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چرا باید در بی.سی. تحصیل کنید 
هرساله تقریبا140,000ً  دانش آموز برای تحصیل به بی.سی.  می آیند. 

ما یکی از پرطرفدارترین مقصدها برای تحصیل در کانادا هستیم. در 
اینجا چند دلیل ذکر می شود

1. کیفیت آموزش
آموزگاران و مؤسسات آموزشی در بریتیش کلمبیا در زمره بهترین ها 

در دنیا هستند. برای مثال دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور یکی از50  
دانشگاه برتر در دنیاست. مؤسسات آموزشی و مدارس ما به طور 

مرتب کنترل و نظارت شده و توسط شاخص تضمین کیفیت آموزشی از 
سوی دولت بریتیش کلمبیا برای برآوری باالترین معیارهای آموزشی 

در کانادا ارزیابی می شوند.

2. همزمان با تحصیل در بی.سی.  کار کنید
دانش آموزان بین المللی می توانند در حین تحصیل در بی.سی.  در 

محل پردیس یا خارج از آن کار کنند. شما می توانید امرار معاش 
کنید، تجربه کاری عملی و کارآموزی شغلی کسب کنید و حتی 

انگلیسی تان را بهبود دهید. از بخش اشتغال در بی.سی.  وب سایت 
WelcomeBC.ca دیدن کنید تا اطالعاتی را در مورد نحوه دریافت 

اجازه کار توسط دانش آموزان بین المللی کسب نمائید.

3. موقعیت
موقعیت جغرافیایی بی.سی. برای دانش آموزان جالب است. بریتیش 

کلمبیا به طور فوق العاده ای زیباست. شما به آسانی می توانید تفریح و 
فعالیت های هوای آزاد را با تحصیالت خود ترکیب کنید.

4. جامعه ای مهمان نواز
اهالی بریتیش کلمبیا خونگرم و مهمان نواز هستند و منابع بسیاری 

برای کمک به دانش آموزان وجود دارد. برای مثال بیشتر مؤسسات 
عالی اطالعاتی را در وب سایت خود ارائه می کنند که مخصوص 

دانش آموزان بین المللی است. هنگام تحقیق و تفحص در مورد مدارس، 
دانشگاه ها و کالج ها، حتماً برای اطالعات مربوط به دانش آموزان بین 

المللی یا خارجی جستجو کنید.

پیوندهای مفید:
WelcomeBC: آموزش در بی.سی 	 
 	LearnLiveBC.ca
 	EducationPlanner.ca
 	 BC EQA.ca
 	WelcomeBC :پرسش از کارشناس

)EQA( تضمین کیفیت آموزش بریتیش کلمبیا

تعیین تضمین کیفیت آموزش بی سی )EQA( نخستین و تنها 
نشان کیفیت آموزشی در سطح دانشگاهی در کانادا است.

نشان EQA یک مهر استاندارد استانی است که در سطح جهان 
به عنوان نماد کیفیت آموزشی و حمایت از مصرف کننده به 

رسمیت شناخته می شود.

• 	B.C. EQA
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تحصیل K-12 در بریتیش کلمبیا، کانادا

هر ساله تقریبا140,000ً  دانش آموز از سرتاسر جهان، تحصیل در 
بریتیش کلمبیا را انتخاب می کنند.

نظام آموزشی بی.سی. دانش آموزان را از سرتاسر دنیا جذب می کند. 
والدین فرزندان خود را برای سیستم آموزشی با کیفیت باال، تجربه 

زندگی در بریتیش کلمبیا و آموختن زبان انگلیسی در جوامع ایمن و 
خونگرم به اینجا می فرستند. 

 بریتیش کلمبیا یک سیستم آموزشی استثنائی از کودکستان تا 
کالس  K-12( 12 ( دارد و دانش آموزان ما در زمره بهترین ها در 

دنیا به شمار می روند. ما برنامه های آموزشی کوتاه مدت، دروس 
تخصصی و فرصت های آموزشی طوالنی مدت و محیطی مهمان نواز 

و حمایت کننده برای دانش آموزان بین المللی عرضه می کنیم.

ما برنامه هائی را برای کمک به دانش آموزان ایجاد کرده ایم که 
موجب هم پیوستگی دانش آموزان بین المللی در سیستم مدارس بی.سی.  

می شوند. برای مثال، برخی مدارس، خدمات حمایتی را برای دانش 
آموزانی ارائه می کنند که زبان مادری شان انگلیسی نیست. 

سیستم آموزشی بی.سی.

