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 رتاپ اراهنمای مهاجرت به کانادا از طریق ویزای است

ویزای استارتاپ کانادا به شما این فرصت را می دهد تا برای راه اندازی یک بیزینس استارتاپی به کانادا مهاجرت  

 .کنید و اقامت دائم این کشور را به دست بیاورید 

 شرایط مورد نیاز برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا

  اندازی بیزینس داشتن یک ایده تجاری خالقانه برای راه  -1

 کن مالی به اندازه یکسال در زندگی در کانادامت  -2

 5  حداقل آیلتس -3

 دریافت نامه حمایت از یک گروه سرمایه گذاری در کانادا -4

 : مباال می پردازی  در ادامه به توضیح هر یک از شرایط 

 شرایط مربوط به ایده تجاری

 :ر را داشته باشد باید سه شرط اصلی زی ویزای استارتاپ کانادا  به طور کلی ایده تجاری شما در

 .نوآورانه « باشد  »  •

 .شغل« ایجاد کند » •

 .قابلیت رقابت« داشته باشد  » •

 منکات مه

حداکثر تا پنج متقاضی می توانند از طریق یک ایده و بیزینس استارت آپی اقامت دائم کانادا را   -1

 .به دست بیاورند 

اپالی کنند. اما از بین انها یک یا بیشتر از یک   اقامت دائم کانادا یعنی پنج نفر می توانند با یک ایده برای دریافت 

 .نوان عضو کلیدی انتخاب می شودنفر به ع

https://wcoe.ca/
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اگر هر یک از اعضای کلیدی درخواست خود را پس بگیرند یا رد شوند، پرونده سایر متقاضیان نیز بسته خواهد  

  .شد 

 .باشد  شرکت  سهام به متصل   رای  حق از  بیشتر یا ٪ 10هر متقاضی باید دارای    -2

  کلیه  به متصل رأی  حق  کل  از  ٪ 50ش از متقاضیان و گروه سرمایه گذار پشتیبان آنها، باید بی  -3

 .باشند  داشته   اختیار در  مشترک طور به را شرکت سهام

 تمکن مالی الزم برای ویزای استارتاپ کانادا

کانادا پول الزم برای تأمین   به  ورود  از  پس  که کنید  اثبات باید  از طریق ویزای استارت آپ مهاجرت به کانادا برای

 .هزینه زندگی خود و افراد تحت تکفل خود را دارید 

ن کشور شده اند کمک  توجه داشته باشید که دولت کانادا به مهاجران تازه وارد که با ویزای استارتاپ کانادا وارد ای

 .باشید مالی نمی کند. شما باید برای زندگی در کانادا به اندازه کافی پول داشته 

به   اداره مهاجرت کانادا  مقدار پول مورد نیاز به تعداد افراد تحت تکفل شما بستگی دارد. این مقدار هر ساله توسط 

 .شودز می رو

  مهاجرت اداره  انیجدول زیر تمکن مالی مورد نیاز را با توجه به تعداد اعضای خانواده، طبق آخرین به روز رس 

 :میدهد  نشان کانادا

 تمکن مالی الزم  تعداد افراد تحت تکفل 

 دالر کانادا 12960 1

 دالر کانادا 16135 2

 دالر کانادا 19836 3

 دالر کانادا 24083 4

 دالر کانادا 27315 5

 دالر کانادا 30806 6

https://wcoe.ca/
https://www.canada.ca/en.html
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 دالر کانادا 34299 7

 دالر کانادا 3492 مقدار پول الزم برای هر عضو بیشتر 

  از    وجه کنید که مزیت مهم ویزای استارتاپ کانادا این است که در این روش نیازی نیست که برای سرمایه گذاریت

  .کنید  استفاده  خود  شخصی  سرمایه

باید موافقت یک گروه تجاری که توسط دولت کانادا تایید شده است را به دست  ه گفته شد شما بلکه همانطور ک 

 .ایه گذاری کند بیاورید تا در طرح شما سرم

 مدرک زبان الزم برای ویزای استارتاپ کانادا

زبان مورد  کافی است. در ادامه جزئیات بیشتری درباره مدرک  5همانطور که گفتیم در این روش داشتن آیلتس 

