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 کاوادا IMP راَىمای کامل يیسای کار 
 

 مطالب فُرست

 

 چیست؟ واًادا IMP تزًاهِ

 

 است؟ هٌاسة وساًی چِ تزای واًادا IMP تزًاهِ

 

 IMP وار ٍیشای دریافت پزٍسِ

 

 واًادا دائن الاهت تِ IMP وار ٍیشای تثذیل

 

  چیست؟ کاوادا IMP کار يیسای

 

 " یا «وار تاسار اثز ارسیاتی» تِ ًیاس تذٍى وِ دّذ هی را اجاسُ ایي واًادایی وارفزهایاى تِ واًادا IMP تزًاهِ

LMIA " وٌٌذ استخذام را خارجی وار ًیزٍی. 

 

 :دّین تَضیح تز سادُ

 

 داضتِ وار اجاسُ یا پزهیت ٍرن تایذ حتوا وٌیذ، وار واًادا در خارجی تثؼِ یه ػٌَاى تِ تخَاّیذ ضوا اگز

 :دارد ٍجَد وار اجاسُ ًَع دٍ واًادا در. تاضیذ

 

 .دارد ًیاس LMIA دریافت تِ وِ واری اجاسُ

 .ًذارد LMIA دریافت تِ ًیاسی وِ واری اجاسُ

 

 را دٍم ًَع وار اجاسُ ٍالغ در وٌیذ، الذام واًادا IMP تزًاهِ طزیك اس واًادا در وزدى وار تزای ضوا ٍلتی

 .ضَد هی گفتِ IMP وار ٍیشای آى تِ وِ وزد خَاّیذ دریافت

 

 ارائِ تِ ًیاسی ٍ دارد ًیاس وار اجاسُ دریافت تِ تٌْا خارجی وار ًیزٍی ، واًادا IMP تزًاهِ در: تٌاتزایي 

LMIA ًیست.  

 

 ٍ چیست LMIA تذاًین وِ است تْتز اتتذا دّین، تَضیح واًادا IMP تزًاهِ ضزایط درتارُ ایٌىِ اس لثل

 :است ضذُ واًادا IMP تزًاهِ هحثَتیت تاػث وِ دارد ّایی هشیت چِ LMIA ارائِ اس هؼافیت
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LMIA چیست؟ 

 

 LMIA ضَد هی غادر واًادا اضتغال ساسهاى تَسط وِ است سٌذی. 

 

LMIA ٍلتی. وٌذ هی ارسیاتی واًادا تاسار تز را خارجی وار ًیزٍی استخذام تأثیز LMIA ضَد، غادر هثثت 

 .دارد ٍجَد خارجی وار ًیزٍی استخذام تِ ًیاس واًادا وار تاسار در ایٌىِ یؼٌی

 

 هزتَطِ ضغلی هَلؼیت در تایذ واًادا دائن همین یا واًادا ضْزًٍذ یه وِ دّذ هی ًطاى هٌفی LMIA اها

 .ًذارد ٍجَد خارجی وار ًیزٍی استخذام اجاسُ ٍ ضَد استخذام

 

 LMIA سٌذ تایذ وٌذ، هی استخذام خارجی وار ًیزٍی یه واًادیی وارفزهای یه وِ سهاًی هؼوَل طَر تِ

 :دارد ٍجَد استثٌا ًیش هَاردی در اها. دّذ ارائِ

 

 اس وِ اًذ وزدُ هؼزفی LMIA اس هؼافیت ػٌَاى تحت را ضاخػی واًادا هْاجزت ادارُ ٍ اضتغال ساسهاى

 .ضَد هی ساسهاًذّی IMP تزًاهِ طزیك

 

 اس تایذ -تاضیذ LMIA ارائِ تِ هلشم ایٌىِ تذٍى - تگیزیذ واًادا وار ٍیشای تخَاّیذ ضوا وِ سهاًی تٌاتزایي

 .ضَد هی گفتِ IMP وار ٍیشای وار، ٍیشای ًَع ایي تِ ایزاى در. وٌیذ الذام واًادا IMP تزًاهِ طزیك

 