کودکستان برای دانش آموزان به سن5  و6  سال می باشد. دبستان 
برای دانش آموزان به سن7  تا 12 سال و دبیرستان برای دانش آموزان 
به سن13  تا 18 سال می باشد. به دانش آموزانی که کالس12  را تمام 
می کنند مدرک )فارغ التحصیلی( دبیرستان اعطا می شود )نام سنتی آن 

مدرک داگ وود است(.

بیش از60  حوزه آموزشی در بریتیش کلمبیا وجود دارد که آموزش 
ارزشمند را به مناطق شهری بزرگ منجمله ونکوور بزرگ و جوامع 

کوچکتر مانند ویکتوریا، کملوپز و پرینس جورج ارائه می کنند.

کلیه مراحل آموزشی شامل آموزش نظری و عملی می شود – از 
قبیل ریاضی، علوم، انگلیسی و تربیت بدنی. آموزش براساس حرفه 

و دروس سال اول دانشگاه به دانش آموزان سالهای آخر دبیرستان 
عرضه می شوند.

می  شوند،  می  التحصیل  فارغ  دبیرستان  از  که  آموزانی  دانش 
مدرک  دریافت  برای  یا  شوند  کار  بازار  وارد  مستقیماً  توانند 

یا  دانشگاه  در  فنی  یا  ای  کارآموزی حرفه  یا  کارورزی  لیسانس، 
کنند. نام  ثبت  کالج 

مرحله بعدی

واجد شرایط بودن فرزندتان برای تحصیل در بی.سی.  را مشخص 
کنید. اگر واجد شرایط می باشد، می توانید یک جامعه محلی و مدرسه 
را انتخاب کنید. زمانیکه فرزند شما در مدرسه پذیرفته شد، می توانید 

برای اجازه تحصیل درخواست نمائید.

کلیه دانش آموزان بین المللی در صورتیکه در نظر دارند برای 
بیش از6  ماه در کانادا تحصیل کنند، بایستی برای اجازه تحصیل 

درخواست نمایند.

شما الزم است برای ویزای اقامت موقت یا ویزای دیدن کننده نیز 
درخواست نمائید. می توانید نحوه درخواست برای ویزای اقامت موقت 

را در وب سایت اداره شهروندی و مهاجرت کانادا پیدا کنید. 

این نکته بسیار اهمیت دارد که با دقت دستورالعمل های درخواست را 
دنبال کرده و مطمئن شوید که همه مدارک شما معتبر می باشند. اگر از 
یک کارگزار مهاجرت برای کمک در ارائه درخواست نامه استفاده می 
کنید، وی را با احتیاط انتخاب کرده و برای این کار وقت بگذارید. وب 
سایت اداره شهروندی و مهاجرت کانادا حاوی اطالعات، راهنمایی  ها و 

توصیه  های ارزشمندی می باشد.

پیوندهای مفید:
 	WelcomeBC :تحصیل در بی سی
 	CICِ :تحصیل در کانادا
وزارت آموزش و پرورش: نقشه ناحیه های آموزش و 	 

پرورش
 	CIC :استفاده از وکالی مهاجرت
 	 WelcomeBC :پرسش از کارشناس
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یادگیری انگلیسی در بریتیش کلمبیا، کانادا

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی زندگی کردن با 
اشخاصی می باشد که به این زبان تکلم می کنند. از این بهتر زمانیست 

که بتوانید در حین تحصیل در یک محل زیبا نیز زندگی کنید.

هرساله دانش آموزانی از سراسر جهان برای یادگیری زبان انگلیسی به 
بریتیش کلمبیا می آیند. آنها توسط آموزگارانی انگلیسی یاد می گیرند که 
برای تدریس انگلیسی به عنوان یک زبان دوم کارآموزی ویژه دیده اند. 
چون این مؤسسات از مقررات و معیارهای دولتی تبعیت می کنند، می 

توانید مطمئن باشید که یادگیری انگلیسی شما در زمره بهترین ها در 
دنیا می باشد. 

)ESL( گزینش یک برنامه آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم
وب سایت های برنامه ریز آموزشی و زبان های کانادا می توانند به 

شما در یافتن برنامه های آموزش زبان انگلیسی معتبر با کیفیت باال در 
مدارس، کالج ها و دانشگاه ها در سرتاسر بی.سی.  کمک کنند. 

