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Salam Əziz Həmvətənlər, 
 
Bildiyiniz kimi TO CANADA IMMIGRATION SERVICES olaraq Kanadaya 
immiqrasiyanın bütün qanuni yollarını sizə təklif edirik. Bizim komandamız 
Azərbaycanda və Kanada yerləşən mütəxəssislərdən ibarətdir. Ümumillikdə, 
komandamızın 30000 (otuz min) müraciətdən artıq çoxillik təcrübəsi mövcuddur.  
 
Kanada immiqrasiya arzusunda olanların əksəriyyətinin birinci seçimidir. Bunun  bir 
neçə səbəbləri var. Onlara nümunə olaraq maliyyə məsələlərini, dövlətin sosial 
dayağını və ölkə ictimaiyyətinin miqrantları qəbul etmək xüsusiyyətini göstərmək 
olar. 
 
İlk olaraq onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Kanada heç də hamı üçün deyil. 
Kanadaya immiqrasiyanın bir neçə kateqoriyası var ki, bunlardan da ən məşhuru kimi 
Express Entry kateqoriyasını göstərmək olar. Express Entry Kanadaya miqrasiyanın 
özülüdür. Bütün rəsmi miqrasiya yolları Express Entry sistemindən keçir.  
 
EXPRESS ENTRY 
 
Express Entry Sizin məlumatlarınızı dəyərləndirib ballara çevirən sistemdir. Bal çox 
olduqca dəvət almaq şansınız da çoxalır. Dəvət dediyimiz anlam rəsmi 
olaraq Invitation To Apply (ITA) adlanır. ITA Kanadanın miqrasiya ilə məşğul olan 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)tərəfindən balı çatan 
müraciətçilərə müntəzəm seçim əsasında göndərilir. Seçim adətən ayda 2 dəfə 
keçirilir, lakin müəyyən hallarda IRCC seçimlərin sayını azalda və ya artıra bilər. 
Seçimin həcmi IRCC-nin planı üzrə, illik kvotaya uyğun olaraq təyin olunur. Məsələn, 
ən son məlumata görə, 2018-2020 illərdə Kanada 980,000 miqrant qəbul etməyi 
planlaşdırır. Bunların 310,000-ni 2018-də, 330,000-ni 2019-da və 340,000-ni 2020-də 
dəvət alacaq. Göründüyü kimi, əmək bazarında tələb olunan işçi qüvvəsini cəlb etmək 
məqsədilə kvota ildən-ilə artırılır. 
 
Express Entry systemində miqrasiyaya müraciət üçün dəvət almaq üçün keçid balını 
toplamaq tələb olunur.  Keçid balı hər bir müraciətçinin şəxsi keyfiyyətlərinə uyğun 
toplanır. Şəxsi keyfiyyətlər aşağıdakılardır. Siyahı prioritetə görə düzülüb – yuxarıda 
olanlar daha önəmlidir. 
 

• Dil bilikləri –Qeyd edildiyi kimi, IELTS-dən 7-7-7-8 nəticəsi Federal proqram 
üzrə miqrasiyanın minimal tələbidir. Bundan aşağı nəticə şanslarınızı kəskin 
azaldır. 

• Təhsil səviyyəsi – Magistr diplomu arzuolunandır.  
• Yaş – 29 yaşa qədər müraciətçilər üçün bu kriteriya üzrə maksimal bal verilir.  
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• İş stajı – ən azı 3 il tam ştatlı, NOC cədvəli üzrə 0, A və ya B kateqoriyalarına 
aid olan iş təcrübəsi arzuolunandır. Daha az müddətli və ya daha aşağı 
kateqoriyalı iş stajı balınızı azaldır. 

 
Göstərilən tələbləri nəzərə alsaq, ideal kandidat 30 yaşdan cavan, yaxşı ingilis dili 
bilikli və ən azı 3 il iş təcrübəsi olan şəxsdir. 
 
