پشتیبانی الزم
را برای آمدن
به مناطق شمال
غربی کانادا و
شروع و کسب
و کارتان دریافت
کنید.
“

مناطق شمال غربی سر زمینی
زیبا است که مردم آن اهل کمک
کردن هستند و برنامه داوطلبی
آن نیز حمایتگرانه است.
رامی ک ،.صاحب Javaroma
(رستوران قهوه و چای) گورمت در یلونایف.

• گردشگری
• فیلم
• کشاورزی
• شیالت
• تولید
• غذا و رستوران داری
• خرده فروشی و خدمات
• معدن کاوی
• نفت و گاز
برنامه داوطلبی مناطق شمال غربی (NWT)
مسیری را برای اقامت دائم در کانادا برای
کسانی که عالقهمند به تأسیس یا سرمایهگذاری
در کسب و کار درNWT هستند ،فراهم می
 Nبر اساس
کند .تمام بخشهای اقتصادی WT
جریان کسب و کار این برنامه واجد شرایط
هستند:

مزایای برنامه ما:

فرآیند درخواست جهت جریان کسب و کار
برنامه داوطلبیNWT میتواند سریعتر از
برنامههای دیگر کانادا انجام شود ،زیرا معموالً
لیستهای انتظار کوتاهتری داریم.
NWT جوامعی خونگرم دارد و از دیگران
استقبال میکنند؛ این مسئله حتی در توجه
اختصاصی که برنامه داوطلبیNWT می
تواند در طول درخواست به شما ارائه دهد ،نیز
مشاهده میشود.

دربارهNWT:

 NWTجایگاه بسیاری از ”اولینها“ است:
اولین بار مشاهده نورهای قطبی ،اولین بار راه
رفتن روی یخ ،اولین بار قایقرانی ،اولین بار
دیدن برف ،و بسیاری دیگر .سرزمین دیدنی
ما ،فرصتهایی را از لحاظ تحصیل ،شغل،
مراقبتهای بهداشتی و تفریحی برای خانواده
شما ارائه میدهد و شیوه زندگی منحصر به
فرد آن بخش مهمی از زندگی روزمره شما را
تشکیل میدهد.

درباره برنامه:

“

مسیری برای
اقامت دائم:

کسب و کار خود را در مناطق شمال غربی
کانادا برپا کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه داوطلبی مناطق شمال غربی،
جریان کسب و کار ،به این آدرس مراجعه کنید:
www.immigratenwt.ca/start-a-business

تماس با ما!

تلفن رایگان1-855-440-5450 :
ایمیل:immigration@gov.nt.ca

سیج س.

رامی ک.

سیج س .صاحب ( Sushi Northرستوران) در مناطق شمال غربی است.
رامی ک ،.صاحب ( Javaromaرستوران قهوه و چای) در مناطق شمال غربی است.

با جریان کسب و کار برنامه
مناطق شمال غربی همراه شوید.

تنها چیزی که به آن نیاز دارید یک مفهوم کسب و کار و تمایل به نقل مکان به مناطق شمال غربی است.
توجه :مراحل ذکر شده در این بروشور به صورت خالصه ارائه شده است .برای کسب اطالعات کامل در مورد فرآیند درخواست،
دستورالعملهای برنامه را مطالعه کنید:.www.immigratenwt.ca/start-a-business/guidelines

مرحله 1

ارزیابی

مرحله  :1معیارهای واجد شرایط بودن را برآورده کنید.
مرحله  :2یک سفر کاری به مناطق شمال غربی انجام دهید و با
کارکنان برنامه داوطلبی ما که رفتاری دوستانه دارند ،مصاحبه کنید.
مرحله  :3ابراز عالقه خود را شامل خالصهای از مفهوم کسب و کار
و تحقیقاتی که در طی سفرتان بهNWT انجام دادهاید ارائه کنید.

مرحله 2

درخواست

مرحله  :4پس از دعوت ،درخواست رسمی خود ،از جمله طرح کسب و کار تفصیلی
را ارسال کنید.
مرحله  :5درخواست شما توسط کارکنان برنامه داوطلبی بررسی میشود.

مرحله 3

تأیید

(در صورتی وارد این مرحله میشوید
که درخواستتان تأیید گردد)

مرحله  :6بر اساس طرح کسب و کار ارسالی ،یک توافقنامه
عملکرد تجاری را امضا کنید.
مرحله  :7کسب و کار خود را با موفقیت مدیریت کنید و به
مدت  20ماه پاسخگوی فعالیتهای روزانه خود باشید.
مرحله  :8برای اقامت دائم خود درخواست بدهید.
•اگر تمام الزامات رعایت شده باشد ،گواهی داوطلبی خود را
دریافت میکنید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد جریان کسب و کار برنامه داوطلبیNWT ،به این آدرس مراجعه کنید:.www.immigratenwt.ca/start-a-business

واقعیتهای کلی

مناطق شمال غربی سومین استان  /قلمروی کانادا با مساحت  1,346,106کیلومتر مربع میباشد .جمعیت آن حدود  44,500نفر است و پایتخت آن ،یلونایف ،رتبه دومین میزان اشتغال در کشور یعنی  67%را دارد .در فصل زمستان
میانگین دما بین  20-تا  40-درجه سانتیگراد است ،اما در تابستان ،ساعات طوالنی نور روز دمای بسیار بیشتری را به ارمغان می آورد که میتواند بین  20تا  30درجه سانتیگراد باشد.