برنامه ریز آموزشی	 
زبان های کانادا 	 

کسب اجازه تحصیل

اگر در نظر دارید که برای بیش از6  ماه در بی.سی.  انگلیسی 
بیاموزید، بایستی برای اجازه تحصیل درخواست کنید. این نکته حائز 

اهمیت است که دستورالعمل های درخواست نامه را به طور دقیق دنبال 
کرده و مطمئن شوید که اسناد و مدارک شما معتبر هستند. 

همچنین به یک ویزای اقامت موقت نیاز خواهید داشت.

WelcomeBC : تحصیل در   بی.سی.	 
اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: از کانادا دیدن کردن	 

برای درخواست اجازه تحصیل لزومی ندارد که از یک کارگزار 
مهاجرتی استفاده کنید.

اگر تصمیم بگیرید که یک مشاور مهاجرتی را استخدام نمایید، 
بایستی به این نکته توجه داشته باشید که اداره شهروندی و مهاجرت 
کانادا)CIC( فقط با کارگزاران مجاز شامل وکال یا اعضای انجمن 

مشاورین مهاجرت کانادا همکاری خواهد کرد که معتبر شناخته شده 
باشند. وب سایتCIC  حاوی اطالعات ارزشمندی برای کمک به شما 

می باشد تا قربانی کالهبرداری مهاجرتی نشوید.

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: استفاده از مشاورین	 
انجمن مشاورین مهاجرت کانادا	 

اقامت خود را تمدید کنید

اگر از اقامت خود در بریتیش کلمبیا لذت می برید، برای کسب 
اطالعات در مورد نحوه درخواست برای تمدید اقامت یا گرفتن اقامت 

دائم از وب سایتWelcomeBC  دیدن کنید.

WelcomeBC: تمدید اقامت شما	 
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تحصیالت عالی در بریتیش کلمبیا، کانادا

مؤسسات عالی در بریتیش کلمبیا برنامه هائی را برای برآوری هرگونه 
نیاز عرضه می کنند: برنامه های آموزش عالی در سطح لیسانس و 

دکترا، برنامه های آموزش فناوری و فنی، برنامه های آموزش حرفه 
ای و کاری و کالس های آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم.

مؤسسات آموزشی ما در سطح بین المللی شناخته شده هستند. در سال 
2011، دانشگاه سایمون فریزر در مقام برتر برای تجربه تحصیلی کلی 

توسط مجله Maclean شناخته شد؛ دانشگاه ویکتوریا در مقام سوم 
بود. دانشگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه بی.سی.  شمالی نیز به ترتیب 

مقام سوم را در میان دانشکده های پزشکی و مؤسسات آموزش عالی 
احراز نمودند.

قبل از ترک کشورتان

1. انتخاب یک مؤسسه آموزشی در بی.سی. 
بریتیش کلمبیا25  مؤسسه آموزش عالی دولتی دارد، از بین دانشگاه 
ها وکالج هائی که برنامه های گوناگونی را با کیفیت باال عرضه می 

کنند. وب سایتLearnLiveBC  می تواند به شما در انتخاب مؤسسه 
آموزش عالی دولتی کمک کند.

ما توصیه می کنیم که از وب سایت برنامه ریز آموزشی نیز بازدید کنید 
که حاوی اطالعاتی در مورد مدارس دولتی و خصوصی در بریتیش 

کلمبیا می باشد. 

 	LearnLiveBC
برنامه ریز آموزشی	 

2. درخواست برای اجازه تحصیل و ویزای اقامت موقت
دانش آموزان بین المللی که در نظر دارند برای بیش از شش ماه در 
کانادا تحصیل کنند بایستی قبل از آمدن به کانادا برای اجازه تحصیل 

درخواست نمایند. شهروندان ایرانی الزم است که برای ورود به کانادا 
ویزای اقامت موقت یا ویزای ویزتور نیز داشته باشند.

این نکته بسیار اهمیت دارد که دستورالعمل های درخواست نامه را با 
دقت مراعات کرده و مطمئن شوید که مدارک معتبر باشند. اگر برای 

درخواست اجازه کار از کمک یک کارگزار مهاجرتی استفاده می کنید 
با احتیاط وی را انتخاب کرده و برای اینکار وقت صرف کنید. اداره 

شهروندی و مهاجرت کانادا حاوی اطالعات، راهنمائی و توصیه های 
ارزشمندی می باشد.

WelcomeBC : تحصیل در  بی.سی.	 

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: از کانادا دیدن کنید	 
اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: استفاده از مشاور	 

3. مدارک خود را آماده کنید
مشخص کنید که برای ورود به کانادا به عنوان یک دانش آموز بین 

المللی به چه مدارکی نیاز دارید.

