
(ICT) انتقال یافتگان درون شرکتی

دریافت مجوز کار از همان ابتدا از IRCC (اداره مهاجرت/پناهندگان و شهروندی کانادا)، نیازی به تأییدیه

استانی مرحله نخست ندارد، درخواست اقامت دائم بر اساس ویزای اکسپرس اینتری است و بعد از 12 ماه

حضور در کانادا ظرف مدت 3 سال می تواند ارسال شود

 
سطح زبان فرانسه شما باید متوسط یا سطح زبان انگلیسی شما 7 باشد. باید دارای مدرک دانشگاهی

باشید.

هنگامی که در کانادا حضور می یابید، حداقل سرمایه گذاری شما برای اقتصاد کانادا باید قابل توجه باشد

(حداقل 100000 دالر).
 

این طرح برای مهاجرت شرکت ها طراحی گردیده است و به شرکت های چند ملیتی برخوردار از شعبه،

شرکت مادر، شرکت وابسته یا شرکت تابعه در کانادا این اجازه را می دهد تا کارگران خارجی (اتباع) را به

صورت موقت منتقل نمایند. 

 
هرچند ضرورتی برای LMIA (ارزیابی تأثیر بازار کار) یا فرایند استخدام وجود ندارد، الزم است تا کلیه افراد

احتمالی انتقالی درون شرکتی، مجوز کار (صرفنظر از شاخه های مرتبط استخدامی) دریافت نمایند تا واجد

شرایط انتقال شغلی به کانادا شوند.

 
به عالوه، الزم است کارمند یاد شده طی سه سال پیش از تاریخ درخواست، دست کم یک سال در شرکت

همتای خارجی در یکی از 3 موقعیت شغلی زیر به طور مستمر شاغل بوده باشد:

 
 



سطح اجرایی: به طور عمده مدیریت بنگاه اقتصادی یا بخش مهمی از آن را بر عهده دارد و صرفاً توسط

مدیران اجرایی عالی رتبه تر مورد نظارت کلی (در صورت وجود) قرار می گیرد.

سطح مدیریتی (عملکردی): افرادی که شاید ناظر سایر کارمندان نباشند اما در سطح ارشد کار می کنند و در

دستیابی به اهداف شرکتی نقشی ضروری دارند.

سطح دانش تخصصی: کارمندانی که در فرایندها و رویه های شرکت، از مهارت  ها و تخصص  حیاتی

برخوردارند (که افراد خارج از شرکت، جدای از توانایی هایشان، از آنها اطالع ندارند).

 
به طور کلی، ICT در جایی کاربرد دارد که یک شرکت از پیش، کسب و کاری را در کانادا راه اندازی کرده باشد.

هرچند در پاره ای از شرایط، هنگامی که یک شرکت در حال تولید محصول جدیدی در کاناد باشد، ICT در

چنین شرایطی مجاز خواهد بود. با وجود این، در چنین مواردی، اطالعات و مستندات تکمیلی برای پیشبرد

درخواست مورد نیاز می باشد، از جمله: برخورداری از مکان فیزیکی امن در کانادا، مدرک ثبات مالی (هزینه

های عملیاتی و دستمزد) و نیز ارائه طرح کسب کار همراه با آن.

 
بر اساس این سناریو، همیشه مجوز کار اولیه برای مدت زمان 1 سال صادر می گردد. به منظور تمدید، باید

مدارکی را ارائه دهید که نشان می دهد کسب و کارتان را در کانادا با موفقیت مدیریت نموده اید (که

.(فعالیت  ها به این صورت/به صورت روان انجام می شوند و کارکنان با ظرفیت کامل مشغول به کارند
 

شایستگی من را بررسی نمایید
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