Miqrasiyaya baş vuranda evli və ya subay olmaq məsələsi çoxlu suallar doğurur. 
Müraciətçi evlidirsə, həyat yoldaşının da aşağıdakı şəxsi keyfiyyətləri  nəzərə alınır: 
 

• Dil bilikləri – ideal variantda CLB-9 səviyyəsində dil bilikləri yaxşı olar, lakin 
ikinci müraciətçi üçün dil biliklərinin bir qədər az olmağı o qədər də kritik 
deyil. Yəni, əsas müraciətçinin dil səviyyəsi CLB-9 üzərində olsa, ikinci 
müraciətçinin CLB-8 olmağı miqrasiya üçün problem yaratmır. 

• Təhsil səviyyəsi – yenə də, ideal variantda həyat yoldaşınızın Magistr 
diplomuna sahib olmağı daha çox bal qətirir, lakin tək Bakalavr diplomu olsa 
belə miqrasiya etmək olar. 
 

Digər kriteriyalar üzrə, yəni yaş və iş stajı üzrə, həyat yoldaşınızın göstəriciləri rol 
oynamır. 
 
Əslində ailəli olub-olmamağın çox da önəmi yoxdur. Həyat yoldaşının balı əlavə 
verilmir, əsas müraciətçinin balının müəyyən hissəsi həyat yoldaşı üçün ayrılır və 
onun yuxarıda göstərilən şəxsi keyfiyyətləri qiymətləndirilir. Ona görə də, ailəli 
olduğunuz təqdirdə birlikdə getmək daha məqsədəuyğundur. 
 
Əsas və ikinci müraciətçi məsələsinə gəlincə, kimin əsas müraciətçi olması önəmli 
deyil. Bunu öz aranızda, əlinizdə olan IELTS, təhsil səviyyəsi və yaşınızı nəzərə alaraq 
müəyyənləşdirə bilərsiniz. Məsələn, əgər sizin 35, yoldaşınızın isə 30 yaşı varsa, hər 
ikinizin IELTS və təhsil dərəcəsi eynidirsə, yaşı daha az olanın əsas müraciətçi olması 
daha yaxşıdır, çünki bu halda 25 bal itirmirsiniz (30 yaşdan başlamaqla hər il 5 bal 
çıxılır). Və ya, ailədə kimin təhsil dərəcəsi daha yüksəkdirsə, onun IELTS üzrə 
hazırlaşıb CLB-9 almağı miqrasiya etməyə daha rahat yol açır. 
 
Onu da qeyd edək ki, bu tələblər Kanadada təhsil almayan, Kanadada işləməyən və 
Kanadada yaxın qohumu olmayanlar üçün verilib. Kanada ərasizində təhsil və ya iş 
stajı, və ya yaxın qohumunuzun olması əlavə bal gətirir. 
 
Seçim prosesinin əsası CRS (Comprehensive Ranking System) balıdır. Bu, Express 
Entry sistemində sizə verilən baldır, rəsmi olaraq CRS adlanır. 
 
Təxminən ayda 2 dəfə Kanadanın İmmiqrasiya Nazirliyi Express Entry sistemində 
qeydiyyatda olanlar arasında seçim raundları təşkil edir. Raundlar adətən hər 
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həftənin Çərşənbə (3-cü) günü keçirilir. Son vaxtlar raundların konsepsiyası belədir 
– nazirlik illik hədəflərə çatmaq üçün müəyyən plan üzrə raund zamanı müəyyən 
sayda dəvət göndərəcək. Məsələn, son 3 raundun hərəsində 3750 nəfər dəvət alıb. Bu 
o deməkdir ki, nazirliyin hədəfi Express Entry-də ən çox balı olan 3750 nəfəri dəvət 
eləməkdir. Bu 3750 nəfər dəvət alanda, onların arasında ən aşağı bal da (CRS score) 
keçid balı kimi göstərilir. Yəni bütün sistemde olan insanlardan ən yuxarı hissəsini 
kəsirlər, buna da “cut-off score” deyilir. 
 
