10 Temmuz 2011

Sayın Ahmet Ahmetoğlu,
Kanada’ya göçmenlik başvurusu yapabilme durumunuzun değerlendirilmesi amacıyla kendiniz ve eşiniz
Ayşe Ahmetoğlu adına gönderdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda
ailenizle beraber Kanada’da göçmenlik ve neticesinde vatandaşlık statüsü kazanmanız için izlemeniz
mümkün olan program, Québec Nitelikli İşçi göçmenlik programıdır.
Göçmenlik başvurusu yapabileceğiniz bu programın kriterlerini, puanlama sonucunuzu, başvuru
sürecinin aşamalarını, süresini ve ücretlerini detaylı olarak ekli dosyalarda bulabilirsiniz.
Kanada Hükümeti’nin uygulamaya koyduğu kotalar, Kanada göçmenlik yasalarının sürekli olarak
değişmekte olması ve göçmenlik kriterlerinin her geçen gün zorlaştırılması sebeplerinden ötürü,
göçmenlik başvurusu kararının vakitlice ve en uygun program için alınmış olması Kanada planlarınızın
gerçekleşmesinde hayati önem taşımaktadır.
Karar verme aşamasında oluşabilecek sorularınızın cevaplanmasında size yardımcı olmaktan
memnuniyet duyarız. Kanada göçmenlik sisteminin karmaşası içinde bunalmak istemiyorsanız ve
göçmenlik başvurunuzu bizim danışmanlığımızda yürütmek görüşündeyseniz, size başvuru prosesinin ve
danışmanlık hizmetlerimizin detaylarını içeren bir iş anlaşması ileteceğiz. Anlaşmanın karşılıklı olarak
imzalanmasını takiben başvuru işlemlerinizi başlatabileceğiz.
Dilerseniz göçmenlik başvuru dosyanızı kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Kusursuz bir dosya hazırlığı için
ihtiyacınız olan başvuru rehberlerini, formları, destekleyici evrak listesini ve dikkat etmeniz gereken püf
noktalarının detaylarını web sayfamızın Göçmenlik Dosyanızı Kendiniz Hazırlayın - Göçmenlik
Sihirbazları sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca web sayfamızda Göçmenlik Dosyanızı Kontrol Edelim
sayfasını da incelemenizi tavsiye ederiz.
Göçmenlik işlemlerinizde Mandorla’ya güvendiğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
BANU VEZNİKLİ
Registered Canadian Immigration Consultant
ICCRC Member ID # R420951
Québec Registration ID # 11182
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Québec Nitelikli İşçi Göçmenlik Programı
1. Genel Tanımı:
Québec Nitelikli İşçi programı, Québec Hükümeti tarafından yürütülen ve kendine özgü bir puanlama
sistemi üzerinden yeterli puanı alabilen kişilerin başvuru yapabileceği bir göçmenlik programıdır.
Programın hedefi, mesleki becerilere sahip, Fransızca bilen ve tercihen çocuğu olan genç nüfusu göçmen
olarak ülkeye kabul etmektir. Québec Hükümetinden adaylık sertifikasının alınmasını takiben Federal
Hükümete göçmenlik başvurusu yapılmasından ibaret olan 2 aşamalı bir başvurudur.
Puanlama sisteminde eğitim seviyesi, eğitim alanı, iş tecrübesi, yaş, Fransızca / İngilizce bilgisi, Québec
Eyaletinde yaşamışlık ya da aile bağları, sahip olduğunuz çocuk sayısı ve Québec Eyaletinde faaliyet
gösteren bir firmadan edinilmiş iş teklifi detaylarına bakılır. Puanlamada hem başvuru sahibinin hem de
eşinin (varsa) kriterleri göz önüne alındığından bekar ve evli başvuru sahiplerinin alması gereken geçer
puanlar farklıdır.
Québec Eyaletinde eğitim almış ya da iş tecrübesi edinmiş kişilerin, bu eyalette faaliyet gösteren bir
firmadan iş teklifi almış kişilerin ya da Québec Hükümetinin belirlediği Öncelikli Eğitim Alanı Listesinde
yer alan eğitimlerden birine sahip olan kişilerin göçmenlik başvuru dosyaları öncelikli olarak işleme alınır.
2. Puanlama Sonucunuz:
Verdiğiniz bilgilere göre eşiniz Ayşe Ahmetoğlu, aileniz adına bu programı kullanarak göçmenlik
başvurusu yapmaya uygun görünüyor. Québec Nitelikli İşçi programı puanlama sisteminde eşinizin aldığı
puanları aşağıdaki tabloda detaylı olarak görebilirsiniz:
AYŞE AHMETOĞLU
Kriter
EĞİTİM