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: ورود	 

4. مطمئن شوید که قادر به پرداخت شهریه تان هستید
شما بایستی برای تحصیل در بریتیش کلمبیا برای پوشش شهریه، هزینه 

های زندگی و کرایه برگشت به کشورتان به اندازه کافی پول داشته باشید. 
مبلغی که نیاز دارید بستگی به محلی دارد که برای زندگی و تحصیل 

انتخاب می کنید.

مؤسسات آموزش عالی نرخ شهریه را خودشان تعیین می نمایند و نرخ 
شهریه برای برنامه های آموزشی متفاوت است. بسیاری از مؤسسات 

آموزش عالی اطالعاتی را از طریق دفتر دانشجویان بین المللی خود ارائه 
می کنند. برای کسب اطالعات در مورد شهریه مستقیماً با دفتر پذیرش یا 

امور نام نویسی مؤسسه آموزشی که مایلید بروید تماس حاصل نمائید.
شما می توانید برای برنامه های آموزشی جستجو کرده و هزینه تحصیالت 

عالی در بریتیش کلمبیا را محاسبه نمائید.

اطالعات تماس	 

5. فرصت های تحقیقاتی و بورس تحصیلی 
دانشجویان بین المللی می توانند در حین تحصیل در بی.سی.  در 

محدوده پردیس یا خارج آن کار کنند.  می توانید امرار معاش کنید، 
تجربه کاری عملی و کارآموزی شغلی کسب کنید و حتی انگلیسی خود 

را بهبود دهید. برای کسب اطالعات در مورد نحوه دریافت اجازه 
کار برای دانشجویان بین المللی، از بخش اشتغال در بی سی  وب سایت 

WelcomeBC.ca دیدن کنید. 

LearnLiveBC : اشتغال در بی سی 	 
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اقامت خود را تمدید کنید

مقررات جدید، اشتغال در کانادا را برای دانشجویان بین المللی واجد 
شرایط پس از خاتمه تحصیالتشان آسان تر می کند:

اگر از یک دانشگاه در بی.سی.  فارغ التحصیل شده و مایلید که در 
اینجا اقامت نمائید، ممکن است تحت برنامه کاندیداهای استانی بی.سی.  
)B.C. PNP( و از طریق مسیر فارغ التحصیلی بین المللی یا پروژه 

آزمایشی فوق لیسانس بین المللی برای اقامت دائم واجد شرایط باشید.

 	)B.C. PNP(  ..برنامه کاندیداهای استانی  بی.سی

ممکن است از طریق طبقه بندی تجربه کانادائی دولت فدرال نیز برای 
اقامت در بی.سی.  واجد شرایط باشید.

دانشجویان بین المللی که شرایط استخدام پس از فارغ التحصیلی را تحت 
برنامه اجازه کار پس از فارغ التحصیلی برآورده می کنند ممکن است 

برای اجازه کار به مدت حداکثر سه سال واجد شرایط باشند.  ابزار 
آمدن به کانادا در وب سایت اداره شهروندی و مهاجرت کانادا می تواند 

به شما کمک کند تا واجد شرایط بودن خود را برای این برنامه ها و 
سایر برنامه های فدرال مشخص کنید.

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: ابزار آمدن به کانداد	 

پیوندهای مفید:
B.C. PNP : ورود دانشجویان بین المللی کارشناسی ارشد	 
B.C. PNP: دانشجویان بین المللی دکترا	 
CIC: کالس آموزش تجربه های کانادایی	 
CIC: برنامه ی اجازه کار دانشجویان دکترا	 
CIC: ابزار تشخیص واجد شرایط بودن برای آمدن به کانادا	 
WelcomeBC : پرسش از کارشناس 	 
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در سال 2010، در حدود31,000  نفر از سرتاسر جهان به عنوان 
مهاجرین طبقه بندی اقتصادی به بی.سی. آمدند. این عده بدین خاطر 

برگزیده شده بودند که می توانستند به اقتصاد بی.سی. کمک کند. برنامه 
های زیر برای کمک به مهاجرینی عرضه می شود که مایلند برای 

اشتغال به طور دائم به اینجا بیایند:

  )B.C. PNP(   .برنامه کاندیداهای استانی بی.سی

برنامه کاندیداهای استانی بریتیش کلمبیا یکی از سریع ترین روش های 
رسیدگی به درخواست نامه اقامت دائم شما می باشد. این برنامه حرفه 
هائی در زمینه های امور بازرگانی، بهداشت، امور مالی، پیشه وری، 

جهانگردی، بازاریابی و فروش، فناوری و علوم را در بر می گیرد.

