ویزای کار کارآفرینی
Entrepreneur Work Permit

این برنامه به کارآفرینان خارجی اجازه می دهد تا به طور موقت در کانادا کسب و کار خود را اجرا
کنند .این برنامه همچنین به کارآفرینان خارجی که قصد اقامت دائم در کانادا را دارند این امکان را

می دهد که زودتر به کانادا آمده و کسب و کار خود را شروع کنند.

مهمترین شرط در این برنامه این است که کسب و کار یا تجارت مورد نظر در کانادا باعث ایجاد

مزایا یا فرصتهای چشمگیر اقتصادی ،اجتماعی یا فرهنگی برای شهروندان کانادایی یا مقیمان دائم
در این کشور شود .این شرط اغلب در شرایطی تأمین می شود که کارآفرین خدمات منحصر به
فردی را ارائه دهد که توانایی ایجاد محرک های اقتصادی در کانادا را داشته باشد (یعنی ایجاد

اشتغال ،پیشرفت صنایع و غیره).

مجوز کار صادر شده در این برنامه از  LMIAمعاف بوده و دارای مدت اولیه حداکثر دو سال است.

در صورت تحقق شرایط خاص  ،این نوع مجوز کار می تواند چندین بار تمدید شود .چشم انداز اخذ

اقامت دائم با این مجوز کار از طریق برنامه های  Express Entryو  PNPوجود دارد.

ویزای کار کارآفرینی در یک نگاه
مبنای قانونی

بند  )a(205قانون IRPR؛

نیاز به LMIA

معاف از  LMIAتحت کد C-11؛

مشمولین

مالکین (بیش از  )%50کسب و کارهای منحصر به فردی که
قابلیت ایجاد مزایا یا فرصتهای چشمگیر اقتصادی  ،اجتماعی یا
فرهنگی در کانادا را داشته باشند؛

شرایط الزم

تعهدات اجرایی

حداقل میزان سرمایه گذاری

اسناد مورد نیاز

نشان دادن قابلیت های کسب و کار در ایجاد منافع
چشمگیر در کانادا؛
ثبت شرکت در کانادا؛
توانایی مالی برای پیشبرد عملیات پیشنهادی در کانادا؛
برنامه تجاری ()Business Plan
ندارد؛
حداقلی برای سرمایه گذاری در این برنامه وجود ندارد اما
متقاضی باید نشان دهد که توانایی مالی الزم برای گسترش یا
ایجاد تجارت در کانادا را دارد .این توانایی مالی بسته به نوع
تجارت متفاوت است اما به صورت کلی نمی تواند کمتر از 100
هزار دالر باشد؛
اسنادی که قابلیت های کسب و کار در ایجاد منافع
چشمگیر را ثابت کند ( توصیف دقیق مزیت های منحصر
به فرد کسب و کار)… ،؛
اسنادی که مالکیت بیش از  %50متقاضی را در کسب و
کار نشان دهد؛
مدارک شخصی متقاضی (رزومه ،سوابق کاری و تحصیلی،
تمکن مالی)؛
مدارک شرکت ثبت شده در کانادا؛
برنامه تجاری ()Business Plan؛

مدت اعتبار ویزا و قابلیت تمدید

اعضای خانواده

خدمات رفاهی ویزای کار

 2سال با قابلیت تمدید به دفعات؛
همسر متقاضی می تواند ویزای کار باز (open work
 )permitدریافت کند؛
فرزندان زیر  22سال متقاضی می توانند ویزای تحصیلی
دریافت کنند؛
دسترسی به سیستم بهداشتی رایگان برای تمامی اعضای
خانواده؛
دسترسی به تحصیالت رایگان در مقاطع ابتدایی و متوسطه و
دسترسی به نرخ تخفیفی برای دانشگاه؛

زمان رسیدگی

بسته به کشور محل اقامت متقاضی بین  2هفته تا  3ماه؛

چشم انداز اقامت دائم

بسته به شرایطی از طریق برنامه های استانی یا برنامه های
فدرال Express Entry؛

