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شـــزح
ٍسارت هْاجزت ٍ ضْزًٍذی واًادا تزای سال  2015تزًاهِ جذب هْاجز در گزٍُ ًیزٍی
هتخصص فذرال را تغییز داد ،تا ًیاس ّای تاسار وار ٍ تاهیي هطاغل هَرد ًظز خَد را در
راستای تْثَد ضزایط التصادی تاهیي وٌذ.

ایي تغییزات تاػث:
 تاهیي تْتز ًیزٍی وار هَرد ًیاس وارفزها ٍ اًتخاب سْل تز تزای آًاى ٍ؛ ضاًس تیطتز تزای هْاجزیي جْت استخذام در هطاغل هزتثط تا حزفِ ٍ تحصیالت خَدخَاّذ ضذ.

تاریخ شزوع بزناهه «ورود سزیع»
ضزٍع ایي تزًاهِ طثك آخزیي اػالهیِ ٍسارت هْاجزت ٍ ضْزًٍذی واًادا تزاتز تا :

صاًَیِ 2015
«دی هاُ »93

خَاّذ تَد.

نحوه انجام این بزناهه  :هزحله اول

نحوه انجام این بزناهه  :هزحله دوم

هشکالت بزناهه قبلی جذب ههاجز ،در سیستن نیزوی هتخصص فذرال2014

هطىالت تزًاهِ :2014
 ضٌاسایی ٍ اًتخاب افزاد تا استؼذاد ٍ هفیذ تزای واًادا هطىل تَد. اًؼطاف پذیز ًثَدى سیستن تِ دلیل تؼذد افزاد ٍ آیتن ّا هؼیار تزرسیً ،فز اٍل صف؛ رسیذگی اٍل( تزرسی پزًٍذُ ّا تزاساس صف ارسال تماضا) -هیاًگیي تزرسی پزًٍذُ ّا  12تا  14هاُ

هشایای بزناهه «ورود سزیع»

دٍلت واًادا ،دٍلت ّای استاًی ٍ هٌطمِ ای ٍ وارفزها ّا ًمص اصلی در اًتخاب هْاجز دارًذ.
تاًه اطالػاتی هطاغل واًادا تا اتصال تِ «استخز واًذیذاّا» تِ ووه وافزهاّا آهذُ تا اگز
ًتَاًستٌذ ًیزٍی هَرد ًظز خَد را استخذام وٌٌذ ،اسایي استخز فزد هَرد ًظز را تیاتٌذ.
افزاد هٌتخة ضذُ در تزًاهِ «ٍرٍد سزیغ» وِ پیطٌْاد ضغلی دریافت وزدُ اًذ ،در
سزیؼتزیي حالت الاهت دائن واًادا را دریافت هی وٌٌذ.
ادارُ هْاجزت تا تزرسی «استخز واًذیذاّا» تْتزیي ًفزات را اًتخاب هی وٌذ ٍ هثٌا هاًٌذ
لثل تزرسی تزاساس صف ًخَاّذ تَد.
پزًٍذُ افزاد هٌتخة در ووتز اس  6هاُ تزرسی خَاّذ ضذ.

هزحله اول( :ثبت نام)
افزاد هی تایست پزٍفایل خَد را ثثت ًوایٌذ .ایي وار هْوتزیي تخص هی تاضذ ٍ ًیاس تِ
تجزتِ وافی ٍ اطالع اس فَاًیي هْاجزت ٍ تاسار وار واًادا دارد.
ایي افزاد تایذ چٌذ هَرد اس هَارد سیز را دارا تاضٌذ:
 -1داًص ستاى ػالی
 -2تحصیالت آوادهیه
 -3تجزتِ وار واًادایی
 -4وسة اهتیاس اس تخص اًطثاق پذیزی
ارسیاتی ایي افزاد تزاساس ًحَُ ثثت پزٍفایل ٍ هذارن هستٌذ ٍ اهتیاسات وسة ضذُ آًاى
دارد .لذا دلت ًظز در ایي هزحلِ تاػث لثَلی یا رد پزًٍذُ خَاّذ ضذ.هَسسِ هْاجزتی
گٌجی اطالػات واهلی در ایي هَرد تِ هَولیي ارائِ خَاّذ داد.

هزحله اول( :بزوسرسانی پزوفایل)
افزادی وِ پزٍفایل خَد را ثثت وزدُ اًذ ٍ ٍاجذ ضزایط یىی اس تزًاهِ ّای ًیزٍی هتخصص
فذرال ّن هی تاضٌذ تؼذ اس تزرسی ٍ تاییذ ٍارد «استخز واًذیذاّا» خَاٌّذ ضذ.

