 FCJمركز الالجئين
مسار جديد إلى اإلقامة
الدائمة للعمال األساسيين
المؤقتين والطالب
قدم بواسطة :
ديانا جاليغو المدير المساعد

هذه الندوة عبر الويب بفضل دعم:
Fcjrefugeecentre.org

منظمة غير ربحية تخدم الالجئين
وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب
وضعهم كمهاجرين ...
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

الهجرة والتوجه لالجئين
عملية الالجئين
التحضير لجلسة االستماع لالجئين
تقييم المخاطر قبل الترحيل
نداء الالجئين
H&C
الرعايات
تصريح عمل  /طالب
إلخ.

الخدمات  /البرامج
مساعدة الهجرة وحماية الالجئين

مأوى انتقالي للنساء واألطفال
دعم اإلسكان
برامج المرأة :دروس فنية  ،مهارات ريادة األعمال  ،إلخ.
توزيع الغذاء وتأمين الدخل
دروس الطبخ المجتمعية االفتراضية
اللغة اإلنجليزية والمحادثة
عيادة الرعاية األولية والصحة العقلية
برنامج الشباب

التسوية والتكامل:

خدمات مباشرة لألشخاص المتجر بهم
دعم العمال المهاجرين من خالل برنامج الجوال للعمال
المهاجرين

•
•

برنامج مكافحة اإلتجار بالبشر
ندوات عبر اإلنترنت وجلسات تدريبية
بودكاست أصوات بال حدود
فيديوهات قناة يوتيوب
الموارد :العروض التقديمية والمستندات
البحث القطري
النشرة الموسمية والتقارير السنوية

التعليم العام والشبكات
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 البرامج/ الموارد

FCJ REFUGEE CENTRE

جدول أعمال
ما هو الطريق إلى العالقات العامة
متطلبات األهلية
الجداول الزمنية والرسوم
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مسار جديد للحصول على اإلقامة الدائمة للعمال المؤقتين األساسيين
والخريجين الدوليين

ستمنح هذه السياسات العامة الخاصة وضعًا دائ ًما للعمال المؤقتين والخريجين الدوليين الموجودين بالفعل
في كندا.
ينصب تركيز هذا المسار الجديد على العمال المؤقتين العاملين في المستشفيات ودور الرعاية طويلة
األجل وعلى الخطوط األمامية للقطاعات األساسية األخرى  ،وكذلك الخريجين الدوليين.

•

•

يستثني البرنامج :الالجئون وطالبو اللجوء المرفوضون وغير الحاصلين على وضع •

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2021/04/newpathway-to-permanent-residency-for-over-90000-essential-temporary-workers-andinternational-graduates.html
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مسار جديد للحصول على اإلقامة الدائمة للعمال المؤقتين األساسيين
والخريجين الدوليين
اعتبارا من  6مايو  ، 2021ستبدأ دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية ( •
في قبول الطلبات )IRCC
ً
بموجب التدفقات الثالثة التالية:
 20000طلب لعمال مؤقتين في مجال الرعاية الصحية ✓
 30000طلب توظيف مؤقتين في مهن أساسية أخرى مختارة ✓
 40.000طلب للطالب الدوليين الذين تخرجوا من مؤسسة كندية ✓

ستبقى التدفقات مفتوحة حتى  5نوفمبر  2021أو حتى تصل إلى الحد األقصى .سيتم قبول ما
يصل إلى  90.000مقيم دائم جديد بموجب هذه التدفقات الثالثة.
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•

تيارات PPR:
يتم تقسيم  90.000من العالقات العامة إلى برنامجين مختلفين:
المقيمون المؤقتون الذين لديهم خبرة عمل حديثة في كندا (50000
طلب):

المقيمون المؤقتون الذين تخرجوا من مؤسسة ما بعد الثانوية الكندية
في آخر  3سنوات (:)40000
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المقيمون المؤقتون الذين لديهم خبرة عمل حديثة في كندا (50000
طلب):

