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شــانس هــم عامــل مهمــی محســوب می شــود، امــا در نهایــت هماننــد هــر پروســه ی پیچیــده ی دیگــری 
کــه فرآینــد مهاجــرت را بــرای برخــی یــک  ایــن دقــت در برنامه ریــزی و جدیــت در اجــرای منظــم آن اســت 

تجربــه ی دوســت نداشــتنی و بــرای دیگــری یــک مرحلــه ی خوشــایند از زندگــی تبدیــل می کنــد. 
کــه هرچــه دقــت و تکــرار باالتــری در اطالع رســانی فرآیندهــا بــه متقاضیــان داشــته  مــا بــه تجربــه می دانیــم 
 در قراردادها 

ً
کاهــش می یابــد. به همین دلیــل معمــوال باشــیم، احتمــال ایجــاد معضــل در رونــد اجــرای آن 

بــه اســناد مــورد نیــاز، مــدارک تعیین کننــده، ســپرده های تمکــن مالــی و جزئیاتــش، میــزان تســلط بــه زبــان 
مــورد نظــر و مختصــات تســت مــورد قبــول و بســیاری دیگــر از موضوعــات مرتبط اشــاره می کنیم. همچنین 
کــه بــرای هرکــدام از مشــتریان ســاخته می شــود، مــوارد فــوق الذکــر را بــه تفصیــل  گروه هــای اختصاصــی  در 

کــرده و توضیحــات الزم را ارائــه می کنیــم.  بارگــذاری 
کــه متقاضــی عمــاًل اهمیتــی بــرای دقــت در اجــرای فرآیندهــا بــه  امــا بــاز هــم بــا مــواردی برخــورد می کنیــم 
 اهمیــت خاصــی بــرای آن قائــل نیســت. هفتــه قبــل وقتــی در حال تســلیم نامه 

ً
خــرج نمی دهــد و یــا اصــوال

 
ً

کــه چــرا بــدون هماهنگــی بــا مــا و دقیقــا ریجکتــی ویــزای تحصیلــی یکــی از مشــتریان بودیــم، از او پرســیدم 
کــرده اســت؟ یــک هفتــه قبــل از وقــت ســفارت تمکــن مالــی در حســابش را برداشــت 

کردنــد: "چــون  کیــد  کنــد." همسرشــان تا پاســخ صریــح و بی پــرده بــود: "فکــر نمی کردیــم مشــکلی ایجــاد 
الزمــش داشــتیم". 

و بــه همیــن ســادگی تالش هــای هشــت ماهه ی واحدهــای مشــاوران و فنــی مــا، بــه عــالوه هزینه هــای 
گرفته اســت.  انجــام شــده توســط آنهــا و امیــد و آرزوهــای فرزندشــان تحــت تاثیــر یــک ذهنیــت اشــتباه قــرار 
زمانــی فکــر می کردیــم بــا تهیــه بروشــورها، نقشــه راه هــا و ارتبــاط مــداوم بــا مشــتریان بــه همــراه پاســخگویی 
کــرد. حــاال اما دیگر  گــواری جلوگیــری  ســریع و حتــی در ســاعاِت غیــرکاری می تــوان از بــروز چنیــن اتفاقــات نا
بــه تجربــه می دانــم در بســیاری مــوارد مــا بــا یــک ســاختار ذهنــی ســهل گیر و آســان اندیش طــرف هســتیم 

کــه عمــال بــرای فرآیندهــا احتــرام چندانــی قائــل نیســت. 
ــی  ــر مهاجرت ــرای دریافــت مشــاوره مراجعــه می کننــد و از خدمت رســانی دفات ــه ب ک ــه دوســتانی  همــواره ب
گاهــی بــا این  کــه  کجــا بــوده اســت، و چــه جــای تعجــب  کــه مشــکل  شــکایت دارنــد دقیــق ســئوال می کنــم 