 است؟ مىاسب کساوی چٍ برای کاوادا IMP کار يیسای

 

 تگیزیذ LMIA اس هؼاف وار ٍیشای تَاًیذ هی تاضیذ، داضتِ لزار سیز ّای گزٍُ اس یىی در ضوا وِ غَرتی در

 :ضَد هی هذیزیت IMP تزًاهِ تحت وِ

 

 :کىىد دریافت زیر َای مسیر از یکی از را خًد کاری يیسای کٍ کاوادا در کار متقاضیان -1

 

 التحصیلی فارغ از پس کار اجازٌ⇐

 

 ٍ تواًٌذ واًادا در وار اجاسُ دریافت تا دارًذ لػذ ٍ اًذ وزدُ توام واًادا در را تحػیلی همطغ یه وِ وساًی

 .دارد ًام PGWP یا التحػیلی فارؽ اس پس وار اجاسُ ضَد، هی دادُ افزاد ایي تِ وِ واری اجاسُ. وٌٌذ وار

 

 (باز کار يیسای) پرمیت يرک ايپه⇐
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 .وٌٌذ وار واًادا در ٍ تگیزًذ پزهیت ٍرن اٍپي تَاًٌذ هی واًادا در خارجی داًطجَیاى ّوسز هثال تزای

 

 کاوادا شرکتی درين اوتقال بروامٍ⇐

 

 ٍ وٌٌذ هٌتمل واًادا تِ را خَد ضزوت تخَاٌّذ ٍ تاضٌذ ضزوت یه غاحة خَد هثذا وطَر در وِ وساًی

 .وٌٌذ استفادُ ضزوتی درٍى اًتمال تزًاهِ اس تایذ وٌٌذ تاسیس واًادا در ضؼثِ یه خَد ضزوت تزای

 

 وطَر ایي تِ واًادا ضؼثِ در وار تزای را ضزوت ارضذ هذیزاى یا هتحػع وارهٌذاى تَاًذ هی ضزوت هاله

 .است LMIA اس هؼاف وار ٍیشای ًَع یه وِ وٌٌذ دریافت ICT وار ٍیشای است السم افزاد ایي. وٌذ هٌتمل

 

 کاوادا آتالوتیک مُاجرتی پایلًت بروامٍ⇐

 

 خَد تحػیالت وِ الوللی تیي التحػیالى فارؽ تزای ّوچٌیي ٍ هاّز ًیوِ ٍ هاّز وار ًیزٍی تزای تزًاهِ ایي

 وار ٍ سًذگی لػذ تایذ افزاد ایي. است هٌاسة اًذ رساًذُ اتوام تِ واًادا آتالًتیه ّای استاى اس یىی در را

 .تاضٌذ داضتِ را واًادا آتالًتیه هٌطمِ در

 

 IMP تزًاهِ تحت درآًْا واری ٍیشای غذٍر وِ هسیزّایی. وزدین اضارُ ّا تزًاهِ اس تؼذادی تِ ایٌجا در*

 .است تیطتز ضًَذ هی هذیزیت واًادا

 

 کاوادا در اشتغالی خًد ي کارآفریىی متقاضیان  -2

 

 .وٌٌذ خزیذاری ٍ اًذاسی راُ تیشیٌس یه واًادا در دارًذ لػذ وِ وساًی

 

 کاوادا در شرکت ثبت متقاضیان -3

 

 در وزدى وار تزای ًیش دارًذ تجاری غیز یا تجاری الوللی تیي ّای تَافك واًادا تا وِ وطَرّایی ضْزًٍذاى*

  .ّستٌذ LMIA اس هؼاف  واًادا

 

 

 IMP کار يیسای دریافت پريسٍ
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 تَجِ. است تزتیة چِ تِ IMP تزًاهِ تحت وار ٍیشای دریافت پزٍسِ وِ دّین هی تَضیح همالِ اداهِ در

 یه ػٌَاى تِ یا ضَیذ هی واًادا ٍارد وار ًیزٍی یه ػٌَاى تِ وِ ایي تِ تَجِ تا پزٍسِ ایي وِ وٌیذ

 .است هتفاٍت دارد، را تیشیٌس یه تاسیس لػذ وِ وارآفزیي

 

