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كندا الوطن الجديد

مقال  شهرى بخصوص اخر اخبار الهجرة الى كندا

اعداد: أسامة عبيد وعبير قيطة مستشاروا الهجره الكنديه

شركة فاست تو كندا

 التعديلت الجديده بخصوص برنامج العاملين ذوى الخبره الكنديه

(CEC)

؟ (CEC) ماهو برنامج

  موظف القامة الدائمة فى كندا. هؤلء الفراد25000 فقد منحت كندا ل 2008منذ بدء برنامج العماله المهره  ذو الخبره الكندية عام 
 حصلوا على الخبره الكنديه فى مجال تخصصهم من خلل العمل فى كندا ورغبه من الحكومه الكنديه للستفاده من هذه الخبرات ولتنمية
 القتصاد ومقابلة الطلب لمهاجريين جدد فقد اعطت الحق لهم للحصول على القامة الدائمة وقد كانت شروط التقديم لهذا البنامج محدده
 :بالتالى

1-   شهر او ما مجوع عمله دوام كامل ليقل عن سنه خلل الثلث سنيين12ان يكون الشخص قد عمل فى كندا لمدة ل تقل عن 
التى سبقت التقديم

2- العيش خارج مقاطعة كويبك

3- الحصول على الخبرة الكندية بطريقة العمل القانونى بتصريح عمل

4- الحصول على الحد الدنى من اللغة النجليزيه

 كان هذا البرنامج يناسب الخريجيين من الجامعات والمعاهد الكندية وكذلك العاملين الجانب الذين لديهم تصاريح عمل فى كندا

 ما هو الجديد بخصوص هذا البرنامج ؟

 أعلنت وزارة الهجره والجنسية الكنديه تعديلت جديده بخصوص التقديم لبرنامج العمال المهره الحاصلين على الخبره الكنديه

2014 اكتوبر 31 الى 2013 نوفمبر 9 كحد اقصى من الطلبات خلل الفترة من 12000حيث سيتم قبول   

 وبسبب العدد الزائد من الطلبات لهذا البرنامج من داخل كندا فقد تم استثناء التقديم لبعض الوظائف والتى كانت مسموحه فى السابق وهذه
: الوظائف هى

 ( NOC 6322 الطهاة (رمز •

 (NOC 6311) مشرفين الخدمات الغذائية •



 (NOC 1221) المسؤوليين الداريين •

 (NOC 1241) المساعدين إداريين •

 (NOC 1311) فنيي المحاسبة و كتبت الحسابات •

 ( NOC 6211) مشرفين وموظفين مبيعات •

 وقد صرحت الوزاره بان لديها عدد كبير من الطلبات المقدمه فى السابق لهذه الوظائف وستقوم على دراستها بتمعن للوصول الى القرار
  نوفمبر9النهائى بخصوص الموافقه على هذه الطلبات والى حين ذلك ستتوقف عن استقبال طلبات جديده لهذه الوظائف ابتداءا من 

2013 

 ولتقنين وتحديد الوظائف المطلوبه حسب حاجة كندا فقد تم تحدد سقف لبعض المجموعات الخاصه بالوظائف المسموحه حيث تم تحديد
) B  طلب فقط من الفئه200سقف   والمتعلقه بالمدراء والمتخصصين ) فل) A و0  والمتعلقه بالوظائف المهنيه) اما بخصوص الفئة 

 طلب12000يوجد سقف محدد على ان ل يزيد عن السقف العام وهو 

 B  للفئة5ول تقل عن   A  و0للفئة  (CLB)  فى امتحان اللغه الكندى7على ان يتم التركيز على اللغه النجليزية وبمعدل ليقل عن 

وهذا يضمن ان يتم استبعاد الطلبات التى ل تتوافق مع المعدلت المذكوره اعله وارجاع الطلبات للمتقدمين مع ارجاع الرسوم المدفوعه

وبهذه الطريقه يتم التركيز على الطلبات المتطابقه شروطهم وتسريع اجراءات الحصول على القامة الدائمة

 ماهو تاثير هذه التعديلت ؟

 هذا القرار وجد معارضه شديده من المعارضه حيث انه حرم العامليين فى كندا فى الوظائف المذكوره اعله من التقديم للقامة الدائمة
 بعد قضاء المده الطلوبة واكتساب الخبره واللغة اللزمة حسب الشروط القديمة والتى كانت تسمح للذين عملوا فى اى وظيفه داخل كندا
 لمدة لتقل عن سنه بالتقديم للحصول على القامة الدائمة فليس من العدل اصدار قرار مفاجئ ينهى احلمهم فى الستمرار فى العيش فى
 كندا بعد ان اسسوا حياتهم وعائلتهم للعيش فى كندا ولكن هذه هي حكومة المحافظين التى لديها الغلبيه فى البرلمان الكندى والتى تصدر
 ما تشاء من قوانين تؤثر سلبيه على انظمة الهجره الكنديه

 www.fasttocanada.com ولمزيد من المعلومات عن الهجره لكندا يرجى زيارة موقعنا

 والنضمام الى المجموعه على الفيس بوك لتكونوا على اضطلع دائم باهم التطورات فى عملية الهجرة الى كندا
http://www.facebook.com/groups/fasttocanada/

6479235265  أو عبير قيطة 6479875265أو التصال ب أسامة عبيد   

info@fasttocanada.com  أو ارسال جميع استفساراتكم على اليميل

http://www.fasttocanada.com/
http://www.facebook.com/groups/fasttocanada/