2017-ci ildə hədəf keçid balını azaltmaq idi, ona görə də keçid balı tarixində ən aşağı 
səviyyəyə – 413 səviyyəsinə enmişdi. Son vaxtlar bu proses biraz dəyişib. Bu il hədəf 
dəvət sayıdır, keçid balı da hədəf sayına uyğun “cut-off” prinsipi ilə müəyyənləşir. 
Amma ümümi baxdıqda hiss olunur ki, bu il dəvətlərin sayı və cut-off score müəyyən 
həddə saxlanılması üçün balanslaşdırılır.  
 
Miqrasiya qərarı verdikdə bir çoxları prosesin qısa müddət ərzində başa 
vuracaqlarına əmindirlər. Reallıqda isə miqrasiya illər çəkir, və bu müddətin 
arxasında duran müəyyən səbəblər var.  
 
Aşağıda yazılanlar yaşı 30-dan aşağı və ya 30-u azca adlamış şəxslər üçün əlverişlidir. 
Yaşınız 33-35 arasındadırsa, IELTS üzrə ən yüksək nəticələr almağa hazırlaşın.  
 
Kanadaya miqrasiya prosesinin müddətinin təyin olunması üçün ilk öncə prosesə 
daxil olan tələbləri bilmək vacibdir: 
 

• IELTS sertifikatının alınması 
• Bank hesabının hazırlanması 
• Diplomların təsdiqi 
• İş yerindən arayışların alınması 
• Digər sənədlər 
 

Yuxarıda sadalananlardan ən vacibi və çətini adətən IELTS sertifikatı olur. IELTS-dən 
tələb olunan qiymətləri ala bilməsəniz, qalan sənədlərin olub-olmamağı o qədər də 
önəm daşımır, çünki “təməl daşı” rolunu IELTS oynayır. 
 

1. Bank hesabı – bank hesabınızda ailə üzvlərinin sayına uyğun məbləğ 6 ay 
ərzində saxlanılmalıdır. Müddəti məhz bank hesabının 6 ay tələbindən 
başlayacayıq, çünki bu IELTS-dən sonra ən uzun çəkən prosesdir. Əgər 
tədbirinizi əvvəldən görüb hesabı hazırlamısınızsa, çox gözəl – hardasa 3 ay 
vaxtınıza qənaət etmiş oldunuz. 

2. Diplom təsdiqi – bu proses müxtəlif təşkilatlarda müxtəlif vaxt ərzində başa 
gəlir. Bizim tövsiyyə etdiyimiz IQAS diplomları 12 həftə ərzində təsdiq edir ki, 
bu da təxminən 3 ay vaxt elyir. Sənədlərin tərcüməsi, Kanadaya və geriyə poçt 
göndərişləri müddətini nəzərə alsaq, ümumi diplom təsdiqi prosesini 4 ay 
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olaraq qəbul etmək olar. WES ilə daha qısa vaxt ərzində eləmək mümkündür, 
amma WES-in tələb və müddəaları çoxdur, onlara baş qoşmaqdansa IQAS ilə 
3 ay gözləməyə dəyər. Bu prosesi bank hesabı prosesi ilə paralel apara 
bilərsiniz, odur ki, bank hesabınız 6 ay ərzində hazır olunca diplomlarınızın 
təsdiq kağızı da gəlib çıxacaq. 

3. İş yerlərindən arayışlar – bu prosesi də IELTS alan kimi başlaya bilərsiniz. 
Amma biz tövsiyyə edərdik ki, ilk öncə bank hesabı və diplom təsdiqinin ilkin 
mərhələlərini həll edəsiniz, sonra iş arayışları ilə məşğul olasınız. Çünki 
diplomlarınızı təsdiqləmək üçün tərcümə və möhürlü zərf məsələləri vaxt 
aparacaq, və boş vaxtınız yalnız diplomları Kanadaya göndərəndə olacaq. 
Məhz bu 12 ay gözləmə müddətində digər bütün sənəd işlərini həll eləməyin 
vaxtıdır. 
İşlədiyiniz şirkətlərin sayından asılı olaraq müddət dəyişə bilər, amma ümumi 
götürəndə şirkətə arayış üçün müraciət edəndən 1-2 həftə sonra arayış hazır 
olur. 

