Giới thiệu NWT:
NWT là quê hương của “những lần đầu
tiên”: lần đầu tiên nhìn thấy cực quang,
lần đầu tiên đi bộ trên băng, lần đầu tiên
chơi môn bơi xuồng, lần đầu tiên nhìn
thấy tuyết, và nhiều lần đầu tiên nữa.
Vùng lãnh thổ có cảnh quan tuyệt đẹp
này của chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội
về giáo dục, công việc, chăm sóc sức khỏe
và giải trí cho gia đình quý vị, và phong
cách sống độc đáo tạo lên phần phiêu lưu
trong cuộc sống hàng ngày của quý vị.

Những lợi thế của chương
trình của chúng tôi:
Quá trình nộp đơn vào Nhánh Kinh
Doanh của Chương Trình Định Cư
Diện Đề Cử NWT có thể nhanh hơn
các chương trình khác tại Canada vì
thường chúng tôi có các danh sách
ngắn hơn.

• Du Lịch
• Phim Ảnh
• Nông Nghiệp
• Thủy Sản
• Sản Xuất
• Thực Phẩm và Ăn Uống
• Bán Lẻ và Dịch Vụ
• Khai Thác Mỏ
• Dầu và Khí
Chương Trình Định Cư Diện Đề Cử của
Các Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc (NWT) đưa
ra cách để trở thành Thường Trú Nhân
Canada cho những người muốn thành
lập hay đầu tư vào một doanh nghiệp
tại NWT. Tất cả các ngành kinh tế tại
NWT đủ điều kiện theo nhánh kinh
doanh của chương trình:

NWT tự hào với những cộng đồng
luôn chào đón và nồng ấm; điều này
biểu hiện qua sự tập trung vào từng
cá nhân mà Chương Trình Định Cư
Diện Đề Cử NWT có thể cung cấp
trong suốt quá trình nộp đơn.

Nhận hỗ trợ
quý vị cần để
đến Các Vùng
Lãnh Thổ Tây
Bắc Canada và
bắt đầu công
việc kinh doanh
của mình.

Giới thiệu chương trình:

“

Đường đến
Thường Trú
Nhân:

CÁC VÙNG LÃNH THỔ TÂY
BẮC LÀ VÙNG ĐẤT XINH ĐẸP
CÓ NHỮNG NGƯỜI DÂN
LUÔN SẴN LÒNG GIÚP ĐỠ
VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ
DIỆN ĐỀ CỬ CÓ HỖ TRỢ.
Rami K., chủ Nhà Hàng Javaroma Gourmet
Coffee & Tea ở Yellowknife.

“

Xây dựng doanh nghiệp tại Các Vùng
Lãnh Thổ Tây Bắc Canada.
Để biết thêm thông tin về Chương Trình Định Cư
Diện Đề Cử của Các Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc, Nhánh
Kinh Doanh, hãy truy cập:
www.immigratenwt.ca/start-a-business

Hãy liên hệ với
chúng tôi!

Sage S.

Rami K.

Số điện thoại miễn phí: 1-855-440-5450
Email: immigration@gov.nt.ca

Sage S., chủ nhà hàng Sushi North (nhà hàng sushi) tại Các Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc.
Rami K., chủ Nhà Hàng Javaroma Gourmet Coffee & Tea (nhà hàng về cà phê và trà cho những người sành ăn) tại Các Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc.

Hợp tác với Nhánh Kinh Doanh của Chương Trình
Định Cư Diện Đề Cử của Các Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc.

Tất cả những điều quý vị cần là ý tưởng hoạt động kinh doanh và mong
muốn chuyển đến Các Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc này. Lưu ý: Các bước nêu
trong tập sách nhỏ này được cung cấp như bản tóm tắt. Để biết toàn bộ
thông tin về quá trình nộp đơn, hãy đọc hướng dẫn chương trình tại:
www.immigratenwt.ca/start-a-business/guidelines.

GIAI ĐOẠN 1

Đánh giá

Bước 1: Đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện.
Bước 2: Thực hiện chuyến công tác đến Các Vùng Lãnh
Thổ Tây Bắc và tiến hành cuộc phỏng vấn với các nhân
viên thân thiện của Chương Trình Định Cư Diện Đề Cử.
Bước 3: Gửi tài liệu bày tỏ sự quan tâm, bao gồm bản
tóm tắt ý tưởng kinh doanh của quý vị và nghiên cứu quý
vị đã thực hiện trong suốt chuyến đi đến NWT của mình.

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 3

Nộp đơn

Phê duyệt

Bước 4: Khi được mời, hãy nộp đơn đăng ký chính thức, bao gồm
kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Bước 6: Ký Thỏa Thuận Thực Hiện Kinh Doanh dựa
trên kế hoạch kinh doanh đã nộp của quý vị.

Bước 5: Nhân viên Chương Trình Định Cư Diện Đề Cử sẽ xem xét
đơn đăng ký của quý vị.

Bước 7: Quản lý thành công doanh nghiệp của quý
vị và chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày
trong khoảng 20 tháng.

(quý vị sẽ đi tiếp đến giai đoạn này nếu đơn
đăng ký của quý vị được phê duyệt)

Bước 8: Nộp đơn xin thường trú.
• Nếu tất cả các yêu cầu đều được đáp ứng, nhận
chứng nhận nhận đề cử.

Để biết thêm thông tin về Nhánh Kinh Doanh của Chương Trình Định Cư Diện Đề Cử NWT, hãy truy cập www.immigratenwt.ca/start-a-business.

DỮ KIỆN NHANH

Các Vùng Lãnh Thổ Tây Bắc là tỉnh/vùng lãnh thổ lớn thứ ba ở Canada với tổng diện tích 1.346.106 km2. Nơi đây có dân số khoảng 44.500 người và thủ phủ là Yellowknife, có tỷ lệ việc làm cao thứ hai cả nước ở 67%. Vào mùa đông,
phạm vi nhiệt độ trung bình vào khoảng từ -20 °C đến -40 °C, nhưng đến mùa hè, ngày dài hơn khiến cho nhiệt độ luôn ấm áp từ 20 °C đến 30 °C.