اگرB.C. PNP  مورد توجه شما می باشد، ممکن است به یکی از دو 
روش زیر برای درخواست واجد شرایط باشید:

1. حرفه های راهبردی 
اگر یک شغل دائم دربی.سی.  به عنوان یک کارمند به شما 

پیشنهاد شده، به این روش درخواست نمائید.

2. مهاجرین بازرگانی 
اگر یک کارآفرین هستید و برای سرمایه گذاری و استقرار در 

بی.سی. آمادگی دارید، به این روش درخواست نمائید. 

آیا در نظر دارید که به یک کالج یا دانشگاه در بی.سی. بروید؟ ممکن 
است پس از فارغ التحصیلی مایل باشید که تحت برنامه کاندیداهای 
استانی بی.سی. به شیوه های زیر برای اقامت دائم درخواست نمایید:

مسیر فارغ التحصیلی بین المللی	 
پروژه آزمایشی  فوق لیسانس بین المللی	 

اگر برنامه کاندیداهای استانی بی.سی.  برای شما یا خانواده تان 
مناسب نمی باشد، ابزار به کانادا بیائید در وب سایت اداره شهروندی 
و مهاجرت کانادا)CIC(  می تواند به شما کمک کند اطالعاتی را در 

مورد روش های زندگی و اشتغال در بی.سی.  کسب نمائید.

ابزار تشخیص شرایط آمدن به کانادا	 

برنامه کارگر موقت خارجی
 

لزومی ندارد که برای اشتغال در اینجا به طور دائم به بریتیش کلمبیا 
مهاجرت نمائید. اگر می خواهید از بی.سی.  دیدن کنید، مهارت های 
زبان انگلیسی خود را بهبود داده یا تجربه کاری ارزشمند کسب کنید، 

می توانید یک اشتغال موقت را از سوی یک کارفرما در بی.سی.  
قبول کنید.

کارفرمایان بی.سی.  هرساله هزاران کارگر موقت خارجی را به عنوان 
مدیر، آموزگار، آشپز، نجار، طراح گرافیک، متصدی مهدکودک، منشی 
دفتری، کشاورز و نظافت چی از بین بسیاری مشاغل استخدام می کنند. 

برای واجد شرایط بودن، بایستی از سوی یک کارفرمای بی.سی.  که 
برای استخدام کارگر خارجی مجوز دارد پیشنهاد اشتغال دریافت نمائید. 

سپس می توانید برای اجازه کار درخواست کنید.

WelcomeBC: برنامه کارگر موقت خارجی 	 
اطالعات برای کارگران موقت خارجی 	 
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اجازه کار برای دانش آموزان بین المللی

آیا می دانستید که ممکن است در حین تحصیل در بی.سی. برای اشتغال 
در پردیس مؤسسه آموزشی یا خارج از آن واجد شرایط باشید؟ تجربه 

کاری عملی و کارآموزی کاری که دریافت می کنید به شما کمک 
خواهد کرد تا تحصیالت خود را کامل کنید. همچنین به شما فرصت 

خوبی می دهد تا مهارت های زبان انگلیسی خود را تمرین کنید در حین 
اینکه مقداری پول توجیبی کسب می کنید.

WelcomeBC: اجازه کار برای دانش آموزان	 

پیدا کردن یک شغل در بریتیش کلمبیا

ابزار و منابع زیر به شما کمک می کنند تا در بی.سی.  کاریابی کنید. می 
توانید کاریابی خود را قبل از آمدن به کانادا شروع نمائید:

کارکردن در بریتیش کلمبیا - کانادا	 
راهنمای “برنامه ریزی برای کار در کانادا”	 
WelcomeBC:  کار در بی سی 	 

راهنمای تازه واردان
راهنمای تازه واردان بی.سی.  حاوی اطالعات مفیدی در مورد 

استقرار برای شما و خانواده تان می باشد که شامل اطالعاتی در 
مورد اشتغال در بریتیش کلمبیا می شود. این راهنما را به زبان 

فارسی ببینید یا مطالعه کنید.

راهنمای تازه واردان	 

ویدئو
ویدئوهائی در مورد زندگی و کار در بریتیش کلمبیا در کانال

YouTube  از سوی WelcomeBC موجود می باشد.
پیوند به ویدیوها: 

 	WelcomeBC YouTube Channel
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به بریتیش کلمبیا خوش آمدید: اطالعات برای کارگران 
موقت خارجی در بریتیش کلمبیا

دولت بریتیش کلمبیا از جوامع محلی مهمان نواز حمایت می کند، 
جائیکه تازه واردین منجمله کارگران موقت خارجی احساس راحتی 
کرده و به بهزیستی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این استان کمک 

کنند.