 :دّین هی تَضیح را هسیز دٍ ّز

 

 کاوادا در کار برای IMP کار يیسای دریافت پريسٍ

 

 داضتِ واًادایی وارفزهای یه اس وار پیطٌْاد یا آفز جاب یه حتوا تایذ هتماضی رٍش ایي در وِ وٌیذ تَجِ

 :وٌیذ طی را سیز هزاحل تایذ تگیزیذ وار ٍیشای ایٌىِ تزای داریذ، واًادا در ضغلی پیطٌْاد یه ضوا اگز. تاضذ

 

 .وٌذ ارسال وارفزها پَرتال طزیك اس را وار پیطٌْاد فزم تایذ ضوا وارفزهای -1

 

 :است سیز هَارد ضاهل وار پیطٌْاد فزم

 

 فزهاوار هذیزیت تحت تیشیٌس درتارُ اطالػات

 .دارد را آى استخذام لػذ وارفزها وِ خارجی وار ًیزٍی اطالػات

 هشایا ٍ حمَق ٍ ضغلی پَسیطي جشئیات

 

 وار پیطٌْاد ضوارُ یه وزد، ارسال وارفزهایاى پَرتال طزیك اس را وار پیطٌْاد وارفزها ایٌىِ اس پس -2

 .وٌذ هی دریافت

 

 خارجی وار ًیزٍی وِ سهاًی. تذّذ دارد را آى استخذام لػذ وِ واری ًیزٍی تِ را ضوارُ ایي تایذ وارفزها

 .وٌذ ارسال را وار اجاسُ درخَاست تَاًذ هی تاضذ، داضتِ را ضوارُ ایي

 

 خارجی وار ًیزٍی آیا وِ تگیزد تػوین تا وٌذ هی تزرسی را وار اجاسُ درخَاست واًادا هْاجزت ادارُ -3

 .خیز یا است واًادا در وار ضزایط ٍاجذ

 

 هزسی خذهات آفیسز اس وار اجاسُ یه ٍ ًاهِ هؼزفی یه ضَد، تأییذ هتماضی وار اجاسُ درخَاست اگز -4 

 .وٌذ هی دریافت واًادا

 

 دریافت جذیذ وار اجاسُ یه وٌذ اپالی وار اجاسُ دریافت تزای واًادا داخل اس هتماضی وِ غَرتی در*

 .وزد خَاّذ



 

 ۰۲۱۳۶۱۷۳۰۰۰: تماس تلفن
 

 

 را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ دالر 232 تایذ وارفزها واًادا، IMP تزًاهِ طزیك اس خارجی فزد یه استخذام تزای

 .وٌذ پزداخت

 

 کاوادا در کارآفریىی برای IMP کار يیسای دریافت پريسٍ

 

 واًادا IMP وار ٍیشای تایذ وٌیذ، هْاجزت واًادا تِ اضتغالی خَد ٍ وارآفزیٌی طزیك اس داریذ لػذ ضوا اگز

 .تگیزیذ

 

 هسیز ایي اس وِ داریذ را اهىاى ایي اها ضَیذ، هی واًادا ٍارد هَلت وار ًیزٍی ػٌَاى تِ اتتذا ضوا رٍش ایي تا

 .تیاٍریذ دست تِ را واًادا دائن الاهت

 

 چِ واًادا در اضتغالی خَد ٍ وارافزیٌی هتماضیاى تزای IMP وار ٍیشای وِ دّین هی تَضیح اداهِ در

 :دارد ضزایطی

 

 کارآفریىان برای کاوادا IMP کار يیسای دریافت شرایط

 

 .وٌذ هذیزیت ٍ اًذاسی راُ واًادا در را تیشیٌس یه تخَاّذ وِ است وسی وارآفزیي اس هٌظَر

 

 وار اجاسُ واًادا IMP تزًاهِ تحت خارجی وارآفزیي یه تزای غَرتی در واًادا، هْاجزت لَاًیي اساس تز

 :تاضذ داضتِ را سیز ضزایط وِ ضَد هی غادر

 