4. Digər sənədlər – bura Məhkumluq Haqqında arayış, Nigah Şəhadətnaməsi, 
Doğum Şəhadətnaməsi və digər sənədlər daxildir. Birincisini 15-20 dəqiqəyə 
istənilən ASAN xidmətdən tərcümə olunmuş şəkildə ala bilərsiniz. 
Digərlərinin tərcümə müddəti 1-2 gün çəkə bilər, lakin göründüyü kimi, bu 
məsələlər sayılı günlər ərzində düzənlənə bilər. Biz tövsiyyə edərdik ki, bu 
hissəni ümümiyyətlə ITA alacağınız tarixə yaxın həll edəsiniz. Bu ümümi 
prosesin müddətinə cüzi təsir edən mərhələdir. 

  
Bütün sənədləriniz əlinizdə olan kimi Express Entry sistemində qeydiyyatdan keçib 
şəxsi məlumatlarınızı daxil edə bilərsiniz. Bir neçə gündən sonra sizin ballar 
hesablanıb sistemdə görsəbəcək və ilk raund zamanı ITA alıb miqrasiya prosesini 
rəsmən başlara bilərsiniz. Bütün sənədlər əlinizdə olduğu üçün sizə sadəcə bank 
hesabınızdan arayış almaq, sənədləri skan edib sistemə yükləmək və tibbi 
yoxlamadan keçmək qalır. 
 
Bütün bunlar olunandan sonra sənəd yoxlanması prosesi başlayır. Bu proses orta 
hesabla 6 ay vaxt çəkir. Sənədləriniz təsdiq olunandan sonra sizdən pasportunuzu 
viza mərkəzinə gətirməyiniz xahiş olunacaq və pasporta giriş vizası vurulacaq. 
 
Express Enrty proqramı əldə etdikdən sonra Kanadada ömürlük oturum əldə 
edirsiniz (permanent resident card). Bu statusu aldıqdan sonra Kanada vətəndaşları 
ilə eyni hüquqlara sahib olursunuz, istənilən işlə məşğul ola bilərsiniz. İstənilən qədər 
Azərbaycana gəlib getmək olar. Sadəcə olaraq bu statusu qorumaq üçün 5 il ərzində 
2 il Kanada daxilində olmaq tələb olunur. Əgər evlisinizsə, həm həyat yoldaşınız, həm 
uşaqlarınız da eyni statusda olurlar və onlar da sizinlə Kanadaya gedirlər. Bacı, 
qardaş və valideynlərə bu şamil olunmur. Bu şəxslər, siz Kanadada olduqdan sonra 
yanınıza turist vizası ilə gəlib gedə bilərlər. Kanadada 3 il yaşadıqdan sonra öz 
istəyinizə uyğun olaraq Kanada vətəndaşlığına müraciət edə bilərsiniz. 
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 Bu statusla Kanada dövlətinin öz vətəndaşlarına şamil etdiyi bütün güzəştlər sizə də 
şamil olunur. Məsələn, bütün ailə üzvlərinin tibbi sığortası, az imkanlı ailələrə maddi 
yardım, uşaqlar üçün ödənişsiz bağça və ya məktəb, müxtəlif məqsədlər üçün güzəştli 
şərtlərlə kreditlərin verilməsi və s. 
 