 Temporary( ممکن است به عنوان یک کارگر موقت خارجی
Foreign Worker, TFW( محدودیت هائی در شرایط استخدام شما 

وجود داشته باشد که شامل محل اشتغال شما و اشخاصی می شود که 
برایشان کار می کنید. ولی حقوق قانونی شما به عنوان یک کارگر و 

مقیم موقت بریتیش کلمبیا تحت محافظت قوانین و مقرراتی می باشد که 
از همه اهالی بریتیش کلمبیا محافظت می کنند. همان محافظت ها شامل 

حال شما شده و همان خدماتی برای تضمین آن محافظت ها در مورد 
شما اعمال می شود که شامل حال همه اهالی بریتیش کلمبیا می شود.

این نوشتار خالصه کوتاهی از سازمان هائی که می توانند در طول 
اقامت شما در بی.سی.  به شما کمک کنند ارائه می کند. شما اطالعاتی 
را در مورد سازمان مناسب برای پاسخگویی به سؤاالت شما، خدماتی 

که ارائه می کنند و نحوه تماس با آنها پیدا خواهید کرد. اگر شکایتی 
دارید یا حتی اگر یک سؤال ساده در مورد حقوق قانونی و مسئولیت 

های خود دارید می توانید با این سازمان ها تماس بگیرید. این سازمان 
ها برای کمک به شما ِآمادگی دارند، به همان صورتیکه به همه اهالی 
بریتیش کلمبیا کمک می کنند و بسیاری از آنها این خدمات را به زبان 

های گوناگون عرضه می کنند.

  WelcomeBCبرای کسب اطالعات بیشتر، کافیست از وب سایت
دولت بی.سی. بازدید کنید که یک بخش ویژه برای کمک به کارگران 

موقت خارجی دارد:

 	www.WelcomeBC.ca

اشتغال 

حقوق قانونی شما به عنوان یک کارگر در بی.سی.  تحت محافظت 
قانون استانداردهای اشتغال می باشد. شعبه استانداردهای اشتغال 

)Employment Standards Branch, ESB( مسئول حمایت 
از حقوق قانونی کارگران می باشد.  اگر با هرگونه مشکالتی در رابطه 
با اشتغال مواجه شدید که شامل سؤاالت در باره ساعات کاری و اضافه 

کار، مرخصی و تعطیالت رسمی، مقرری ها، حقوق شما، کسری ها 
از حقوق، خاتمه اشتغال یا هرگونه سؤال دیگری در مورد حقوق قانونی 
شما به عنوان یک کارگر می شود بایستی باESB  تماس حاصل نمائید. 

اگر از طریق اشتغال خود در یک اتحادیه کارگری عضویت دارید، 
بایستی برای دریافت اطالعات درباره موارد حمایت آنها و حقوق و 

مسئولیت های قانونی خود با نماینده اتحادیه کارگری تماس بگیرید.

می توانید اطالعات بیشتر در مورد حقوق قانونی خود را در تارنمای 
ESB دولت بی.سی. پیدا کنید. این وبسایت اطالعاتی را به چندین زبان 

مختلف ارائه می کند.

آیا می دانستید؟

کارفرمای شما نمی تواند شرایط قرارداد شما را 	 
بدون رضایت شما عوض کند؛

مگراینکه اجازه کار شما لغو شود، شما می توانید 	 
برای طول مدت کامل ویزای خود در کانادا باقی 
بمانید حتی اگر دیگر برای کارفرمای اصلی خود 

کار نمی کنید؛

اگر شغل شما به عنوان یکTFW  در رده بندی 	 
پائین تری از لحاظ مهارت قرار دارد، کارفرمای 
شما بایستی کرایه پرواز بازگشت شما را بپردازد 

حتی اگر قرارداد خود را تمام نکرده باشید.

http://www.labour.gov.bc.ca/  :وب سایت
/esb

می توانید با ESB تماس حاصل نمائید:
 از طریق تلفن:  1-800-663-3316 

)دوشنبه تا جمعه 8:30  صبح تا4:30  بعدازظهر(
EnquiryBC@gov.bc.ca  :از طریق ایمیل

با مراجعه شخصی:  ESB دفاتری در بارنابی، داسون 
کریک، کلونا، لنگلی، ننایمو، نلسون، پرنس جورج، تراس 