 اجتواػی، سَد واًادا دائن الاهت دارًذگاى یا واًادا ضْزًٍذاى تزای دارد، را آى اًجام لػذ وِ تیشیٌسی -1

 .تاضذ داضتِ فزٌّگی ٍ التػادی

 

 ٍ هحػَالت تزای را تزای غادارت تاسار وٌذ، ایجاد ضغل واًادا در تتَاًذ تیشیٌس وِ است ایي هٌظَر*

 ...ٍ وٌذ ایجاد ّا واًادایی تخػع ٍ هْارت تْثَد تزای ّایی فزغت ٍ دّذ تَسؼِ واًادایی خذهات

 

 ّستٌذ واًادا دائن همین یا ٍ واًادا ضْزًٍذ وِ وارگزاًی تزای وِ تاضذ تَسؼِ لاتل ٍ پایذار تیشیٌس یه -2

 .تاضذ سَدهٌذ

 

 تْثَد ٍ وٌذ اًذاسی راُ را تیشیٌس تَاًذ هی وِ دارد خاغی هْارت یا ساتمِ وِ وٌذ ثاتت تایذ هتماضی -3

 .دّذ
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 تیشیٌس اًذاسی راُ تزای هتماضی وِ دّذ ًطاى ٍضَح تِ وِ دّذ ارائِ لَی پلي تیشیٌس تایذ هتماضی -4

 .دارد ای تزًاهِ چِ خَد

 

 .دّذ ارائِ... ٍ تیشیٌس ضزٍع تزای هالی تَاًایی اس ضَاّذی تایذ هتماضی -5

 

 حذالل هتماضی وِ ضَد هی غادر وار ٍیشای خارجی وارآفزیٌاى تزای سهاًی واًادا IMP تزًاهِ در -6

 .تاضذ تیشیٌس سْام اس درغذ 52 غاحة

 

 !مُم وکتٍ سٍ

 

 وار تِ هطغَل تیشیٌس ایي در تاضذ داضتِ لػذ ٍ تاضذ ووتز سْام تا جشئی هاله فزدی وِ درغَرتی -1

 اپالی وار اجاسُ دریافت تزای( اضتغال خَد فزد یا وارآفزیي ػٌَاى تِ ًِ ٍ) وارهٌذ ػٌَاى تِ است السم ضَد،

 .تاضذ( LMIA) وار تاسار تأثیز ارسیاتی ارائِ تِ ًیاس است هوىي تٌاتزایي. وٌذ

 

 اجاسُ دریافت تزای ضزایط ٍاجذ هاله یه فمط تاضذ، داضتِ ٍجَد هاله چٌذیي تیشیٌس یه تزای اگز -2

 .وزد اثثات تتَاى را استثٌایی ضزایط ایٌىِ هگز. است وار

 

 تَاًذ هی هتماضی دارد، واًادا تزای تَجْی لاتل هٌافغ تیشیٌس ایٌىِ دادى ًطاى تزای هَاردی در -3

 .دّذ ارائِ وٌٌذ، پطتیثاًی اٍ درخَاست اس تَاًٌذ هی وِ واًادا در ّایی ساسهاى اس را اطالػاتی پیطاپیص

 

 اٍ اس تَاًذ هی افیسز تاضذ، داضتِ اضتغالی خَد گزدضگزی غٌؼت در تخَاّذ هتماضی اگز هثال، ػٌَاى تِ

 تَدى سَدهٌذ تؼییي در اهز ایي. دّذ ارائِ استاى گزدضگزی هزوش اس را تیطتزی ارجاػات وِ وٌذ درخَاست

 .وٌذ هی ووه تجاری فؼالیت تَدى ٍالؼی یا

 

 .وزد اضارُ واًادا اضتغال دپارتواى ٍ تاسرگاًی اتالْای تِ تَاى هی هطاٍرُ ٍ اطالػات هٌاتغ دیگز اس

 

 .ّستٌذ لثَل لاتل واًادا IMP تزًاهِ در دارًذ ای خیزیِ یا هذّثی هاّیت وِ ّایی تیشیٌس*

 

 را سیز هزحلِ سِ وِ ضَد هی اًجام سهاًی هَلت الاهت هتماضیاى تزای وار اجاسُ غذٍر واًادا IMP تزًاهِ در