SƏRBƏST İŞÇİ 
 
Kanadaya immiqrasiyanın digər bir qanuni yolu isə Sərbəst İşçi proqramıdır. 
Sərbəst İşçi proqramına yalnız aşağıdakı sahələrdə son 5 ildə ən azı 2 illik iş təcrübəsi 
olan şəxslər müraciət edə bilər:  
 

1. Kitabxanaçı 
2. Arxivçi 
3. Müəllif və yazıçılar 
4. Redaktor 
5. Jurnalistlər 
6. Tərçüməçilər (şifahi/yazılı) 

 
Yaradacılıq sahəsi 
 

1. Prodüser, direktor, xoreoqraflar və digər əlaqəli peşələr 
2. Dirijor, bəstəkar və digər orkestr işçiləri 
3. Musiqiçi və müğənnilər 
4. Rəqqaslar 
5. Aktyor və komediya ustaları 
6. Rəssam, heykəltaraş və digər vizual sənətçilər 
7. Muzey və incəsənət qalereyalarında texniki işçilər 
8. Fotoqraflar 
9. Film və video kamera operatorları 
10. Qrafik texnik işçiləri (multimedia qrafik dizayn texnikləri) 
11. Yayım, veriliş texniki işçiləri 
12. Audio, video yazma (qeyd etmə) texniki işçiləri 
13. Yayım, televiziya, radio, media, incəsənət sahələrində digər texniki işçilər və 

koordinatorlar, məruzəçilər, müxbirlər, reportyorlar 
14. Modellər 
15. Akrobatlar, sehrbazlar, sirk artistləri, klounlar və s. əyləncə işçiləri 
16. Qrafik dizaynerləri və illüstratorları (ofis, mətbəx və s. daxili yerlər) 
17. Teatr, moda, sərgi və digər kreativ dizaynerlər 
18. Modelçilər – tekstil, dəri və xəz məhsulları 

İdman sahəsi 
 

1. İdmançılar 
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2. Məşqçilər 
3. İdman rəsmiləri və hakimlər 
4. Əyləncə, idman və fitness sahəsində proqram liderləri və instruktorlar 

 
Sərbəst İşçi proqramının məqsədi, yuxarıda göstərilmiş peşə sahiblərinin Kanadaya 
gəlib sərbəst şəkildə öz peşələri ilə məşğul olmaq və Kanadanın mədəni və idman 
səhələrinə öz töhfələrini verməkdir. 
 
Namizədlər hansı meyarlara görə seçilir? 
 

1. Yuxarıda göstərilmiş işlərdə olan təcrübənizə görə. Daha çox sübut etməlisiniz 
ki, bu peşənizlə özünüzü dolandırmaq üçün kifayət qədər qazanc əldə 
edirsiniz, ölkədə və beynəlxalq aləmdə hansısa tədbirlərdə iştirakınız, 
uğurlarınız olubdur. Və Kanadada da bu peşənizlə kifayət qədər pul qazana 
biləcəksiniz.  

2. Təhsil səviyyənizə görə 
3. İngilis dili biliyinə görə (2 ildən çox təcrübəniz varsa, müraciət zamanı ingilis 

dilindən azad ola bilərsiniz) 
4. Yaşınıza görə (21-49 yaşlar arasındakı şəxslərin şansları daha çoxdur) 
 

Kimlər bu proqrama qəbul oluna bilməz? 
 

1. Cinayət törətmisinizsə 
2. Cinayətkar qrupla əlaqəniz varsa 
3. Səhhətinizdə ciddi problem varsa 
4. Ciddi maddi probleminiz varsa 
5. Müraciət zamanı və ya müsahibə zamanı yanlış məlumatlar versəniz 

Kanadaya gedə bilmərsiniz. 
 
Bu proqrama qəbul olunsanız avtomatik olaraq aşağıdakı hüquqları əldə etmiş 
olursunuz: 

1. Daimi yaşayış statusunu əldə edirsiniz 
2. Kanada vətəndaşları ilə tamamilə eyni hüquqlarınız olur və dövlətin bütün 

güzəştlərindən istifadə edə bilirsiniz (yalnız seçkilərdə iştirak edə bilmirsiniz) 
3. Kanadada istədiyiniz şəhərdə yaşamaq, işləmək və ya oxumaq hüququnuz 

olur 
 
Bu proqramla seçilmisinizsə istədiyiniz qədər Azərbaycana gəlib gedə bilərsiniz. 
Lakin, statusunuzu saxlamaq üçün 5 il ərzində ən azı 2 il Kanadada yaşamalısınız. 
 
