ویزای کار ICT
Intra Company Transferee Work Permit

برنامه  Intra-Company Transfereeیا به اختصار  ،ICTیک برنامه مهاجرتی فدرال در
کاناداست که به مدیران ارشد یا پرسنل کلیدی کسب و کارهای غیر کانادایی واجد شرایط اجازه می
دهد تا برای توسعه آن کسب و کار در کانادا به این کشور با ویزای کار سفر کنند .خانواده این دسته

از مدیران که شامل همسر و فرزندان زیر  22سال می باشد می توانند وی را در این سفر همراهی
نمایند .ویزای کار دریافتی در این برنامه پس از یک سال بسته به شرایطی می تواند منجر به اخذ

اقامت دائم برای مدیر و خانواده وی شود.

برنامه  ICTدر یک نگاه
مبنای قانونی

بند  )a(205قانون IRPR؛

نیاز به LMIA

معاف از  LMIAتحت کد C-12؛

مشمولین

مالکین و یا کارمندان کلیدی که به صورت مداوم و برای  12ماه
گذشته در استخدام کسب و کار غیر کانادایی می باشند؛

شرایط الزم

سازماندهی قانونی کسب و کار تحت قانون کشورمقیم؛
مشغول به تجارت به صورت فعال ،مداوم و
سیستماتیک؛
ثبت شرکت در کانادا؛
توانایی مالی برای پیشبرد عملیات پیشنهادی در کانادا
برنامه تجاری ()Business Plan؛

تعهدات اجرایی

ندارد (برای ویزای یک ساله)؛

حداقل میزان سرمایه گذاری

حداقلی برای سرمایه گذاری در این برنامه وجود ندارد اما شرکت
باید نشان دهد که توانایی مالی الزم برای گسترش تجارت در
کانادا را دارد .این توانایی مالی بسته به نوع تجارت متفاوت
است اما به صورت کلی نمی تواند کمتر از  100هزار دالر باشد؛

اسناد مورد نیاز

اسنادی که فعالیت تجاری شرکت را ثابت کند (گزارش
های ساالنه ،صورت های مالی ،رسید های پرداخت
مالیات و غیره)؛
اسنادی که استخدام کارمند انتقالی در شرکت غیر کانادایی
را ثابت کند؛
مدارک شخصی کارمند انتقالی (رزومه ،سوابق کاری و
تحصیلی ،تمکن مالی)؛
مدارک شرکت ثبت شده در کانادا؛

مدت اعتبار ویزا و قابلیت تمدید

برای شروع یک سال و قابل تمدید ،بسته به شرایطی تا  3سال؛

اعضای خانواده

همسر متقاضی می تواند ویزای کار باز (open work
 )permitدریافت کند؛
فرزندان زیر  22سال متقاضی می توانند ویزای تحصیلی
دریافت کنند؛

خدمات رفاهی ویزای کار

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
چشم انداز اقامت دائم

بسته به کشور محل اقامت متقاضی بین  2هفته تا  3ماه؛
بسته به شرایطی ،از طریق برنامه های استانی و یا برنامه های
فدرال Express Entry؛