 :تاضٌذ وزدُ طی

 

 :تاضٌذ وزدُ دریافت را سیز هَرد دٍ اس یىی -1
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 اضتغال ضوارُ پیطٌْاد

 اس هؼاف خارجی تثؼِ یه تِ استخذام پیطٌْاد» ارسال تزای( IPG) هْاجزت تزًاهِ راٌّوای طزف اس هجَس

LMIA» 

 

 ٍ ضًَذ هی هحسَب خَد وارفزهای خَداضتغال افزاد) تاضٌذ وزدُ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ -2

 (.وٌٌذ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ تایذ تٌاتزایي

 

 .تاضٌذ وزدُ ارسال وار اجاسُ دریافت تزای درخَاست یه -3

 

 :دّذ هی اًجام را سیز دهَار وار اجاسُ غذٍر اس لثل واًادا هْاجزت ادارُ

 

 را ّشیٌِ هؼافیت وارفزها ایٌىِ یا است هؼتثز وارفزها اًطثاق ّشیٌِ رسیذ ضوارُ وِ وٌذ هی تأییذ -1

 .است وزدُ هطخع

 

 اثز ارسیاتی اس هؼاف خارجی تثؼِ یه تِ وار پیطٌْاد" فزم اس استفادُ تِ هجاس وارفزها وِ وٌذ هی تأییذ -2

 (.IMM 5802 فزم) است "LMIA وار تاسار

 

 را "LMIA وار تاسار اثز ارسیاتی اس هؼاف خارجی تثؼِ یه تِ وار پیطٌْاد" فزم در هَجَد اطالػات -3

 .وٌذ هی تزرسی

 

 GCMS در وار اجاسُ غذٍر

 

 .ضَد هی غادر واًادا هْاجزت لَاًیي اساس تز ٍ هْاجزت آفیسز تَسط وار اجاسُ

 

 تِ را واًادا دائن الاهت ًْایت در دارًذ لػذ وِ هتماضیاًی تزای ضذُ غادر وار اجاسُ اػتثار: اػتثار هذت

 .است سال دٍ تیاٍرًذ دست

 

 کاوادا دائم اقامت بٍ IMP کار يیسای تبدیل

 

 الاهت ٍیشای یه ضوا ٍیشای اگزچِ -ضَیذ واًاد ٍارد IMP وار ٍیشای تا ٍ تاضیذ داضتِ آفز جاب ضوا اگز

 .تیاٍریذ دست تِ را واًادا در وار تجزتِ وِ دّذ هی را فزغت ایي ضوا تِ اها -است هَلت
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 ّای تزًاهِ- دائن الاهت ّای تزًاهِ طزیك اس تَاًٌذ هی تاضٌذ داضتِ را واًادا در وار تجزتِ وِ وساًی

 .تیاٍرًذ دست تِ را واًادا دائن الاهت ٍ وٌٌذ الذام -ایٌتزی اوسپزس

 

 سال یه تِ تٌْا وِ است واًادا دائن الاهت دریافت تزای جذاب رٍضْای اس یىی CEC رٍش هثال تزای

 .دارد ًیاس واًادا در وار تجزتِ

 

 دست بٍ را کاوادا دائم اقامت IMP کار يیسای مسیر از تًاوىد می کٍ کاوادا در کارآفریىی متقاضیان

 :َستىد دستٍ دي بیايرود،

 

 یؼٌی) اًذ ضذُ پذیزفتِ واًادا ّای استاى اس یىی در تیشیٌس اًذاسی راُ تزای وِ استاًی ّای ًاهشد -1

 (.اًذ وزدُ دریافت ًَهیٌیطي

 

 :وٌیذ الذام سیز ّای رٍش یىی اس تَاًیذ هی تاضیذ داضتِ لزار دستِ ایي در ایٌىِ تزای

 

 ًیَتزاًشٍیه افزیٌی وار

 اسىَضیا ًَا وارافزیٌی

 اًتاریَ وارآفزیٌی

 ولوثیا تزیتیص وارآفزیٌی

 