 :نیاز می خوانیم

 .سوی ارائه دهید فران زبان  مدرک یا انگلیسی زبان  مدرک  توانید  می در برنامه ویزای استارتاپ کانادا

 .باشد  NCLC 5 یا در زبان فرانسوی در سطح CLB 5 حداقل تسلط شما در زبان انگلیسی باید در سطح 

 .توانایی شما در زبان با ارائه نتایج یک آزمون مورد تایید زبان اثبات می شود

 NCLC 5و    CLB 5شما باید نتیجه آزمون را در هنگام اپالی ارائه دهید. جدول های زیر معادل سازی سطح  

 :را نشان می دهند  TEF با نمره آزمون آیلتس و

 :زبان انگلیسی

 برای ویزای استارتاپ کانادا ن آیلتسحداقل نمره الزم در آزمو 

Reading Writing Listening Speaking CLB level 

4 5 5 5 5 

 

https://wcoe.ca/
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 :زبان فرانسه

 برای ویزای استارتاپ کانادا TEF حداقل نمره الزم در آزمون

Reading Writing Listening Speaking NCLC level 

150 225 180 225 5 

 کاناداوه سرمایه گذاری در نامه حمایت از یک گر دریافت

 .ارائه دهید  گروه های سرمایه گذار در کانادا در ویزای استارتاپ کانادا شما باید ایده تجاری خالقانه خود را به  

 .استارت آپی توسط دولت کانادا تعیین شده اند  این گروه ها برای حمایت از ایده های

روه سرمایه گذار را متقاعد کنید که از ایده تجاری شما پشتیبانی کند، یک  انید حداقل یک گدر صورتی که بتو

 .برای شما ارسال می کند  (لتر آف ساپورت ) Letter of support »نامه حمایت« یا

نامه حمایت را برای اداره  ی دهد که ایده تجاری شما تایید شده است. در هنگام اپالی باید این نامه نشان م

 .مهاجرت کانادا ارسال کنید 

 برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا گروه های سرمایه گذار

 :این سازمان ها که توسط دولت کانادا تعیین می شوند سه دسته هستند 

 (Venture capital funds) صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر .1

 (Angel investor groups) گروه های سرمایه گذاری انجل .2

 (Business incubators) اینکوبیتور های تجاری .3

  داناکا  استارتاپ  ویزای  برنامه   طریق   از   که–این سازمان های تعیین شده، برای سرمایه گذاری در استارت آپ هایی

 .اند  شده تایید   -شوند  می  ارائه

ای تجاری دارند و معیارهایی که برای ارزیابی پروپوزال ها  هر یک از انها پروسه خاص خود را برای دریافت ایده ه

 .استفاده می کنند نیز در هر سازمان متفاوت است

 

https://wcoe.ca/
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 :در ادامه لیست کاملی از هر یک از انها را ارائه می دهیم 

  ی خطرپذیرصندوق سرمایه گذار

ی حمایت از ایده تجاری خود  اگر شما بتوانید موافقت یک » صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر « را در کانادا برا 

دالر کانادا سرمایه    200000دریافت کنید، این گروه سرمایه گذاری باید در طرح استارت اپی شما حداقل به میزان  

 .گذاری کند 

 :اری در ادامه آمده استلیست کامل این گروه های سرمایه گذ 

  - کدام  هر   روی   بر   کلیک   با-  بیشتر   اطالعات  کسب    برای  - ادالیست کامل گروه های سرمایه گذار خطر پذیر در کان

 .کنید  رجوع  انها از  یک  هر  وبسایت به  توانید  می

7 Gate Ventures  

BCF Ventures 

BDC Venture Capital 

Celtic House Venture Partners 

Extreme Venture Partners LLP 

Golden Venture Partners Fund, LP 

iNovia Capital Inc 

Intrinsic Venture Capital 

a VenturesLumir 

Nova Scotia Innovation Corporation (o/a Innovacorp)  