کــه مشــکل از جــای دیگــری اســت.  حقیقــت روبــرو می شــویم 
کم توجهــی بــه اهمیــت تک تــک جزئیــات پیــِش روی شــما در ایــن مســیر  خوش بینــی بــی حــد و حصــر و 
کــه هزینه هــای روانــی ناخوشــایندی را برایتــان پیــش مــی آورد. پــس چــاره  نــه فقــط هزینه هــای مــادی 

چیســت؟
کــه ایــن مســیر فقــط و فقــط بــا همراهــی و احســاس  بایــد بتوانیــم بــه متقاضیــان ایــن حقیقــت را بباورانیــم 

مســئولیت مشــترک مــا و شــما بــه نتیجــه دلخــواه خواهــد رســید. 
یک همکاری پردامنه و موثر را با شما آرزو می کنیم. 

خشایار جمالی



کــرده باشــید یــا همیــن حــاال در پروســه مهاجــرت باشــید بــدون  گــر بــه مهاجــرت فکــر  ا
کــه فــرد در  کــه مهاجــرت یکــی از ســخت ترین تصمیماتــی اســت  شــک می دانیــد 
ــا  ــی ب ــای فراوان ــه چالش ه ک ــی  ــود. تصمیم ــرو می ش ــا آن روب ــرد و ب ــی اش می گی زندگ
خــود بــه همــراه مــی آورد. روانشناســی مهاجــرت شــاید واژه ای تــازه و حتــی غریبــه 
بــه هیــچ عنــوان نکتــه ی دور  نیــز  ایــن غریبه بودگــی  افــراد باشــد.  بــرای بســیاری 
ــه ایــن امــر  کنــون بــه صــورت تخصصــی ب ــا  کــه ت ــا عجیبــی نیســت، چــرا  از ذهــن و ی
کاملــی در این زمینه ارائه شــود  پرداختــه نشــده. بنابرایــن الزم اســت توضیــح موجــز و 
ــا مخاطــب بدانــد معنــی و مفهــوم روانشناســی مهاجــرت چیســت. پــس از ســؤال  ت
در مــورد چیســتی، بــدون شــک ســؤاالت دیگــری نیــز در ذهــن افــراد وجــود دارد: 
هــدف از روانشناســی مهاجــرت چیســت؟ ضــرورت آن چیســت؟ در ایــن رونــد چــه 
کیســت؟ و بســیاری ســؤاالت دیگــر  کارهایــی انجــام می شــود؟ روانشــناس مهاجــرت 

کــه تــالش می کنیــم در ایــن نوشــتار بــه آنهــا بپردازیــم.
▪  روانشناسِی مهاجرت چیست؟

کــردن مشــکالت  مهاجــرت، در طــول تاریــخ یکــی از راه حل هــای نــوع بشــر بــرای حــل 
گزینــه ای جــدی، در ذهــن افــراد فعــال بــوده. امــروزه  خــود بــوده و همــواره بــه عنــوان 
کشــورها، بســته بــه مجموعــه شــرایط خــود، بــه  گونــه بــوده و بســیاری  نیــز همیــن 

عنــوان مبــدأ و یــا مقصــد مهاجــران شــناخته می شــوند.
کــه مهاجــرت، بــا ورود بــه دنیایــی جدیــد و ناشــناخته همــراه اســت،  امــا از آنجــا 
می توانــد حجــم باالیــی از اضطــراب و ابهــام را نیــز بــا خــود بــه همــراه آورد. در همیــن 
حــال هــر فــرد مهاجــرت بــا مجموعــه ای از دغدغه هــای ذهنــی ماننــد وضعیــت 
کشــور مقصــد، انجــام امــور روزمــره زندگــی  ــه زبــان  کاری پــس از مهاجــرت، تســلط ب
و بســیاری عوامــل دیگــر روبروســت. همزمانــی همــه ایــن عوامــل می توانــد موجــب 
تشــدید مشــکالت شــده و باعــث افزایــش تنــش هــا در فــرد مهاجــر و یــا خانــواده 
وی شــود. روانشناســی مهاجــرت، فرآینــد پرداختــن بــه مشــکالت، دغدغه هــا و 
کــه  کــه بهتــر و هوشــمندانه تــر آن اســت  ابهام هــای فــرد مهاجــر اســت. شــکی نیســت 
هــر فــرد مهاجــر، قبــل از ورود بــه مقصــد خــود و پیــش از آنکــه مشــکالت مجــال بــروز 