و ویکتوریا دارد.
اطالعات تماس برای این دفاتر در وب سایت زیر موجود 

است:
http://www.labour.gov.bc.ca/esb/

contact/branch.htm

زبان ها: ESB می تواند کمک هائی را از طریق تلفن 
و حضوری به چندین زبان خارجی ارائه کند. اطالعات 

خاصی در وب سایت این سازمان نیز به زبان های 
گوناگون ترجمه شده اند.
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آمدن به یک کشور جدید ممکن است چالش انگیز باشد. ممکن است 
سؤاالتی داشته باشید که باید فوراً به آنها پاسخ داده شود. ما برخی 

اطالعات و منابع را در اختیار داریم که می توانند به شما کمک کنند 
پاسخ هائی که الزم دارید را به محض ورود به بریتیش کلمبیا پیدا کنید.

آیا می دانستید که می توانید کمک هائی را در فرودگاه بین المللی 
ونکوور )YVR( دریافت کنید؟

 )YVR( بسیاری از تازه واردان از طریق فرودگاه بین المللی ونکوور
وارد بریتیش کلمبیا می شوند. اگر از طریق این فرودگاه می آئید، به 
 Community Airport( دنبال شبکه جامعه تازه واردان فرودگاه

Newcomers Network, CANN( در محوطه مهاجرت و گمرک 
بگردید. این سازمان خدماتی را به بیش از20  زبان عرضه می کند. 
اطالعات بیشتری را توسط بازدید از وب سایت CANN کسب نمائید.

می توانید نقشه ها و اطالعاتی را در مورد خدمات مهاجرت فرودگاه 
بین المللی ونکوور، وسائل حمل و نقل از فرودگاه به مقصد بعدی شما و 

بسیاری مطالب دیگر را در وب سایتYVR  پیدا کنید.

آیا از نقطه ورودی دیگری وارد کانادا می شود؟ قبل از آمدن به کانادا 
تا جائی که برایتان امکان دارد اطالعاتی را در مورد آن نقطه ورودی 

کسب نمائید. اینکار ورود شما را کم تنش تر می کند. ممکن است 
بتوانید توسط تحقیق و تفحص در وب سایت نقاط ورودی دیگر، نقشه 

هائی را پیدا کرده و اطالعاتی را در مورد خدمات آنها به صورت 
آنالین پیدا کنید.

 	 )CANN( شبکه تازه واردین به فرودگاه کانادا
 	)YVR(  فرودگاه بین المللی ونکوور

دریافت اطالعات و حمایت برای شما و خانواده تان.

الزم است که یک سازمان خدمات استقرار را هر چه زودتر پس از 
ورود به بی.سی.  در نزدیکی خود پیدا کنید. بیشتر این سازمان ها 

مترجمان و مددکاران استقرار را در استخدام دارند که می توانند به شما 
در مورد امور مربوط به مسکن، اشتغال و کالس های زبان انگلیسی 
کمک کنند. همچنین ممکن است بتوانند مدارک شما را ترجمه کرده یا 

مشکالت مهاجرتی شما را برطرف نمایند.

پیدا کردن خدمات در نزدیکی شما	 

• می توانید راهنمای تازه واردان به بی.سی. را به فارسی مطالعه 	
یا تماشا کنید. این راهنما حاوی اطالعات مفیدی برای شما و 

خانواده تان می باشد. برای مثال، این راهنما اطالعاتی را در 
زمینه های زیر فراهم می سازد:

• 	 Social Insurance( درخواست برای شماره بیمه اجتماعی
Number, SIN( که برای کارکردن در کانادا به آن نیاز دارید،

• 	 Medical Services( ثبت نام برای برنامه خدمات پزشکی
Plan, MSP( تا بتوانید نزد پزشک رفته و به سایر خدمات 

مراقبت درمانی دسترسی پیدا کنید

• باز کردن حساب بانکی،	

• درخواست برای گواهینامه رانندگی  بی.سی.	

پیوندهای مفید:
WelcomeBC: زندگی در بی.سی.	 
بروشور یادگیری زبان انگلیسی )فارسی(	 
 کانال  ویدیوهای WelcomeBC بر روی وبسایت  	 

YouTube
WelcomeBC  پرسش از متخصص	 
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آمدن به یک کشور جدید می تواند چالش انگیز باشد. چند کار هست 
که بایستی به مجرد ورود به بریتیش کلمبیا انجام دهید. پیدا کردن 

محلی برای اقامت، دریافت حمایت از سوی مددکار خدمات استقرار و 
 Social Insurance( درخواست برای کارت شماره بیمه اجتماعی

Number, SIN( به شما و خانواده شما کمک خواهد کرد تا با سرعت 
و راحتی در بی.سی.  استقرار پیدا کنید. 

