معرفي ويزاهاي اقامتي (دائم و موقت ) استراليا مرتبط با برنامه نيروي متخصص ()Skilled Worker Programme

OUR MISSION IS:
YOUR SUCCESS
YOUR FUTURE

Pars Career
Counseling & International Recruitment Office

 -1ويزاي )Skilled Independent Visa( 189
 ايٍ ٔيشا ثز اطبص طيظتى ايتيبس ثُذي اطت. ايٍ ٔيشا اجبسِ كبر ٔ سَذگي ثظٕرت دائى رٔ ثّ يتمبضي ييذْذ. شغم يتمبضي ييجبيظتي در نيظت يشبغم يٕرد َيبس اعالو شذِ تٕطط دٔنت اطتزانيب ثبشذ. يتمبضي در شغم اَتخبثي ،ارسيبثي يٓبرتي يثجت خٕد را اس طبسيبَٓبي يظئٕل در اطتزانيب دريبفت ًَٕدِ ثبشذ. حذالم  60ايتيبس را ثتٕاَذ يتمبضي اس جًع ايتيبسات دريبفت ًَبيذ. طٍ يتمبضي سيز  45طبل ثبشذ. ططح سثبٌ اَگهيظي در يميبص  IELTSحذالم ًَزِ أرال  6ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي اس  6كًتز َجبشذ. ثزاي يتمبضي دعٕت َبيّ جٓت الذاو طبدر شٕد (اس طزف ادارِ يٓبجزت اطتزانيب). ْشيُّ درخٕاطت ثزاي ايٍ ٔيشا يجهغ  3670دالر اطتزانيب اطت. يتمبضيبٌ ايٍ ٔيشا يهشو ثّ تكًيم فزو تمبضبي انكتزَٔيكي ْظتُذ ٍ))EOI -يذت سيبٌ رطيذگي پزَٔذِ ثزاي  75درطذ يتمبضيبٌ يذت  9يبِ ثٕدِ اطت.

مواردي كً متقاضيان مي تواوىد امتياز كسب كىىد بً تفكيك در ٌر قسمت توضيح دادي شدي است.
 -1سه :
Points

Age

18-24 years 25
25-32 years 30
33-39 years 25
40-44 years 15
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 -2سغح زبان اوگهيسي:
English

Points
0

در ططح آيهتض  6ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي كًتز اس َ 6جبشذ Competent English

10

در ططح آيهتض 7ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي كًتز اس َ 7جبشذProficient English

20

در ططح آيهتض  8ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي كًتز اس َ 8جبشذSuperior English

 -3سابقً كار در عي دي سال اخير:
Points

Skilled employment in the last 10 years – outside Australia

0

Less than 3 years

5

3-4 years

10

5-7 years

15

8-10 years

 -4تحصيالت:

ثزاي يمبطع دكتزا=  20ايتيبس
ثزاي يمبطع نيظبَض ٔ فٕق نيظبَض=  15ايتيبس
ثزاي يمبطع كًتز اس نيظبَض =  10ايتيبس

 -5امتياز ٌمسر=  5امتياز در صورتيكً ٌمسر متقاضي ويس شرايظ ذيم را داشتً باشد:

 شغم ًْظز يتمبضي ييجبيظتي در نيظت يشبغم يٕرد َيبس اعالو شذِ كّ خٕد يتمبضي اس آٌ نيظت الذاو كزدِ ثبشذ. ًْظز يتمبضي در شغم اَتخبثي ارسيبثي يٓبرتي يثجت خٕد را اس طبسيبَٓبي يظئٕل در اطتزانيب دريبفت ًَٕدِثبشذ.
 طٍ ًْظز يتمبضي كًتز اس  05طبل ثبشذ. -ططح سثبٌ اَگهيظي ًْظز يتمبضي در يميبص  IELTSحذالم ًَزِ أرال  6ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي اس  6كًتز َجبشذ.
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 -6كسب امتياز زبان فارسي = 5امتياز بً شرط شركت در امتحاوات مترجمي  NATTIاسترانيا.
ضمىا كساوي كً سابقً تحصيم و كار در استرانيا را داشتً باشىد ميتواوىد از امتيازات مضاعفي عالوي بر موارد اعالو شدي
برخوردار شوود.