گرفتــه باشــد. بیابنــد، راه عالجــی بــرای آنهــا در نظــر 
▪  چرا به روانشناسی مهاجرت نیازمندیم؟

گیــر اســت، امــا روانشناســی  کشــور مــا مســأله ای فرا بــه رغــم اینکــه مهاجــرت در 
مهاجــرت از مقوله هــای مغفــول مانــده در ایــن حــوزه اســت. عموم مردم و متأســفانه 

تمامــی مؤسســه های فعــال در حــوزه مهاجــرت، در ایــن مســیر صرفــا بــه مســائل 
مــادی و یــا پروســه مهاجــرت توجــه می کننــد و تمــام تالششــان را بــر موفــق شــدن در 
کشــور مقصــد معطــوف می کننــد. حــال آنکــه  ایــن پروســه و دریافــت اجــازه ورود بــه 
ــه ممکــن اســت در  ک ــی  ــوان یکــی از بزرگتریــن تصمیم هــا و اتفاقات ــه عن مهاجــرت، ب
زندگــی هــر فــرد پیــش  آیــد، انبوهــی از دغدغه هــای فکــری، ابهام هــا و ســؤاالت را بــا 

خــود بــه همــراه مــی آورد.
تجربــه مــا طــی ســالیاِن فعالیــت در حــوزه مهاجــرت و ارائــه خدماِت پــس از مهاجرت 
ــه شکســت  ــا حتــی ب ــه یکــی از عوامــل افزایــش دهنــده تنــش و ی ک نشــان می دهــد 
کشــور مقصــد، بی توجهــی بــه مســائل روانــی  انجامیــدن مهاجــرت، پــس از ورود بــه 
کامــال جدیــد اســت. پرداختــن بــه روانشناســی مهاجــرت  ناشــی از ورود بــه فضایــی 
کــه هــر فــرد پــس از شــروع یــک زندگــی  کاســتن از مشــکالتی  تالشــی اســت بــرای 
کــه بیــش از هــر چیــز ویژگــی ورود بــه  جدیــد بــا آن درگیــر خواهنــد بــود. مشــکالتی 

دنیایــی تــازه و ناآشــنا هســتند.
▪  روانشناِس مهاجرت کیست و چگونه به ما کمک می کند؟

روانشــناِس مهاجــرت فــردی اســت بــا تخصــص در دو حــوزه: تخصــص در امــور 
روانشناســی و امــور مهاجرتــی. روانشــناس مهاجــرت در ابتــدا شــما و دغدغه هــای 
کافــی از شــخصیت و  کســب شــناخت  شــما را مــورد بررســی قــرار می دهــد و پــس از 
روحیــه مخاطــب، ایــن ویژگــی هــا را بــا شــرایط و واقعیت هــای مقصــد و یا مقصد های 

کل مســئله مهاجــرت تطبیــق می دهــد. مهاجرتــی و یــا بــه طــور 
کــه در امــر مهاجــرت در غالــب امــری اجتنــاب  از ایــن راه بســیاری از اســترس هایــی 
کــه ایــن  ناپذیــر بــه مهاجــران تحمیــل می شــود مــورد بررســی قــرار می گیــرد و قبــل از آن 
کننــد راه حل هایــی بــرای آنهــا در نظــر  اســترس ها مجــال و فرصــت خودنمایــی پیــدا 

