


















طبق طرح جدید در استونی، این کشورکوچک حوزه دریای بالتیک، اعطای ویزای 

۱۲ ماهه برای زندگی به افرادی که برای یک کشور خارجی )غیر استونی( دورکاری 

می کند، آغاز کرد. این موضوع شاید به عنوان یک گام در تحقق اقامت الکترونیکی 

e-Residency باشد که از حدود شش سال قبل در استونی به عنوان نخستین 

کشور برای اعطای چنین اقامتی آغاز شده است. از سوی دیگر این ویزا می تواند این 

امکان را به شهروندان جوان خارج از اتحادیه اروپا بدهد که به سرعت مهارت های 

الزم برای مهاجرت را آموزش ببینند حتی اگر تنها یک سال فرصت داشته باشند.

دریافت اقامت یک ساله کشور حوزه شینگن با دورکاری

اجرایی کردن طرح پاسپورت های واکسن توسط اتحادیه اروپا 

اجازه کار در فرانسه

اتحادیه اروپا قصد دارد تا پایان ماه ژوئن طرح پاسپورت های واکسن را در 

سراسر کشورهای عضو این اتحادیه عملیاتی کند. پاسپورت های واکسن، 

رانندگی خواهند بود، قرار  بیشتر شبیه یک گواهینامه  نامشان  که برخالف 

است در بدو ورود شهروندان به رستوران ها، بارها، فرودگاه ها و جشنواره ها 

کنترل شوند. این گواهی تنها یک پاسپورت واکسیناسیون ساده نخواهد بود 

و اطالعاتی نظیر تاریخچه تست کرونای فرد و همچنین ابتالی او در گذشته 

را در بر خواهد داشت.

وزارت کشور فرانسه با صدور اطالعیه ای اعالم کرد کارفرمایانی که مایل به 

استخدام یک تبعه غیر اتحادیه اروپا هستند که اکنون شامل بریتانیایی ها نیز 

می شود، باید مجوز کار دریافت کنند. دریافت مجوز کار برای قراردادهای 

کاری موقت و دائم، برای همه افرادی که گذرنامه کشورهای عضو اتحادیه 

اروپا یا منطقه شینگن را ندارند، الزامی است. افزون بر این، برای مبادرت 

به کار فصلی و همچنین برای دانشجویان متقاضی تحصیل  در فرانسه نیز 

دریافت مجوز الزم است.
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ویزای فریلنسری آلمان

سابقه  داشتن  صورت  در 

فریلنسر،  یک  عنوان  به  کار 

مهاجرت از این طریق راهی 

در  شماست.  برای  ایده آل 

مطالعه ی  راستا،  همین 

پیشنهاد  شما  به  مقاله  این 

می شود.

گلوبال تلنت استرالیا

مقاله ای  شماره  همین  در 

کمتر  روش  این  درباره 

شناخته شده منتشر شد. برای 

در  اطالعات  کسب  برای 

استرالیا  تلنت  گلوبال  زمینه 

می توانید به این مقاله مراجعه 

نمایید. 

تحصیل در سوئد

اخذ  طریق  از  مهاجرت 

دوره های  در  پذیرش 

محبوب  روشی  زبان آموزی 

و آسان برای مهاجرت است. 

شما می توانید با مطالعه این 

دوره های  شرایط  از  مقاله 

زبان در سوئد آگاه شوید.

خرید ملک در استانبول

خرید  شرایط  مقاله  این  در 

بررسی  استانبول  در  ملک 

شده و اطالعاتی مانند روند 

مکان ها،  بهترین  خرید، 

برای  نیاز  مورد  مدارک 

... در اختیار  انجام خرید و 

عالقه مندان قرار گرفته. 

اسمارت آپ ویزا برای تکمیل پرونده های استارتاپی، از برنامه نویسان 

متخصص در کلیه زمینه های برنامه نویسی دعوت به عمل می آورد. 

در این پرونده ها برنامه نویسان با داشتن شرایطی می توانند به عنوان 

هم بنیان گذار به تیم های مختلف بپیوندند و در مدت زمان کوتاهی به 

اقامت کشور کانادا یا انگلستان برسند.
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