 -2ويساي )Skilled Nominated visa( 190
 ايٍ ٔيشا ثز اطبص طيظتى ايتيبس ثُذي اطت ٔني يتمبضي ثبيظتي تٕطط يكي اس ايبنتٓبي اطتزانيب اَتخبة گزدد. ايٍ ٔيشا اجبسِ كبر ٔ سَذگي ثظٕرت دائى در اطتزانيب را ثّ يتمبضي ييذْذ. شغم يتمبضي ييجبيظتي در نيظت يشبغم يٕرد َيبس اعالو شذِ تٕطط دٔنت اطتزانيب ثبشذ. يتمبضي در شغم اَتخبثي ارسيبثي يٓبرتي يثجت خٕد را اس طبسيبَٓبي يظئٕل در اطتزانيب دريبفت ًَٕدِ ثبشذ. حذالم  60ايتيبس را ثتٕاَذ يتمبضي اس جًع ايتيبسات دريبفت ًَبيذ. طٍ يتمبضي سيز  45طبل ثبشذ. ططح سثبٌ اَگهيظي در يميبص  IELTSحذالم ًَزِ أرال  6ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي اس  6كًتز َجبشذ. ثزاي يتمبضي دعٕت َبيّ جٓت الذاو طبدر شٕد (اس طزف ادارِ يٓبجزت اطتزانيب). ْشيُّ درخٕاطت ثزاي ايٍ ٔيشا يجهغ  3670دالر اطتزانيب اطت. يتمبضيبٌ ايٍ ٔيشا يهشو ثّ تكًيم فزو تمبضبي انكتزَٔيكي ْظتُذ ٍ))EOI يذت سيبٌ رطيذگي پزَٔذِ ثزاي  90درطذ يتمبضيبٌ يذت  9يبِ ثٕدِ اطت. طيظتى ايتيبس ثُذي يشبثّ يٕارد اعالو شذِ در ٔيشاي  189اطت ثب ايٍ تفبٔت كّ يتمبضي در ايٍ ٔيشا چٌٕ اسطزف يكي اس ايبنتٓبي اطتزانيب اَتخبة گزديذِ  5ايتيبس اضبفّ ثز يٕارد لجهي ثّ أ تعهك يي گيزد.

 -3ويساي )Skilled Regional( 489
 ايٍ ٔيشا ثز اطبص طيظتى ايتيبس ثُذي اطت ٔني يتمبضي ثبيظتي تٕطط يكي اس ايبنتٓبي اطتزانيب اَتخبة گزدد ٔ يبايُكّ تٕطط يكي اس ٔاثظتگبٌ َشديكش كّ طيتي سٌ يب يميى دائى اطتزانيب اطت ٔ در يُبطك خبطي اس اطتزانيب (يُبطك
كى جًعيت تز ٔ يشخض شذِ) سَذگي يي كُذ ٔ شزايط السو را دارد ،پشتيجبَي گزدد.
 ايٍ ٔيشا اجبسِ كبر ٔ سَذگي ثظٕرت يٕلت تب چٓبر طبل در يُبطك يعًٕال كى جًعيت تز ٔ يشخض شذِ دراطتزانيب را ثّ يتمبضي ييذْذ(.ايكبٌ پيگزي در دريبفت البيت دائى يتمبضي ثعذ اس ايٍ دٔرِ َيش يًكٍ خٕاْذ ثٕد)
 شغم يتمبضي ييجبيظتي در نيظت يشبغم يٕرد َيبس اعالو شذِ تٕطط دٔنت اطتزانيب ثبشذ. يتمبضي در شغم اَتخبثي ارسيبثي يٓبرتي يثجت خٕد را اس طبسيبَٓبي يظئٕل در اطتزانيب دريبفت ًَٕدِ ثبشذ. حذالم  60ايتيبس را ثتٕاَذ يتمبضي اس جًع ايتيبسات دريبفت ًَبيذ. طٍ يتمبضي سيز  45طبل ثبشذ. -ططح سثبٌ اَگهيظي در يميبص  IELTSحذالم ًَزِ أرال  6ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي اس  6كًتز َجبشذ.
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 ثزاي يتمبضي دعٕت َبيّ جٓت الذاو طبدر شٕد (اس طزف ادارِ يٓبجزت اطتزانيب). ْشيُّ درخٕاطت ثزاي ايٍ ٔيشا يجهغ  3670دالر اطتزانيب اطت. يتمبضيبٌ ايٍ ٔيشا يهشو ثّ تكًيم فزو تمبضبي انكتزَٔيكي ْظتُذ ٍ))EOI طيظتى ايتيبس ثُذي يشبثّ يٕارد اعالو شذِ در ٔيشاي  189اطت ثب ايٍ تفبٔت كّ يتمبضيبَي كّ در چبرچٕة ائٍيشا دعٕت َبيّ دريبفت يي ًَبيُذ اس  10ايتيبس اضبفّ ثز يٕارد لجهي اعالو شذِ َيش ثزخٕردار خٕاُْذ گزديذ.