PRIVEQ Capital Funds  

nturesReal Ve 

Relay Ventures 

ScaleUp Venture Partners, Inc 

https://wcoe.ca/
https://7gate.vc/
https://bcfventures.vc/
http://www.bdc.ca/EN/bdc-capital/venture-capital/Pages/venture-capital.aspx
http://www.celtic-house.com/celtichouse/myweb.php?hls=10003
http://evp.vc/
http://www.goldenvp.com/
http://inoviacapital.com/
https://www.intrinsicgroup.ca/
https://www.lumiraventures.com/
http://www.innovacorp.ca/
http://www.priveq.ca/
http://realventures.com/
http://relayventures.com/
http://suv.vc/


 

 ۰۲۱۸۷۱۶۳۰۰۰ تماس: تلفن - /https://wcoe.ca سایت:ادرس  – هشرکت مهاجرتی ادیس

Top Renergy Inc  

nership Vanedge Capital Limited Part 

Version One Ventures 

Westcap Management Ltd  

Yaletown Venture Partners Inc 

[/toggle]York Entrepreneurship Development Institute (YEDI) VC Fund 

  گروه های سرمایه گذاری انجل

 .سرمایه گذاری های کوچک انجام می دهند  طرح های استارت اپی کانادا گروه های سرمایه گذاری انجل در

هزار دالری در طرح تجاری خود به   75000اری حداقل شما باید موافقت حداقل یکی از انها را برای سرمایه گذ 

 .دست بیاورید 

 ه گذار انجل در کانادا لیست کامل گروه های سرمای 

agrata IncCanadian International Angel Investors Ek 

Golden Triangle Angel Network 

Forum CanadaKeiretsu  

Oak Mason Investments Inc 

Southeastern Ontario Angel Network 

TenX Angel Investors Inc 

VANTEC Angel Network Inc  

York Angel Investors Inc 

 

 

https://wcoe.ca/
http://www.toprenergy.com/
http://vanedgecapital.com/
http://versiononeventures.com/
http://www.westcapmgt.ca/
http://www.yaletown.com/
https://www.yedinstitute.org/about-us/yedi-vc-fund
http://www.ciangelinvestors.com/
http://www.goldentriangleangelnet.ca/
http://keiretsuforum.ca/
http://www.oakmason.com/
http://soangels.ca/
http://tenx.biz/
http://vantec.ca/cpages/homepage
http://www.yorkangels.com/
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  یتورهای تجاریاینکوب

یک اینکوبیتور تجاری یا مرکز رشد از ایده شما حمایت کند، نیازی به تامین   برنامه استارتاپ کانادا اگر در

 :سرمایه وجود ندارد اما شما باید در یکی از برنامه های فهرست زیر پذیرفته شوید 

 لیست کامل اینکوبیتور های تجاری در کانادا  

• Alacrity Foundation 
• Alberta Agriculture and Forestry 

o Agrivalue Processing Business Incubator 
o Food Processing Development Centre 

• Biomedical Commercialization Canada Inc. (operating as Manitoba 
Technology Accelerator) 

• Creative Destruction Lab 
• Empowered Startups Ltd. 
• Extreme Innovations 
• Genesis Centre 
• Highline BETA Inc. 
• Innovacorp 
• Interactive Niagara Media Cluster o/a Innovate Niagara 
• Invest Ottawa 
• Knowledge Park o/a Planet Hatch 
• LatAm Startups 
• Launch Academy – Vancouver 
• LaunchPad PEI Inc. 
• Millworks Centre for Entrepreneurship 
• NEXT Canada 
• North Forge Technology Exchange 
• Platform Calgary 
• Real Investment Fund III L.P. o/a FounderFuel 
• Ryerson Futures Inc. 
• Spark Commercialization and Innovation Centre 
• Spring Activator 
• The DMZ at Ryerson University 
• Toronto Business Development Centre (TBDC) 
• TSRV Canada Inc. (operating as Techstars Canada) 
• VIATEC 

