كندا الوطن الجديد
مقال شهرى بخصوص اخر اخبار الهجرة الى كندا
اعداد :أسامة عبيد وعبير قيطة مستشاروا الهجره الكنديه
شركة فاست تو كندا
بدات بوادر النفراج بخصوص التقييد الشديد فى اجراءات الهجرة الى كندا بعد ان تم توقيف معظم برامج الهجره منتصف العام السابق من قبل حكومة
المحافظين والتى بدات بتقليص وتقييد اجراءات الهجرة الى كندا منذ بدء استلم الحكومة والفوز بالغلبيه فى البرلمان الكندى
تم تعزية سبب هذا التوقف والتقييد من قبل الحكومة الى انه يتم استغلل موارد الدولة والعلج المجانى والمساعدات الماليه من قبل بعض المهاجريين
الجدد والحصول على الجنسيه بدون التقيد فى القامه داخل كندا للمده المطلوبة للحصول على الجنسية المر الذى ادى الى اصدار قرار من الحكومة
الكندية بسحب الجنسيه من اكثر من  11000شخص لعدم اهليتهم للحصول على الجنسيه الكندية لعدة اسباب اهمها عدم القامة فى كندا قبل الحصول
.على الجنسية
أهم الخبار الجديده بخصوص الهجرة الى كندا

تسريع اجراءات الحكم بخصوص قبول اللجوء السياسى للمتقدمين الجدد بحيث تصبح من  3الى  6شهور للبت فى القرار الخاص بقبول 1-
اللجوء والحصول على اقامة دائمة أو امر المغادره وقد كانت هذه الجراءات تستغرق من سنه الى سنتين للبت فى هذا المر فى السابق ,وقد
بررت الحكومة سبب هذا القرار باستعجال المعاملت لكى ل يتم استغلل موارد البلد من قبل اللجئين الغير مقبوليين طول هذه الفتره والتى
.قد تصل الى سنتين لحين اصدار القرار

امكانية التقديم للقامة الدائمة للمقيميين الغير دائمين مثل اقامة الطلب واقامة العمل بعد سنة واحده من انتهاء الدراسة والعمل وقد كانت 2-
.تتطلب سنتين من العمل للتقديم للقامة الدائمة

استمرار توقيف كفالة الب والم واستبدالها بما يسمى سوبر فيزا تمنح خلل  6شهور ويحصلوا على القامة لمدة  5سنوات علما بانه ل 3-
يستطيع الحاصل على سوبر فيزا من الحصول على اى خدمات مجانية من الدوله ويتطلب توفير تامين صحى خاص لمدة سنه كشرط
.للحصول على هذه الفيزا

تسهيل اجراءات كفالة الزوج أو الزوجه بحيث ل يتطلب من الكفيل اثبات الدخل ما يعنى انه ليوجد شرط وجود دخل معين لطلب كفالة 4-
.الزوج او الزوجه

استمرار توقيف هجرة العمالة المهره للفئات الولى حتى شهر يونيو هذا العام لكى يتم دراسة هذا البرنامج والتوصل الى افضل شروط 5-
 .واجراءات تضمن حصول هؤلء المهاجرين على عمل فى كندا

فتح باب التقدم للحرفيين من فئات معينة وتقليل شروط اللغه وتقليل الفئة العمرية لقل من  35سنه وانهاء الجراءات بحد اقصى سنة 6-
للحصول على الفيزا مع شرط الحصول على عرض عمل من شركه كندية وموافق عليه من وزارة الموارد البشريه .وسنقوم بشرخ تفصيلى
للفئات المطلوبة للهجرة الى كندا حسب ما اعلن وزير الهجرة جيسن كينى بداية هذا العام والذى اوضح حاجة كندا لهذه الفئات لوجود عجز
.فى توفير هذا الفئات داخل كندا
وسوف يحتاج المتقدمين المؤهلت التالية Skilled worker tradespersons

عرضا للعمل في كندا أو شهادة التأهيل من محافظة أو إقليم لضمان امكانية حصول المتقدمين على "وظيفة جاهزة" لدى وصولهم؛ 1.
؛) ( Basic levelشرط اللغة الساسية اما النجليزية أو الفرنسية مستوى متوسط 2.
.أن ل يقل عن سنتين من الخبرة في العمل بالمهنة المقدم لها ول يشترط وجود شهادة معهد او جامعه 3.
والتي تتطابق مع الواجبات الساسية في  (NOC B) ،لديه المهارات والخبرات التي تتطابق مع تلك المنصوص عليها في التصنيف المهني الوطني 4.
.العمل

.ستقوم الحكومة الكندية بقبول بحد أقصى  3000طلب في السنة الولى من برنامج المتاجرة المهرة التحادية
:المهن المؤهلة تشمل ما يلي
المقاولين والمشرفيين بجميع فئاتهم )بناء ,اعمال صحية ,كهرباء ,ميكانيكا ,معدات ثقيلة ,زراعه ,نجاره ,تجارة معدات ,مناجم  ,غابات  ,تصنيع -
)المعادن  ,البترول والغاز  ,تصنيع البلستك والمطاط  ,تشغيل محطات تكريرالمياه و المخلفات
العمال والمشغليين ) ميكانيكى وفاحص معدات  ,عمال الحديد والصفائح الحديديه وتشكيل المعادن  ,الهياكل الحديدية  ,لحام-
الكهرباء  ,عمال كهرباء  ,كهرباء مصانع  ,اتصلت واعمال كوابل  ,تركيب وتصليح اعمال اتصالت  ,سباكه واعمال صحيه ,
مستلزمات اطفاق الحريق ,توصيل الغاز  ,ميكانيك معدات ثقيله  ,تبريد وتكييف  ,ميكانيك طائرات وفحص  ,ميكانيك مصاعد
)وتركيب  ,تشغيل الرافعات  ,حفارين بناء او مناجم او ابار مياه أو ابار بترول  ,عمال لشركات البترول والغاز
.هذا البرنامج سيحقق نجاح بشكل كبير في هجرة الحرفيين بأقل المؤهلت العلمية والتركيز فقط على الخبرة في أحد الحرف السابقة
سنقوم فى التقرير القادم بالتطرق الى انواع الهجرة الخرى منها هجرة رجال العمال والمستثمرين  ,هجرة رجال العمال للمقاطعات الكندية  ,وكذلك
.مزيد من التفاصيل عن فيزة الدراسة وفيزة العمل و الكفالة الخماسيه
نرجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات وسنقوم بتزويدكم باهم الخبار والتطورات بخصوص الهجرة الى كندا فى العداد القادمة
أسامة عبيد او  6479235265عبير قيطة أو ارسال جميع  Fast to Canada Immigration 647987526لمزيد من المعلومات الرجاء التصال مع مكتبنا
 info@fasttocanada.comاستفساراتكم على اليميل