 -4ويساي )Employer Nomination Scheme(186
 ايٍ ٔيشا ًْبَطٕر كّ اس َبيش پيذاطت ثز اطبص َبو َٕيظي تٕطط كبفزيبيبٌ ٔاجذ شزايط اطتزانيبيي اس يتمبضيبٌطٕرت يي پذيزد.
 ايٍ ٔيشا البيت دائى اطت. ايٍ ٔيشا خبرج اس طيظتى ايتيبس ثُذي اطت. يتمبضي يي ثبيظتي يذارن تحظيهي ٔ طٕاثك كبري يُبطت ثب شغهي كّ الذاو كزدِ اطت را داشتّ ثبشذ. يتمبضي در شغم اَتخبثي ارسيبثي يٓبرتي يثجت خٕد را اس طبسيبَٓبي يظئٕل در اطتزانيب دريبفت ًَٕدِ ثبشذ. طٍ يتمبضي سيز  45طبل ثبشذ. يتمبضي حذالم طّ طبل طبثمّ كبر يزتجط در خظٕص شغهي كّ ثزاي آٌ الذاو كزدِ اطت را داشتّ ثبشذ. ططح سثبٌ اَگهيظي در يميبص  IELTSحذالم ًَزِ أرال  6ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي اس  6كًتز َجبشذ. ْشيُّ درخٕاطت ثزاي ايٍ ٔيشا يجهغ  3670دالر اطتزانيب اطت. -پزٔطّ سيبَي طذٔر ٔيشا در  75درطذ يٕارد  10يبِ ثٕدِ اطت.

 -5ويساي )Regional Sponsored Migration Scheme(187
 ايٍ ٔيشا ثز اطبص َبو َٕيظي تٕطط آَذطتّ اس كبفزيبيبٌ ٔاجذ شزايط اطتزانيبيي اس يتمبضيبٌ طٕرت يي پذيزد،كّ در يُبطك كى جًعيت تز اطتزانيب لزار دارَذ.
 ايٍ ٔيشا البيت دائى اطت. ايٍ ٔيشا خبرج اس طيظتى ايتيبس ثُذي اطت. يتمبضي يي ثبيظتي يذارن تحظيهي ٔ طٕاثك كبري يُبطت ثب شغهي كّ الذاو كزدِ اطت را داشتّ ثبشذ. يتمبضي يًكٍ اطت َيبس داشتّ ثبشذ كّ در شغم اَتخبثي ارسيبثي يٓبرتي يثجت خٕد را اس طبسيبَٓبي يظئٕل دراطتزانيب دريبفت ًَٕدِ ثبشذ.
 طٍ يتمبضي سيز  45طبل ثبشذ. ططح سثبٌ اَگهيظي در يميبص  IELTSحذالم ًَزِ أرال  6ثطٕريكّ ْيچ ثبَذي اس  6كًتز َجبشذ. ْشيُّ درخٕاطت ثزاي ايٍ ٔيشا يجهغ  3670دالر اطتزانيب اطت. -پزٔطّ سيبَي طذٔر ٔيشا در  75درطذ يٕارد  17يبِ ثٕدِ اطت.
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