https://wcoe.ca/
https://www.alacritycanada.com/
https://www.alberta.ca/agrivalue-processing-business-Incubator.aspx
https://www.alberta.ca/food-processing-development-centre.aspx
http://www.mbtechaccelerator.com/
http://www.mbtechaccelerator.com/
http://www.creativedestructionlab.com/
http://www.empoweredstartups.com/
http://suv.extremeinnovations.com/
http://www.genesiscentre.ca/
http://www.highlinebeta.com/
http://innovacorp.ca/
http://innovateniagara.com/news/article/exciting-news-for-foreign-entrepreneurs
http://www.investottawa.ca/
http://www.planethatch.com/
https://www.latamstartups.org/
https://www.launchacademy.ca/maple
http://www.launchpadpei.com/
https://themillworks.ca/
http://www.nextcanada.com/
https://www.northforge.ca/
https://platformcalgary.com/
http://founderfuel.com/
http://www.ryersonfutures.ca/startup-visa-program
http://www.sparkcentre.org/
http://www.spring.is/
https://dmz.ryerson.ca/
https://tbdc.com/
http://www.techstars.com/
https://www.viatec.ca/cpages/home
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• Waterloo Accelerator Centre 
• York Entrepreneurship Development Institute 

 نحوه دریافت ویزای کار در برنامه استارتاپ کانادا 

شما می توانید قبل از اینکه نتیجه درخواست خود را برای دریافت اقامت دائم کانادا   برنامه استارتاپ کانادا  در

ینس  دریافت کنید )یعنی در زمانی که منتظر دریافت اقامت دائم هستید(، با دریافت اجازه کار به کانادا بیایید و بیز

 .خود را راه اندازی کنید 

ماه طول می کشد و این همان فاصله زمانی است    ۱۶تا    ۱۲وال  بررسی پرونده درخواست ویزای استارتاپ کانادا معم

 .توانید برای » ویزای کار استارت آپ « اقدام کنید که شما می 

 کار در روش استارتاپ شرایط الزم برای دریافت ویزای

 .دالر کانادا است  230کنید. این هزینه  فرما را پرداخت هزینه توافق کار

باید یک گواهی تعهد و یک نامه حمایت از یک نهاد معتبر دریافت کنید که نشان می دهد حضور شما در کانادا  

 .اردضروری است و برای ورود سریع شما به کانادا دالیل تجاری فوری وجود د

هفته داشته باشید. این مبلغ به تعداد    52ت  ندگی خود و خانواده خود را به مد پول کافی برای تامین هزینه های ز

 .اعضای خانواده شما بستگی دارد

 :حداقل مبلغ مورد نیاز با توجه به تعداد اعضای خانواده در جدول زیر نشان داده شده است

 از مبلغ مورد نی تعداد افراد خانواده 

 دالر کانادا 25338 نفر 1

 دالر کانادا 31544 نفر 2

 دالر کانادا 38780 نفر 3

 دالر کانادا 47084 نفر 4

 دالر کانادا 53402 نفر 5

https://wcoe.ca/
http://www.acceleratorcentre.com/
http://www.yedinstitute.org/
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 دالر کانادا 60228 نفر 6

 دالر کانادا 67055 نفر 7

 دالر کانادا 6827 نفر  7برای هر شخص بیشتر از 

  مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای کار

 از یک گروه سرمایه گذار تایید شده در کانادا "Letter of support" نامه حمایت« یا» -

 .هفته را دارید  52گواهی اثبات تمکن مالی که نشان می دهد شما پول الزم برای تامین زندگی خود به مدت  -

 .(شود  می   داده   شما  به   کنید   ارسال   را  « خود ز اینکه »پیشنهاد استخدامشماره پیشنهاد اشتغال )این شماره پس ا -

 تست پزشکییج نتا -

 گواهی سو پیشینه  -

مرحله به مرحله   وبسایت اداره مهاجرت به کانادا در ویزای استارتاپ کانادا روند اپالی برای دریافت اجازه کار 

 کلیک کنید  اینجا )آمده است

  اهی اعضای خانواده همر

ی استارتاپ کانادا بتوانید همسر )یا شریک زندگی( خود  این امکان وجود دارد که با دریافت اجازه کار موقت ویزا 