 .اًذ وزدُ دریافت "CSQ" یا «وثه اًتخاب گَاّی» وثه استاى اس وِ اضتغالی خَد افزاد ٍ وارآفزیٌاى -2

 

 .اًذ وزدُ الذام وثه وارآفزیٌی تزًاهِ طزیك اس وِ ّستٌذ وساًی دستِ ایي در هتماضیاى

 

 :دّین هی ضزح گزٍُ دٍ ّز تزای را IMP تزًاهِ تحت وار اجاسُ غذٍر ضزایط اداهِ در

 

 استاوی وًمیىیشه دارای متقاضیان برای IMP کار يیسای

 

 :تایذ تاضذ، ضزایط ٍاجذ وار اجاسُ دریافت تزای ایٌىِ تزای خارجی تثؼِ یه 

 

 .تاضذ وزدُ دریافت letter of support حوایت ًاهِ واًادا ّای استاى یا هٌاطك یىی اس -1

 

 تَاًذ هی تجاری، فؼالیت تزای هتماضی پذیزش دّذ هی ًطاى وِ است هذروی هٌشلِ تِ حوایت ًاهِ دریافت

 .وٌذ ایجاد واًادا تزای تَجْی لاتل فزٌّگی یا اجتواػی التػادی، سَد
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 .دّذ ارائِ ًیش پلي تیشیٌس هاًٌذ هستٌذاتی تایذ هتماضی

 

 :تاضذ وزدُ دریافت را سیز هَارد اس یىی -2

 

 (offer of employment number) اضتغال پیطٌْاد ضوارُ

 اس هؼاف خارجی تثؼِ یه تِ استخذام پیطٌْاد» ارسال تزای( IPG) هْاجزت تزًاهِ راٌّوای طزف اس هجَس

LMIA» 

 

 ٍ ضًَذ هی هحسَب خَد وارفزهای خَداضتغال افزاد) تاضٌذ وزدُ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ -3

 (.وٌٌذ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ تایذ تٌاتزایي

 

 .تاضٌذ وزدُ ارسال وار اجاسُ دریافت تزای را خَد درخَاست -4

 

 کبک در کارآفریىی متقاضیان برای IMP کار يیسای

 

 اًتخاب گَاّی» استاى ایي اس لثال ٍ دارًذ را وثه تِ هْاجزت لػذ وِ اضتغالی خَد افزاد ٍ وارآفزیٌاى

 IMP تزًاهِ تحت تَاًٌذ هی تاضٌذ، سیز ضزایط ٍاجذ وِ غَرتی در اًذ، وزدُ دریافت "CSQ" یا «وثه

 :وٌٌذ دریافت وار اجاسُ واًادا،

 

 .تاضٌذ وزدُ دریافت هؼتثز CAQ یه وارآفزیي یا اضتغال خَد فزد یه ػٌَاى تِ -1

 

 .تاضٌذ داضتِ ٌّگام سٍد ٍرٍد اجاسُ درخَاست( MIDI) وثه هْاجزت ادارُ اس  -2

 

 :تاضذ وزدُ دریافت را سیز هَارد اس یىی -3

 

 (offer of employment number) اضتغال پیطٌْاد ضوارُ

 خارجی تثؼِ یه تِ استخذام پیطٌْاد» فزم ارسال تزای( IPG) هْاجزت تزًاهِ راٌّوای طزف اس هجَس

 «LMIA اس هؼاف

 

 ٍ ضًَذ هی هحسَب خَد وارفزهای خَداضتغال افزاد) تاضٌذ وزدُ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ -4

 (.وٌٌذ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ تایذ تٌاتزایي
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 .تاضٌذ وزدُ ارسال وار اجاسُ دریافت تزای را خَد درخَاست -5

 

 :وِ وٌذ هی تاییذ وار اجاسُ غذٍر تزای هْاجزت ادارُ

 

 وار تاسار اثز ارسیاتی اس هؼاف خارجی تثؼِ یه تِ وار پیطٌْاد فزم اس استفادُ تِ هجاس واًادایی وارفزهای -1

LMIA است. 

