برنامه نامزدی استانی بیسی
مهاجرت کارآفرین

هدف جریان مهاجرت کارآفرین در برنامه نامزدی استانی بیسی ( )BC PNPکارآفرینان باجتربهای است که باعث تقویت
نوآوری و رشد اقتصادی میشوند .متقاضیانی که پذیرفته میشوند در کسب و کاری جدید یا موجود در بیسی
سرمایهگذاری کرده و آن را مدیریت میکنند و برای ساکنان بریتیش کلمبیا فرصتهای شغلی ایجاد میمنایند.
الزامات برنامه*
شما باید:
• حداقل سرمایهی خالص معادل  600,000دالر کانادایی داشته باشید
•اگر دعوت به ارائهی درخواست شدید ،باید ارزیابی سرمایهی خالص خود
را که توسط یک شرکت حسابداری مجاز اجنام شده باشد ارائه کنید
•یک طرح جتاری پیشنهاد کنید که احتمال سوددهی جتاری بلندمدت آن
باال باشد
•به عنوان بخشی از طرح جتاری خود ،پیشنهاد کنید که حداقل
 200,000دالر کانادایی از سرمایهی شخصی خود را صرف هزینههای
قابل قبول منایید و حداقل یک شغل جدید در کسب و کار پیشنهادی
برای بیسی ایجاد کنید
•اگر درخواست شما استخدام کارمندان کلیدی را شامل شود،
سرمایهگذاری باید به  400,000دالر و تعداد فرصتهای شغلی به
سه عدد افزایش پیدا کند
•ثابت کنید که در ایفای مدیریت امور روزمرهی این کسب و کار در بیسی
حضوری فعال خواهید داشت.
برآورده کردن حداقل الزامات تضمین کنندهی دعوت از فرد برای ارائهی
درخواستنامه یا پذیرش درخواستنامه نخواهد بود.
«اولین بار که به راسلند آمدیم ،از این شهر شگفتزده شدیم .حاال که نگاه
میکنیم متوجه میشویم که بخشی از این اجتماع شدهایم ،تا آن را به جایی حتی
بهتر از آنچه هست تبدیل کنیم  ...احساس بسیار خوبی دارد ،چون راسلند چیزهای
زیادی به ما داده است».
 الکس لوئب ،شرکت Joyride Bike Parksنامزد استانی بیسی

منایهی داوطلب موفق
•موفق و باجتربه :شما از دانش باال و جتربهی قدرمتندی
در حوزهی کسب و کار پیشنهادی خود در بیسی
برخوردارید
•آمادهی سرمایهگذاری :شما مهارتهای انتقالپذیر،
جتربه و سرمایهی مالی الزم را دارید و آمادگی دارید که
کسب و کار پیشنهادی خود را اجرا منایید
•آماده بودن :شما از چگونگی سودآور کردن ،خطرات،
اوضاع محلی کار و منابع مورد نیاز کسب و کار
پیشنهادی خود آگاه هستید
•اطمینان به ایجاد کسب و کار خود :شما از اقداماتی
که باید اتخاذ شود آگاه هستید و میتوانید آنها را به
وضوح تشریح کنید
•انطباقپذیر :شما میتوانید ثابت کنید که متام
اقدامها و بررسیهای مورد نیاز برای درک کامل محیط
کسب و کار محلی را اجنام دادهاید

«ما بیش از  300توزیع کننده در سراسر کانادا داریم و به تازگی در
بازار ایاالت متحده هم فعال شدهایم  ...من دریافتهام که بیسی
بهترین مکان برای شروع یک کسب و کار است».
 نیثان یانگ ،شرکت Kuzco Lightingنامزد استانی بیسی

*برای آگاهی کامل دربارهی الزامات این برنامه و فرایند درخواست ،لطفا ً به راهنمای برنامه مهاجرت
کارآفرین موجود در  www.WelcomeBC.ca/PNP :مراجعه کنید

فرایند مهاجرت کارآفرین BC PNP
نامنویسی
فرد با ایجاد یک منایهی
آنالین ،ثبت نام خود را
ارسال میکند
 300دالر هزینه پردازش
ثبت نام امتیازدهی
میشود
ثبت نام به مدت شش
ماه اعتبار دارد
ثبت نام کنندگانی که
بیشترین امتیاز را بگیرند
ممکن است دعوت به
ارسال درخواست شوند