 .ا با خود همراه کنید ر

در کانادا مشغول   "open work permit" همسر )یا شریک زندگی( شما می تواند با دریافت » ویزای کار باز « یا

 .به کار شود

 .اقدام کنند کار    اجازهیا   اجازه تحصیل » اگر فرزندان شما قصد تحصیل یا کار را در کانادا دارند باید برای دریافت

 مراحل استارت آپ کانادا

به صورت قدم به قدم از زمان ثبت نام تا دریافت اقامت دائم تشریح شده   مراحل استارت آپ کانادا ر ادامهد

 :است

https://wcoe.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/work-permits.html#4.0
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/work-permits.html#4.0
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 پ کانادامورد ویزای استارتامطالعه و تحقیق در  -1

را به دقت مطالعه کنید. شرایط خود را ارزیابی کنید. در   شرایط مورد نیاز برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا

 .واجد شرایط هستید اقدام به اپالی کنید  ویزای استارتاپ کانادا صورتی که برای دریافت

 اکاناد مهاجرت اداره   وبسایت از مدارک لیست چک دریافت -2

 .رای ویزای استارتاپ کانادا فقط به صورت کاغذی می توانید اپالی کنید )امکان اپالی آنالین وجود ندارد(ب

 .روید ب بسایت اداره مهاجرت کاناداو  برای شروع به

ستارتاپ کانادا که در وبسایت اداره مهاجرت کانادا  ا دریافت کنید. پکیج ویزای اپکیج برنامه ویزای استارتاپ کانادا ر

 .است چک لیست مدارک و دستورالعمل برای اپالی ارائه شده است، شامل 

 ه ویزای استارتاپ کانادال و امضای فرم های مربوط بمی تک  -3

 .به برنامه ویزای استارت اپ کانادا را در وبسایت اداره مهاجرت کانادا پر کنید  فرم های مربوط

کلیک کنید. با این کار فیلد هایی که هنوز نیاز به تکمیل شدن دارند با رنگ   در فرم  "validate" روی دکمه

 .قرمز مشخص می شوند 

پرینت    (barcode page) از فرم پرینت بگیرید. اطمینان حاصل کنید که از همه صفحات فرم و از صفحه بارکد 

 .کنید ظاهر می شود valid م رابگیرید. صفحه بارکد بعد از اینکه شما فر 

 .فرم را امضا کنید و تاریخ بزنید 

 دریافت ویزای استارتاپ کانادا  جمع اوری اسناد و مدارک مورد نیاز برای -4

ک ذکر شده را جمع اوری  تمام اسناد و مدارک مورد نیاز برای ویزای استارتاپ کانادا که در چک لیست مدار  

 .کنید 

 .همه مدارک را در یک پاکت مهر و موم شده قرار دهید -2

 .چک لیست مدارک را پرینت بگیرید. آن را امضا کنید و در صفحه اول درخواست خود قرار دهید  -3

https://wcoe.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/start-visa/apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5759-application-permanent-residence-business-immigration-program-start-business-class.html
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5760e.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm0008enu_2d.pdf
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و تاییدیه پرداخت  توجه داشته باشید که شما باید تمام فرم ها، اسناد پشتیبان، امضاهای الزم، نتیجه آزمون زبان  *

ی را در درخواست خود بگنجانید. اگر یک مورد وجود نداشته باشد، برنامه شما ناقص است. اداره مهاجرت  هزینه اپال

 .کانادا، بدون بررسی آن را بر خواهد گرداند 

 

  پرداخت هزینه ویزای استارتاپ کانادا -5

 .کلیک کنید  اینجا. د باید این هزینه را به صورت آنالین پرداخت کنیرا بپردازید. شما  واست ویزاهزینه درخ

 :است زیر موارد ملشا کانادا  استارتاپ ویزای  هزینه

 :هزینه ویزای استارتاپ کانادا در هنگام اپالی که مطابق جدول زیر است -1

 دالر کانادا 2075 متقاضی اصلی 

 دالر کانادا 1325 همسر 

 دالر کانادا 225 فرزند 

 هزینه بیومتریک  -2

ک خانواده که در یک زمان  دالر کانادا است. اما این هزینه برای ی 85هزینه تهیه بیومتریک برای هر نفر  