 

 درخَاست تا ّوزاُ ٍ ضذُ ٍارد وار اجاسُ درخَاست در IMM 5802 فزم ضذُ تىویل فزم اس وپی یه -2

 .است ضذُ ارسال وار اجاسُ

 

 CSQ وثه استاى اس است، وزدُ اپالی اضتغالی خَد یا وارآفزیٌی هسیز اس وِ واًادا دائن الاهت هتماضی -3

 .است وزدُ دریافت

 

 ٍ ضًَذ هی هحسَب خَد وارفزهای خَداضتغال افزاد) ضذتا ضذُ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ -4

 (.وٌٌذ پزداخت را وارفزها اًطثاق ّشیٌِ تایذ تٌاتزایي

 

 GCMS در وار اجاسُ غذٍر

 

 . ضَد هی غادر واًادا هْاجزت لَاًیي( a)225 تٌذ اساس تز ٍ هْاجزت آفیسز تَسط وار اجاسُ

 الشاهی: وارفزها اًطثاق ّشیٌِ

 

 .است سال دٍ وار اجاسُ اػتثار هذت: اػتثار هذت

 

 مدت بلىد اشتغالی خًد متقاضیان رایب IMP کار يیسای

 

 غادر وار اجاسُ -اضتغالی خَد یا وارآفزیٌی گزٍُ در -هىزر طَر تِ سال چٌذ طی هتماضی یه تزای چٌاًچِ

 : تایذ تاضذ، ضذُ

 

 .وٌذ ثثت واًادا در حمَلی ضخع یه ػٌَاى تِ را خَد تیشیٌس

 تؼلك واًادا تِ دیگزی تَجِ لاتل هشایای ایٌىِ یا است هاًذُ تالی واًادا در ػوذتا تجارت سَد وِ وٌذ ثاتت

 .است گزفتِ

 .تاضذ وزدُ ثثت را هحلی ٍ سزسهیٌی یا استاًی فذرال، هالیاتی ّای اظْارًاهِ ولیِ

 واًادا ضزوتی درٍى اًتمال تزًاهِ در IMP وار ٍیشای
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 تزًاهِ ایي. است واًادا IMP تزًاهِ ّای هجوَػِ سیز اس یىی "ICT" یا «ضزوتی درٍى اًتمال» تزًاهِ

 .دارًذ را واًادا در ضؼثِ ایجاد لػذ وِ است الوللی تیي ّای ضزوت هخػَظ

 

 یه خَد ضزوت تزای ICT تزًاهِ طزیك اس تَاًیذ هی ّستیذ، ضزوت یه غاحة خَد وطَر در ضوا اگز

 .تزٍیذ واًادا تِ LMIA اس هؼاف وار ٍیشای دریافت تا ًیش خَد ٍ وٌیذ تاسیس واًادا در ضؼثِ

 

 هؼتثز( ًَهیٌیطي) ًاهشدی دائن، الاهت تزای واًادا هٌاطك یا ّا استاى اس یىی اس وِ خارجی تثؼِ یه تزای

 داضتِ واری پیطٌْاد هٌطمِ یا استاى آى در هستمز وارفزهای اس یا تاضذ ضذُ استخذام ٍ تاضذ وزدُ دریافت

 (.T13: هؼافیت وذ) ضَد هی غادر LMIA اس هؼاف وار اجاسُ  تاضذ،

 

 ًَهیٌیطي یه( تیشیٌس اًذاسی راُ) تجاری هْاجزت تزای یا وارآفزیي یه ػٌَاى تِ هتماضی وِ هَاردی در

 اس هؼاف وار اجاسُ  تاضذ، ًطذُ پزداسش ٌَّس واًادا دائن الاهت تزای اٍ درخَاست اها تاضذ، وزدُ دریافت

"LMIA"  (هؼافیت وذ C11 )وٌذ هی  دریافت اٍلیِ وار اجاسُ ػٌَاى تِ را. 

 

 تا رایگاى هطاٍرُ دریافت تزای داریذ را واًادا هَلت وار ٍیشای دریافت یا واًادا تِ واری هْاجزت لػذ اگز

 :تگیزیذ تواس ادیسِ هْاجزتی ضزوت

 

 :هٌثغ
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