Əgər yuxarıdakı peşələrdən birində iş təcrübəniz varsa dərhal müraciət etməyinizi 
tövsiyyə edirik. Çünki Kanada dövlətinin proqramları demək olar ki hər il yenilənir 
və dəyişir. Mövcud proqramlar üçün müəyyən sayda müraciət qəbul olunduqdan 
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sonra proqram bir müddət dayandırılır və yenidən bərpa olunur. Nə qədər erkən 
müraciət etsəniz Kanadaya getməniz də ona uyğun tezləşir.  
 
TƏHSİL 
 
Təhsil, federal proqramdan sonra ən optimal miqrasiya yoludur. Ancaq bir məlumatı 
əvvəlcədən qeyd edək ki, təhsil sizə uzunmüddətli yaşayış icazəsi vermir, sadəcə 
leqallaşmaq üçün işinizi biraz yüngülləşdirə bilər. 
 
Təhsilin müsbət cəhətləri bunlardır: 
 

• Təhsilinizi bitirdikdən sonra Express Entry sistemi sizə Kanada təhsilinə görə 
əlavə ballar verir. Bundan əlavə, Kanada diplomunuzu nə təsdiqlətmək, nə də 
tərcümə etməyə ehtiyac olmur, sadəcə diplomu skan edib sistemə 
yükləyirsiniz. 

• Təhsilinizi bitirdikdən sonra, əgər təhsil müəssisəsi tərəfindən PGWP 
dəstəklənirsə, Kanadada müəyyən müddət işləyib təcrübə qazana bilərsiniz. 
PGWP (Post-graduation work permit) təhsil bitirəndən sonra müəyyən 
müddətli iş icazəsidir. Əgər təhsil müəssisəsi PGWP dəstəkləmirsə, təhsilinizi 
başa vuran kimi ölkəni tərk etməlisiniz. Ona görə də, təhsil müəssəsi seçimində 
bu detalı da nəzərə alın. Öz növbəsində PGWP ilə Kanadada iş təcrübəsi sizə 
Express Entry-də əlavə ballar gətirir. 

• Təhsil müddətində Kanada təcrübəsi (Canadian Experience) və Kanadaya 
bağlılıq qazanırsınız ki, bunu da sonradan PNP prosesində istifadə edə 
bilərsiniz. PNP haqqında aşağıda geniş məlumat verilib. 

• Təhsil müddətində ailə üzvləri viza ala bilir, həyat yoldaşınız hətta iş icazəsi 
də alacaq. Bu cəhət ailəli adamlar üçün təhsili cəlbedici edir. Yəni, əgər sizin 
peşəniz üzrə Kanadada iş varsa, yoldaşınızı universitetə yazdırıb özünüzə iş 
vizası almış olursunuz. Bu həm maliyyə cəhətdən yaxşıdır, çünki orada 
qazandığınız pulla həm ailə saxlaya bilərsiniz, həm də yoldaşınızın təhsil 
haqqını da ödəyəcəksiniz. Paralel olaraq, Kanadada iş təcrübəsi və Kanada 
təcrübəsinə yiyələnmiş olursunuz. 

• Dil qabiliyyətiniz daha da təkminləşir. Yəni bundan öncə IELTS nəticələriniz o 
qədər də yaxşı deyildisə, Kanadada keçirtdiyiniz illər ərzində ingilis və ya 
fransız dilinə o qədər alışacaqsınız ki, bundan sonra IELTS sizə daha asan 
gələcək. 
 