 .دالر کانادا است 170اپالی می کنند حداکثر  

در اکثر موارد شما باید هزینه بیومتریک را هنگامی که درخواست خود را ارسال می کنید، پرداخت کنید. در غیر  

 .برنامه شما با تاخیرهایی مواجه شود این صورت ممکن است

 .امل می شودنگشت نگاری و عکسبرداری دیجیتال را ش هزینه بیومتریک هزینه های مربوط به ا*

 هزینه های سه گانه   -3

 آزمون زبان  •

 معاینات پزشکی •

 گواهی سو پیشینه  •

https://wcoe.ca/
https://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp?_ga=2.129193999.2099460414.1515531121-1655530662.1515374155
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  ارسال درخواست  -6

 .ارسال کنید  ویزای استارتاپ کانادا  باید درخواست خود را برای دریافت در این مرحله 

 .از ارسال درخواست ویزای استارت اپ از کامل بودن همه مدارک مطمئن شوید ل قب

 .مطمئن شوید که همه فرم ها را امضا کرده اید 

 .مدارک ارسال کنید هزینه ویزا را پرداخت کنید و یک پرینت از تاییدیه پرداخت خود همراه  

ادرس   را بنویسید و به   "sturt up visa"وی پاکتقرار دهید. ر 9* 12تمامی اسناد و مدارک را در یک پاکت 

 .پست کنید  صحیح 

گذاشته  پاسخ های شما باید کامل و درست باشد. اگر اطالعات نادرستی ارائه دهید یا جزئیات مهم را کنار ام تم

 :باشید 

 .درخواست شما رد می شود •

 .ممکن است غیر قابل قبول شناخته شوید  •

 شوید  منع  کانادا به  ورود  ممکن است به هر دلیلی تا پنج سال از  •

 درخواست و دریافت اقامت دائم کانادا تایید -7

از شما می خواهد که پاسپورت خود را به دفتر ویزا   اداره مهاجرت شود، ویزای استارتاپ کانادا اگر درخواست

 .ودبرای شما صادر ش  اقامت دائم کانادا ارسال کنید تا ویزای 

همانطور که گفته شد، اگر درخواست شما تایید شود، اداره مهاجرت کانادا برای شما ویزای استارت اپ کانادا صادر  

 .است (entry visa) و همچنین ویزای ورود (COPR) امت دائمخواهد کرد. این ویزا شامل تاییدیه اق

COPR  ست. اطالعات رویحاوی عکس و اطالعات شماست. مطمئن شوید که اطالعات صحیح ا COPR  باید

 .دقیقا مشابه با پاسپورت شما باشد 

رت کانادا تماس شما وجود داشته باشد، می توانید از طریق اکانت خود با اداره مهاج COPR روی اشتباهی  اگر

 .بگیرید 

https://wcoe.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5759-application-permanent-residence-business-immigration-program-start-business-class.html#mail
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5759-application-permanent-residence-business-immigration-program-start-business-class.html#mail
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 .و ویزا را همراه خود داشته باشید  COPR در هنگام ورود به کانادا باید 

 مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای استارتاپ کانادا

 :کنید، شامل موارد زیر است ارسال باید  ویزای استارتاپ کانادا از جمله مدارک مورد نیاز که هنگام اپالی برای 

 . باید امضا کنید را  صفحه چک لیست مدارک پرینت •

 مدرک زبان  •

 نامه حمایت •

 .کی(مدرکی که تمکن مالی شما را نشان می دهد )مثل تاییدیه بان •

 گواهی سوپیشینه  •

 پاسپورت •

 .دو قطعه عکس برای هر نفر )که یک قطعه باید پشت نویسی شده باشد( •

 .زا )بعد از پرداخت انالین باید از پرداخت خود پرینت بگیرید( تاییدیه پرداخت هزینه وی  •

