Про Північно-Західні
території:

Північно-Західні території Канади – це
місце можливостей багато чого зробити
вперше в житті: вперше побачити
північне сяйво, вперше пройти по
льоду, вперше поплавати на каное,
вперше побачити сніг та багато чого ще.
Наша мальовнича територія пропонує
вам і вашій родині численні переваги
у сфері освіти, працевлаштування,
охорони здоров’я та відпочинку, а
унікальний місцевий стиль життя
робить пригоди частиною буденності.

AПереваги нашої програми:

Заявки на участь в імміграційній
програмі Північно-Західних територій
за бізнес-категорією розглядаються
швидше, ніж за програмами інших
провінцій Канади, адже у нас зазвичай
коротші списки кандидатів.
Північно-Західні території – це гостинна
земля, яка може запропонувати вам
особливу підтримку як кандидату
на отримання посвідки на постійне
проживання.

• Туризм
• Кінопромисловість
• Сільське господарство
• Рибництво
• Виробництво
• Харчова промисловість та
підприємства суспільного харчування
• Роздрібна торгівля та послуги
• Гірнича промисловість
• Нафтогазова промисловість
Імміграційна програма ПівнічноЗахідних територій пропонує шлях
до отримання посвідки на постійне
проживання у Канаді тим, хто
зацікавлений у відкритті нового
бізнесу або в інвестуванні в існуючий
бізнес у Північно-Західних територіях.
Скористатися бізнес-категорією
програми можна у будь-якому секторі
економіки Північно-Західних територій,
у тому числі в наступних:

Про програму:

“
Шлях до отримання
посвідки на постійне
проживання (ППП):

Отримайте
підтримку,
потрібну для
того, щоб
перебратися до
Північно-Західних
територій Канади
та розпочати
власний бізнес.
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІ
ТЕРИТОРІЇ – ЦЕ ЧУДОВА
ЗЕМЛЯ, НА ЯКІЙ ЖИВУТЬ
ЛЮДИ, ЗАВЖДИ ГОТОВІ
ВАМ ДОПОМОГТИ, І ДЕ ДІЄ
ЗРУЧНА ІММІГРАЦІЙНА
ПРОГРАМА

“

Відкрийте власну справу у ПівнічноЗахідних територіях Канади.

Рамі К., власник кав’ярні для ƨурманів
«Javaroma» в місmі Єллоунаŭф.

Для отримання докладніших відомостей про бізнескатегорію імміграційної програми Північно-Західних
територій перейдіть на веб-сторінку:
www.immigratenwt.ca/start-a-business

Звертайтеся до нас!
Безкоштовний номер: 1-855-440-5450
Електронна адреса: immigration@gov.nt.ca

Сейдж С.

Рамі К.

Сейдж С., власник ресторану суші «Sushi North» у Північно-Західних територіях.
Рамі К., власник кав’ярні для гурманів «Javaroma» у Північно-Західних територіях.

Подайте заяву на участь в імміграційній програмі
Північно-Західних територій за бізнес-категорією.

Усе, що потрібно кандидату, – це проект бізнес-плану та бажання
переїхати до Північно-Західних територій. Примітка: Кроки, описані в
цій брошурі, наводяться суто для довідки. Для отримання докладніших
відомостей про процедуру подання заяви читайте посібник по програмі:
www.immigratenwt.ca/start-a-business/guidelines.

ФАЗА 1

Оцінка
Крок 1: Перевірте свою відповідність критеріям відбору
кандидатів.
Крок 2: Приїдьте у ділове відрядження до ПівнічноЗахідних територій та пройдіть співбесіду з привітними
співробітниками імміграційної програми.
Крок 3: Підтвердьте свою зацікавленість, зокрема,
подайте проект бізнес-плану та результати дослідження,
яке ви провели під час поїздки до Північно-Західних
територій.

ФАЗА 2

Подання заяви
Крок 4: Після отримання запрошення подайте офіційну
заяву, у тому числі докладний бізнес-план.
Крок 5: Вашу заяву буде розглянуто спеціалістами
імміграційної програми.

ФАЗА 3

Затвердження

(ви перейдете до цієї фази, якщо
вашу заяву буде затверджено)

Крок 6: Підпишіть угоду про продуктивність бізнесу,
складену на основі поданого вами бізнес-плану.
Крок 7: Успішно керуйте своїм бізнесом та ведіть
звітність про щоденну діяльність впродовж приблизно
20 місяців.
Крок 8: Подайте заяву на отримання посвідки на
постійне проживання.
• Якщо ви виконали всі вимоги, ви отримаєте
сертифікат затвердження кандидата.

Для отримання докладніших відомостей про бізнес-категорію імміграційної програми Північно-Західних територій перейдіть на веб-сторінку www.immigratenwt.ca/start-a-business.

ЕКСПРЕС-ФАКТИ: Північно-Західні території – це третя за розміром провінція/територія Канади, загальна площа якої становить 1 346 106 кв. кілометрів. Тут мешкає приблизно 44 500 людей, а у столиці провінції, місті Єллоунайф, рівень
зайнятості є другим у країні і становить 67 %. Взимку середня температура коливається у діапазоні від -20 до -40 °C, але влітку тривалий світловий день приносить значно теплішу погоду – температура може становити від 20 до 30 °C.