Yuxarıda qeyd olunanlar universitet və kolleclərə şamil olunur.  
 
Kanadada təhsilin əsas mənfi cəhəti odur ki, bahadır. Təhsil haqqı ildə 10-15 min 
Amerikan Dolları arası dəyişə bilər. Bu məbləğə sizin yaşayış və qida xərcləriniz daxil 
deyil. 
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PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM (PNP) 
 
Kanada 13 provinsiyalardan (əyalətdən) ibarətdir. Hər bir provinsiyanın özünün 
miqrasiya qvotası var. Provinsiya müraciətçiyə dəvət göndərə bilər və bu federal 
proqramdan əlavə dəvətdir ki, 600 bal ilə qiymətləndirilir. Yəni, məsələn əgər sizin 
Express Entry-də 250 balınız varsa və bu ballar sizə miqrasiya etməyə kifayət etmirsə, 
PNP almaqla əlavə 600 bal qazanmış olursunuz və növbəti raundda ITA alırsınız. 
 
Amma hər şey göründüyü qədər də asan deyil. İlk növbədə, bütün provinsiyalar 
(Ontario-dan başqa) PNP vermək üçün iş təklifi istəyir. Xaricdən Kanadaya iş təklifi 
almaq olduqca çətindir. Digər şərt provinsiyaya bağlılıqdır. Bu ona görə istənilir ki, 
PNP ilə ölkəyə daxil olub Ontario və ya British Columbia-ya gedənlər çox olur, ona 
görə də provinsiya əvvəlcədən sizin orada qalacağınızdan əmin olmaq istəyir. 
 
Bundan başqa, PNP prosesi uzun vaxt çəkir. Tək PNP müraciəti 1.5-2 il arasında baxıla 
bilər. Bundan sonra, təsdiq gələrsə, Express Entry-yə müraciət etməlisiniz və demək 
olar ki, eyni sənədləri bir də təqdim etməlisiniz. Express Entry müraciətiniz də 6 ay 
baxılacaq. Ümumilikdə bütün proses 2 ildən çox uzana bilər. 
 
PNP proqramları xaricdən kimisə dəvət etmək üçün deyil, daxildə müvəqqəti statusa 
sahib olanlar üçün nəzərdə tutulur. Ancaq onu da qeyd edək ki, xaricdən PNP alanlar 
da var, sadəcə ümümi sayın 5-10%-i təşkil edirlər, ona görə şansız az və prosesin uzun 
olması PNP-ni o qədər də cəlbedici etmir. Daha bir məqama da toxunaq – yuxarıda 
qeyd etdiyim “daxildə müvəqqəti statusa sahib olanlar” deyəndə turist vizası ilə gəlib 
qanunsuz yaşayanları nəzərdə tutmuruq. Daxildə olanlar, məsələn, gəlib Kanadada 
təhsil alanlar və onların ailə üzvləri ola bilər. 
 
PNP-nin daha bir mənfi cəhəti pullu olmasıdır. Provinsiya sizin sənədləri qəbul 
edərkən 1500-2000 CAD məbləğində rüsum tələb edir. PNP müraciətinizin 
nəticəsindən asılı olmayaraq bu rüsum ödənilməlidir. 
 
Gördüyünüz kimi, sizə Kanadaya qanuni immiqrasiyanın bir neçə yolu haqqında qısaca 
məlumat verdik. Lakin, qeyd etmək yerinə düşər ki, Kanadaya qanuni immiqrasiyanın bütün 
yolları yalnız yuxarıda qeyd etdiklərimizdən ibarət deyil.  Ümumillikdə, Start-up visa, 
Immigrant Investors, Quebec-selected skilled workers, Asylum and Refugees, Business 
Programs, Canadian Experience Class, Sponsorships və.s yolları qeyd edə bilərik.  
 
Daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın və ya ofisimizə yaxınlaşın. 
 
Tel: 00-994-55-208-25-90 
 
Hörmətlə, 
To Canada Immigration Services 