سپس واًذیذاّا تایذ رسٍهِ خَد را تْیٌِ ٍ تزٍس ًوایٌذ( :تسیار هْن)
 ثثت ًام در تاًه هطاغل واًادا ضزٍری است. تایذ حضَر خَد را تِ وارفزهاّا ٍ استخذام وٌٌذگاى ًیزٍی وار در واًادا خثز دّیذ،هَسسِ هْاجزتی گٌجی رٍش ایي وار را تا ضیَُ ّای هٌذرج در اطالػیِ ّای تؼذی اػالم
خَاّذ وزد .جْت اطالع تِ هَلغ فزم ارسیاتی را تىویل وٌیذ)

هزحله دوم( :انتخاب و دریافت ناهه گشینش) ITA

ٌّگاهیىِ یه وارفزها ،واًذیذایی را اًتخاب ًوَد:
 هتماضی سزیؼا ًاهِ گشیٌص تزای وسة الاهت دائن را دریافت هی وٌذITA Letter . -هتماضی هطوَل تزرسی در سزیؼتزیي حالت خَاّذ تَد(.ووتز اس ضص هاُ)*

* شامل  %80پرونده ها خواهد بود(.دلیل آن در خبرهای بعدی توسط موسسه مهاجرتی گنجی اعالم خواهد شد).

هزحله دوم( :ارسال هذارک)
افزادی وِ ًاهِ گشیٌص را دریافت وزدُ اًذ فمط  60رٍس فزصت دارًذ تا تزای وسة الاهت
دائن واًادا اس طزیك یىی اس رٍضْای سیز الذام وٌٌذ:
 ًیزٍی هتخصص واًادا FSWP -تزًاهِ تجزتِ واًادایی FSTP

 ًیزٍی فٌی ٍ حزفِ ای واًادایی CEC تزًاهِ ّای استاًی *PNPهتماضیاى هی تایست تواهی ضزایط تزًاهِ ّای فَق را داضتِ تاضٌذ ،تا تتَاًٌذ الذام وٌٌذ.
*تنها سهمی از برنامه های استانی به روش «ورود سریع» اختصاص خواهد یافت.

بزناهه های استانی ( :نقش کلیذی ههن)
دٍلت ّای استاًی هي تؼذ ًمص پزرًگ تزی در تزًاهِ «ٍرٍد سزیغ» خَاٌّذ داضت ٍ طی
ایي سیستن در آیٌذُ ًیزٍ جذب خَاٌّذ ًوَد.
دٍلت ّای استاًی ًیزٍی هتخصص هَرد ًیاس خَد را تِ راحتی ٍ فارؽ اس تزًاهِ ّای دٍلت
فذرال ٍ تا تَجِ تِ ًیاس تاسار وار خَد اًتخاب
خَاٌّذ وزد.

ٍلتی هتماضی در سیستن «ٍرٍد سزیغ» اس طزیك استاى ّا
جذب ضذ ،تالفاصلِ تزای اخذ الاهت دائن واًادا فزاخَاى
خَاّذ ضذ.
هذت سهاى تزرسی پزًٍذُ تِ حذٍد ووتز اس ضص هاُ تملیل پیذا هی وٌذ*.
* برای حدود  80درصد پرونده ها تا تصمیم نهایی مربوط خواهد شد.

خالصه:
تغییز تِ ایي تزًاهِ در سال  2015تاػث هشایای فزاٍاًی تزای وارفزهاّای واًادایی خَاّذ
ضذ :
 اًتخاب ًیزٍی هتخصص هَرد ًظز وارفزهاّا سزیؼتز خَاّذ ضذ. اتصال افزاد هتضاضی ٍ تاًه اطالػاتی هطاغلواًادا تاػث تْثَد آگْی ٍ رٍضْای آى تَسط
وارفزها ّا خَاّذ ضذ.
 تزًاهِ جذب هٌؼطف تز خَاّذ ضذ. صف اًتظار تزای وسة الاهت دائن اس تیي خَاّذ رفت ٍ هتماضیاى در ووتز اس  6هاُتزرسی خَاٌّذ ضذ*.
* برای حدود  80درصد پرونده ها تا تصمیم نهایی مربوط خواهد شد.

بزناهه عولی بعذی:
تاًه اطالػات هطاغل واًادا در اٍاخز سال  2014تا طزاحی جذیذ جْت استفادُ افزاد همین
ٍ ضْزًٍذاى واًادا رًٍوایی خَاّذ ضذ.
تزًاهِ « ٍرٍد سزیغ» اس صاًَیِ  2015ضزٍع تِ فؼالیت خَاّذ ًوَد( .هَسسِ هْاجزتی گٌجی
تزای ایٌىار تزًاهِ ثثت ًام اس هتماضیاى را آغاس وزدُ است ).لذا تاًه اطالػات هطاغل واًادا
در ایي سهاى آهادُ استفادُ خَاّذ تَد.

ادارُ هْاجزت ٍ ضْزًٍذی واًادا آهادُ پذیزش ًىات هثثت ٍ هٌفی ایي تزًاهِ اس سَی
وارفزهاّای واًادایی خَاّذ تَد.

ها تِ هَفمیت ضوا در واًادا هی اًذیطین.
هَسسِ هْاجزتی گٌجی