Aldığınız Puan

Tavan Puan

EĞİTİM SEVİYESİ

12

12

EĞİTİM ALANI

12

16

İŞ TECRÜBESİ

8

8

14

16

FRANSIZCA

6

16

İNGİLİZCE

6

6

QUEBEC’TE YAŞAMIŞLIK

0

5

QUEBEC’TE AİLE BAĞLARI

0

3

EĞİTİM SEVİYESİ

3

3

EĞİTİM ALANI

0

4

YAŞ

2

3

FRANSIZCA

0

6

ONAYLI İŞ TEKLİFİ

0

10

ÇOCUK

4

8

FİNANSAL YETERLİLİK

1

1

KANAAT PUANI *

0

6

68

123

YAŞ
YABANCI DİL
QUEBEC İLE BAĞLAR

EŞİN KRİTERLERİ

ALDIĞINIZ TOPLAM PUAN
GEÇER PUAN

57

* Kanaat puanı, tamamen dosyayı inceleyen göçmenlik memurunun inisiyatifinde kullanılan puanlardır. Dolayısıyla dosya işleme
girmeden buradan kaç puan alınacağını öngörmek mümkün değildir. Bu sebeple aldığınız toplam puana hiçbir kanaat puanı dahil
edilmemiştir.
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3. Başvuru İşlem Aşamaları ve Süreleri:
Her başvuru dosyası kendine özeldir ve içerdiği detaylar sebebiyle işlem aşamalarının sırası ya da süresi
farklılık gösterebilir. Bu sebeple aşağıdaki şemada verilen bilgiler referans olarak alınmalıdır.

GÖÇMENLİK DEĞERLENDİRMESİ YAPILIR

ADAY
KATEGORİNİN
KRİTERLERİNİ
SAĞLIYOR MU?

Mümkünse başka seçenekler önerilir

EVET

İş sözleşmesi imzalanır

Başvuru sahibi ve aile üyeleri Québec
göçmenlik başvuru süreci ve sonrası
hakkında detaylı olarak bilgilendirilir

Québec başvuru dosyası hazırlanır

Québec Hükümetine işlem ücreti ödenir ve
başvuru dosyası ilgili vize ofisine gönderilir

QUÉBEC
DEĞERLENDİRMESİNİN
OLASI SONUÇLARI

KARAR OLUMSUZ İSE

DOSYA RED EDİLİR
Red kararını geçersiz bırakacak yeni bilgi
varsa 60 gün içinde dosyaya eklenmelidir

Dosyanın tekrar değerlendirilmesi için
Kurul İncelemesi talep edilir. Verilen karar
nihaidir

DOSYA KABUL EDİLİR
Adaylık sertifikası Québec Hükümeti
tarafından düzenlenir

MÜLAKAT TALEP EDİLİR
Başvuru sahibi ve eşi (varsa) belirtilen vize
ofisinde mülakata gider

KARAR OLUMLU İSE
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8 - 12 ay

HAYIR

Başvuru sahibi ve aile üyeleri Federal
göçmenlik başvuru süreci ve sonrası
hakkında detaylı olarak bilgilendirilir

Federal başvuru dosyası hazırlanır

Federal Hükümete işlem ücreti ödenir ve
başvuru dosyası ilgili vize ofisine gönderilir

DOSYA RED EDİLİR
Dosyaya dahil edilen herhangi bir aile
üyesine ait sabıka kaydından ötürü

SAĞLIK TARAMASI TALEP EDİLİR

Sağlık taraması için yetkili doktorlardan
birinden randevu alınır, muayene ücreti
ödenir ve sağlık taramasından geçilir

HAYIR

DOSYA RED EDİLİR
Dosyaya dahil edilen herhangi bir aile
üyesine ait sağlık probleminden ötürü

SAĞLIK
TARAMASI SONUÇLARI
OLUMLU MU?

EVET

Göçmenlik Hakkı Ücreti ödenir ve aile
üyelerinin pasaportları ilgili vize ofisine
gönderilir

DOSYA KABUL EDİLİR
Başvuru sahibi ve aile üyelerinin
pasaportlarına göçmen vizesi vurulur

Göçmen vizesinin geçerlilik tarihinden önce
Kanada’ya giriş yapılmalıdır. Ülkeye giriş
esnasında göçmenlik statüsü edinilir
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4 - 8 ay

FEDERAL
DEĞERLENDİRMESİNİN
OLASI SONUÇLARI

4. Başvuru İşlem Ücretleri:
Québec Nitelikli İşçi göçmenlik programını kullanarak yapılan başvurularda Québec ve Kanada
Hükümetlerinin uyguladığı farklı işlem ücretleri söz konusudur ve başvuru sahibi her iki hükümetin talep
ettiği ücretleri eksiksiz olarak ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Aşağıdaki tabloda işlem ücreti
detaylarını bulabilirsiniz.
İŞLEM ÜCRETLERİ *
QUÉBEC HÜKÜMETİ

FEDERAL HÜKÜMET

Başvuru Sahibi

CA$406

CA$550

Aile Üyeleri (22 yaşından büyük)

CA$156

CA$550

Aile Üyeleri (22 yaşından küçük)

CA$156

CA$150

Göçmenlik Hakkı Ücreti **

N/A

CA$490

Sağlık Taraması Ücreti (takribi ücret)

N/A

CA$150

* Ücretler kişi başınadır
** Çocuklar göçmenlik hakkı ücretinden muaftır

5. Başvuru Formları ve Destekleyici Evraklar
Québec Nitelikli İşçi göçmenlik başvurusu dosya hazırlığında kullanılması gereken başvuru rehberine,
formlara ve destekleyici evraklara web sayfamızın Göçmenlik Dosyanızı Kendiniz Hazırlayın Göçmenlik Sihirbazları sayfasından ulaşabilirsiniz.
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