 شناسنامه •

 سند ازدواج )در صورت وجود( •

 شناسنامه فرزندان )در صورت وجود(  •

 اپالی  نکات پس از -نادا ویزای استارتاپ کا

اقداماتی   الزم است چه  ویزای استارتاپ کانادا در ادامه مقاله توضیح می دهیم که پس از اپالی برای دریافت

 .چه مدت پس از اپالی نتیجه درخواست شما را اعالم می کند  اداره مهاجرت کانادا انجام دهید و

https://wcoe.ca/
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/kits/forms/imm5760e.pdf
https://www.canada.ca/en.html
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 جمع آوری اطالعات بیومتریک 

 .سال دارید باید عکس برداری دیجیتالی و انگشت نگاری انجام دهید  79تا   14اگر بین  

همانطور که گفته شد، هزینه بیومتریک را باید در زمان اپالی پرداخت کنید. پس از اپالی، یک نامه برای شما  

 .ی کنید ورارسال می شود که باید اطالعات بیومتریک خود را جمع ا

روز فرصت دارید که انگشت نگاری و عکسبرداری را انجام   30شما از روزی که این نامه را دریافت می کنید، 

 .دهید 

  انجام معاینات پزشکی

قبل از ورود به کانادا باید معاینه پزشکی انجام دهید. توجه کنید که اعضای خانواده شما نیز باید این معاینه را  

 .ر قرار نیست همراه شما به کانادا بیایند اگانجام دهند، حتی 

 :در دو صورت درخواست ویزای شما رد خواهد شد 

https://wcoe.ca/
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 .اگر وضعیت سالمت شما خطری برای سالمت عمومی کانادا داشته باشد  -1

 .وضعیت سالمت شما باعث تقاضای بیش از حد خدمات بهداشتی و اجتماعی در کانادا شود -2

را ارسال کردید، نامه ای برای شما ارسال خواهد شد و به شما گفته می    رتاپتاویزای اس  پس از اینکه درخواست

 .شود چگونه می توانید در معاینات پزشکی شرکت کنید 

  تهیه گواهی سوپیشینه

کسانی که برای امنیت کانادا خطر محسوب شوند مجاز به امدن به کانادا نیستند. اگر سابقه کیفری داشته باشید،  

 .ه ورود به کانادا نباشید ب  ممکن است مجاز

 .سال او باید گواهی سو پیشینه ارائه دهند  18برای ورود به کانادا متقاضی اصلی و همینطور فرزندان باالی  

ماه یا بیشتر به طور متوالی در آن زندگی کرده اید گواهی    6سالگی به مدت    18شما باید از هر کشوری که پس از  

 .سوپیشینه تهیه کنید 

 .نشدن با تاخیر بهتر است که در اولین فرصت برای تهیه سوپیشینه اقدام کنید  جهبرای موا

 مدت زمان گرفتن ویزای استارتاپ کانادا چقدر است؟ 

 .ماه طول می کشد  16تا   12بین  مدت زمان گرفتن ویزای استارتاپ کانادا

 :کنید  ری شما می توانید با رعایت موارد زیر از تاخیر در پردازش درخواست تان جلوگی

هر تغییری در اطالعات شخصی خود را به دفتر ویزا اطالع دهید. مثل آدرس، شماره تلفن، ایمیل، تولد   •

 .فرزند 

 .در مورد یک مسئله بیشتر از یکبار با دریافت ویزا تماس نگیرید  •

 : در موارد زیر ممکن است پردازش درخواست ویزای استارتاپ کانادا با تاخیر مواجه شود

نیتی و کیفری داشته باشید و اداره مهاجرت الزم ببیند که در مورد پیشینه شما بیشتر تحقیق  مسائل ام  -1

 .کند 

الزم باشد که دفتر ویزا برای تایید اطالعات شما با یک دفتر ویزای دیگر در کانادا یا خارج از کانادا تماس    -2

 .بگیرد

https://wcoe.ca/
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 چک  این مسیر ا پردازش آن را شروع کرد ازدفتر ویزشما می توانید وضعیت درخواست خود را پس از اینکه 

 د.کنی

 

https://wcoe.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-status.html