دعوت
دعوتها براساس تعداد
نامزد تخصیص یافته
و ظرفیت پردازش اجنام
میشود
داوطلبان چهار ماه
برای ارسال درخواست
آنالین فرصت دارند

درخواست
تأییدیهی سرمایهی خالص
که توسط یک ارائه کننده
مجاز اجنام شده است
میبایست با درخواست
ارسال شود
 3500دالر هزینه پردازش
( 1000 +دالر برای کارکنان
کلیدی)
درخواست براساس
معیارهای برنامه بررسی
میشود

مجوز کار
داوطلبان پذیرفته شده
یک توافق نامه اجنام کار را
امضا کرده و مدرک مجوز
کار را دریافت میکنند
بازه زمانی برای برآورده
کردن شرایط 18-20 :ماه
ارسال و بررسی گزارش
نهایی ،شامل بازدید از
محل

ممکن است داوطلب برای
مصاحبه حضوری دعوت
شود

اقامت دائم
نامزدهای استانی و
وابستگان واجد شرایط
آنها برای اقامت دائم به
اداره مهاجرت ،پناهندگی
و شهروندی کانادا ()IRCC
درخواست میدهند
باید به اجنام کسب و کار و
اقامت خود در بیسی ادامه
دهند
در صورت تأیید IRCC ،ویزای
اقامت دائم را صادر میکند
زمان پردازش متفاوت است؛
جزئیات آن را در وبسایت
 IRCCببینید

زمان تخمینی برای پردازش:
 3-4ماه

خالصه پردازش
شما باید نامنویسی ،یا پیش-درخواست خود را به  BC PNPارسال کنید.
نامنویسیها براساس سرمایه انسانی و همچنین عوامل جتاری و اقتصادی
امتیازدهی میشوند .امتیاز ثبت نام کنندگان در عرض شش هفته به
اطالع آنها میرسد .به صورت دورهای و براساس ظرفیت برنامه ،ثبت نام
کنندگان دارای باالترین امتیاز برای ارسال درخواست دعوت میشوند.
درخواستها براساس معیارهای برنامه ارزیابی میشوند و در صورت تأیید،
شما باید یک توافق نامه اجنام کار با استان امضا کنید .شما باید در طی
مدت زمانی که دارای مجوز دو سالهی اشتغال مشمول برنامهی BC PNP
هستید ،به مدت حداقل  18ماه به شکلی فعال به مدیریت کسب و کار
خود بپردازید ،و ثابت کنید که در حداقل  75درصد مدت زمان مجوز کارتان،
در محدودهی  100کیلومتری محل کسب و کار خود اقامت دارید.
شما باید گزارشی نهایی در مدت اعتبار مجوز کار خود ارسال کنید و در
آن فعالیتهای کسب و کارتان را تشریح کند .اگر شما به عنوان نامزد
استانی تأیید شوید BC PNP ،یک گواهی نامزدی صادر میکند تا شما
و اعضای وابستهی خانوادهتان بتوانید برای اقامت دائم به دولت فدرال
درخواست بدهید .به منظور حفظ نامزدی  BC PNPخود ،شما ملزم
هستید که به کسب و کار و اقامت خود در بیسی ادامه دهید.

پروژههای راهبردی
ردهی پروژههای راهبردی مسیری برای مهاجرت کارکنان
کلیدی شرکتهای موفق خارجی است که فرصتهای
سرمایهگذاری راهبردی شناخته شدهای در بیسی دارند
که نقشی اساسی در رشد و توسعهی کسب و کار
اصلی آنها دارند.
برای دعوت شدن به منظور ارائه درخواست ،شرکتها
باید یک طرح جتاری قابل اجرا ارائه دهند که برای رشد
و توسعهی کسب و کار اصلی آنها اساسی باشد و به
اقتصاد بیسی کمک قابل مالحظهای مناید.
متقاضیان موفق پیشین شامل شرکتهایی در حوزههای
تولیدات پیشرفته ،فناوری ،رسانههای نوین ،مهندسی
تخصصی ،جنگلداری ،و پژوهش و توسعه علمی بودهاند.
برای آگاهی بیشتر دربارهی بخش پروژههای راهبردی لطفا ً
از این وبسایت دیدن کنیدwww.WelcomeBC.ca/PNP :

پرسشهای بیشتری دارید؟ با ما متاس بگیریدen.imm@gov.bc.ca :
www.WelcomeBC.ca/PNP
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