شهرا من الخبرة في العمل
يجب أن تكون خبرة العمل معادلة لـ 12
ً
بدوام كامل في كندا في آخر  3سنوات
وسيتم تقسيمها إلى مجموعتين مختلفتين:
طلب) :خبرة عملية في العديد من مهن الرعاية -Stream A (20000
الصحية
تطبيق) :خبرة في العمل في العديد من المجاالت -Stream B (30000
مثل الصرافين  ،والبناء  ،واألمن  ،وعمال المزارع  ،وعمال النظافة ،
إلخ.
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متطلبات األهلية
تراكمت لديه خبرة عمل بدوام كامل لمدة سنة واحدة على األقل

مستوى إتقان ال يقل عن  4في أي لغة رسمية
اإلقامة في كندا بحالة اإلقامة المؤقتة الصالحة (أو تكون مؤهلة الستعادة وضعهم) وتكون موجودًا فعليًا في
كندا في وقت استالم طلب اإلقامة الدائمة وعند الموافقة على الطلب
أن تكون موظفًا في كندا في أي مهنة وقت استالم طلب اإلقامة الدائمة
للحصول على معلومات كاملة حول هذا البرنامج والقائمة الكاملة للمهن التي ستكون جز ًءا من هذا البرنامج ،
يرجى الوصول إلى:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructionsagreements/public-policies/trpr-canadian-work-experience.html#shr-pg0
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المقيمون المؤقتون الذين تخرجوا من مؤسسة ما بعد الثانوية الكندية في آخر  3سنوات
(:)40000

يجب أن تكون الدرجة (مشارك  ،بكالوريوس  ،ماجستير  ،أو دكتوراه) درجة •
صادرة عند االنتهاء من برنامج ال تقل مدته عن  8أشهر
درجة أو دبلوم أو شهادة أو شهادة صادرة عند االنتهاء من برنامج من أي مدة •
تؤدي إلى العمل في تجارة ماهرة

دبلوم  /شهادة  /تصديق واحد أو أكثر حيث يتم استيفاء الشروط التالية :بالنسبة إلى •
الدبلومات  /الشهادات  /الشهادات  ،يجب أن تكون مدة كل برنامج دراسي 8
أشهر على األقل ويجب أن يكون الطول اإلجمالي ألوراق االعتماد يعادل اثنين -
شهرا)
اعتماد لمدة عام (مدة ال تقل عن 16
ً
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متطلبات األهلية
CLB 5إجادة اللغة اإلنجليزية:
أن تكون موظفًا في كندا مع تصريح أو تصريح ساري المفعول للعمل وفقًا للقانون واللوائح في وقت استالم
طلب اإلقامة الدائمة ويجب أال يعمل لحسابك الخاص
اإلقامة في كندا بحالة اإلقامة المؤقتة الصالحة (أو تكون مؤهلة الستعادة وضعهم) وتكون موجودًا فعليًا في
كندا في وقت استالم طلب اإلقامة الدائمة وعند الموافقة على الطلب
للحصول على معلومات كاملة عن هذا البرنامج والقائمة الكاملة للحرف الماهرة التي ستكون جز ًءا من هذا
البرنامج  ،يرجى الوصول إلى:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructionsagreements/public-policies/trpr-international-graduates.html
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تواريخ البدء واالنتهاء
اعتبارا من  6مايو  ، 2021وسينتهي في  5نوفمبر  ، 2021أو بمجرد
سيتم تشغيل كال البرنامجين
ً
الوصول إلى الحد األقصى للقبول للتطبيق .إذا كان عمالؤك يستوفون جميع المتطلبات  ،فأنصحهم بحجز
اختبار اللغة اإلنجليزية في أقرب وقت ممكن.
تذكر أن اختبارات اللغة اإلنجليزية الصالحة للهجرة هي:

•

برنامج مؤشر إتقان اللغة اإلنجليزية الكندية CELPIP:

•

•

العام CELPIPاختبار

نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي IELTS:

•

أي رسوم مطبقة  ،بما في ذلك رسوم معالجة طلب اإلقامة الدائمة أو المقيم الدائم
اعادة توحيد العائلة

•
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•

•

الرسم البياني لفهم معادلة درجاتCELPIP
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الرسم البياني لفهم معادلة درجاتCELPIP وIELTS

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG

WWW.FCJREFUGEECENTRE.ORG

أسئلة
لمزيد من المعلومات
:اتصل بنا
ديانا جاليجو
Dianagallego@fcjrefugeecentre.org
416- 469 9754 ext. 225
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