• پیدا کردن محلی برای اقامت تا موقعی که بتوانید یک منزل دائمی 	
را بخرید یا اجاره نمائید.

• دریافت اطالعات و حمایت. پیدا کردن یک سازمان خدمات 	
استقرار در نزدیکی شما.

• 	 Social Insurance( درخواست برای شماره بیمه اجتماعی
  SINبرای کار کردن در بی.سی.  به کارت .)Number, SIN

نیاز خواهید داشت.

• 	 Medical Services( ثبت نام در برنامه خدمات پزشکی
Plan, MSP( تا بتوانید نزد پزشک بروید یا به سایر خدمات 

مراقبت درمانی دسترسی پیدا کنید.

• باز کردن حساب بانکی و کسب اطالعات در مورد پول کانادا.	

• خریداری یا اجاره محل زندگی.	

• ثبت نام فرزندانتان در مدرسه یا پیدا کردن شخصی که می تواند 	
در طول ساعاتی که کار می کنید یا به مدرسه می روید مراقب 

آنها باشد. 

• درخواست برای گواهینامه رانندگی بی.سی.  یا کارت شناسایی 	
بی.سی. 

• گرفتن تلفن موبایل یا تلفن خانگی.	

• کسب اطالعات در مورد پول کانادا.	

• آگاهی در مورد نحوه رفت و آمد در اطراف جامعه محلی تان با 	

اتومبیل یا اتوبوس.

• مطالعه در مورد جامعه و رسومات اجتماعی کانادا.	

• آگاهی در مورد خدمات اضطراری و ایمنی شخصی.	

برای شروع، یک سازمان خدمات استقرار در نزدیکی خود را پیدا کنید.

WelcomeBC: پیدا کردن مکانهای ارائه خدمات در نزدیکی 	 
محل خود
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روزهای نخست ورود به بی سی6
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http://www.welcomebc.ca/wbc/immigration/settle/servicesnearyou/servicemap.page
http://www.welcomebc.ca/wbc/immigration/settle/servicesnearyou/servicemap.page
http://www.welcomebc.ca/wbc/immigration/settle/newcomersguide/index.page?lang=en&id=78YEX&cat=newcomersguide


بریتیش کلمبیا از سمت غرب به کرانه ی اقیانوس آرام و از سمت شرق 
به کوه های راکی محدود می شود. جغرافیای متنوع این استان شامل 

کرانه های زیبای سنگالخ و سواحل شنی، جنگل ها، دریاچه ها، کوه 
ها، صحراهای داخلی و علفزارها می باشد.

این تنوع ِجغرافیایی برای شماری از فعالیت های هوای آزاد از قبیل 
تماشای نهنگ، گلف و اسکی مناسب است. کوه ها75  درصد بریتیش 

کلمبیا را پوشش می دهند و این استان برای تپه های اسکی اش 
مشهوریت جهانی دارد. 

ولی بی.سی.  بسیار بیشتر از فعالیت های هیجان انگیز در هوای آزاد 
را عرضه می کند. در سال 2011، بیش از4  میلیون نفر از اهالی 

آمریکای شمالی، اروپا و آسیا – اقیانوسیه از بی.سی.  دیدن کردند.  
آنها برای دیدار خانواده و دوستان، لذت بردن از مناظر چشمگیر و قدم 

زدن در شهرک های به سبک قدیم و شهرهای چندفرهنگی پرجنب و 
جوش مثل ونکوور به اینجا آمدند.

اگر مایلید که از بریتیش کلمبیا دیدن کنید، وب سایتHelloBC  حاوی 
اطالعات و ابزاری می باشد که می تواند برای برنامه ریزی و رزرو 

تعطیالت ایده آل در بی.سی.  به شما کمک کند.

برای کسب اطالعات در مورد ویزاهای اقامت موقت که ویزاهای 
ویزیتور نیز خوانده می شوند، لطفاً از وب سایت اداره شهروندی و 

مهاجرت کانادا دیدن کنید.

پیوندهای مفید:
 	Hello BC
اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: از کانادا دیدن کنید	 
اداره شهروندی و مهاجرت کانادا: به کانادا بیایید	 
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از بریتیش کلمبیا، کانادا دیدن کنید7
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http://www.hellobc.com/
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