گرفتــه شــده و ارائــه می شــود.
کیفیــت  کــه تأثیــر مهمــی در  از ایــن طریــق بخشــی از درگیری هــای فکــرِی مهاجــرت 
زندگــِی پــس از مهاجــرت دارد، حــل شــده و فــرد متقاضــی می توانــد بــا آرامــش بیشــتر، 

تمرکــز خــود را بــر حــل و فصــل ســایر مــوارد قــرار دهــد.
▪  چهره نگار چه خدماتی در حوزه روانشناسی مهاجرت ارائه می کند؟

مهاجرت فقط یک قرارداد برای »رفتن« نیست.
کرده ایــم  ایــن جملــه، یکــی از شــعارهای شــرکت چهره نــگار اســت. مــا همــواره تــالش 
کــه در عمــل هــم بــه مخاطبــان  تــا پایبنــدی خــود بــه ایــن شــعار را نــه فقــط در حــرف، 
خــود نشــان دهیــم. در همیــن راســتا، چهره نــگار مجموعــه ای از خدمــات پــس از 
مهاجــرت را بــه مشــتریان خــود ارائــه می دهــد. همراهــی افــراد در روزهــای اول ورود 
کشــور مقصــد در امــوری مثــل افتتــاح حســاب بانکی، مراجعــه بــه اداره مهاجرت،  بــه 

تأمیــن محــل ســکونت و ... از جملــه ایــن خدمــات هســتند.
گرفتــن از تخصــص  کــه پیشــتر ذکــر شــد، چهره نــگار بــا یــاری  عــالوه بــر مــواردی 
کــه عــالوه بــر تخصــص در مباحــث روانشناســی، بــه امــور  روانشناســان خبــره  ای 
کشــور از منظرهــای فرهنگــی و اجتماعــی مســلط می باشــند  مهاجرتــی و شــرایط هــر 

اقــدام بــه برگــزاری جلســات روانشناســی مهاجــرت نمــوده اســت.
شــما می توانیــد در صــورت تمایــل بــا هماهنگــی قبلــی، بــرای رزرو و شــرکت در جلســه 

مشــاوره روانشناســی اقــدام نمایید.

کری سوده شا
روانشناس بالینی



گــروه مهاجرتــی چهره نــگار انجــام امــور ویــزای دانشــجویی  یکــی از خدمــات برجســته 
ــه قصــد ادامــه تحصیــل در خــارج از  ک ــرادی اســت  در جهــت تســهیل مهاجــرت اف
کرونــا و بهبــود وضعیــِت پذیــرش  کسیناســیون  کشــور را دارنــد. بــا توجــه بــه انجــام وا
دپارتمــان  مســئول  قیــدی«  »ارســالن  بــا  دنیــا،  کشــورهای  اغلــب  در  دانشــجو 

گفتگــو نشســتیم. دانشــجویی شــرکت چهره نــگار بــه 
گــر  کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد. در ابتــدا ممنــون میشــم ا ▪  آرزو اشــراقی: ســالم. ممنــون از وقتــی 
توضیــح کلــی در مــورد ویزاهــای دانشــجویی و وضعیت شــرکت چهره نــگار در این حــوزه بفرمایید.

▪  ارسالن قیدی: سالم و ممنون از توجه شما.
کــه یــک نفــر بــا اخــذ پذیــرش  کلــی ویزاهایــی هســتند  ویزاهــای تحصیلــی بــه صــورت 
کــه اون مؤسســه در اون واقــع شــده  کشــوری  کالــج یــا ... از  از یــک دانشــگاه یــا 
کشــور هــم بســته بــه شــرایط بــا درخواســت موافقــت  درخواســت ویــزا می کنــه و اون 

ــه. ــا مخالفــت می کن ی
 مــا در چهره نــگار و بــه صــورت خاص در دپارتمان دانشــجویی مؤسســه، مســتندات 
پرونــده )مثــل رزومــه، انگیزه نامــه، اســناد قانونــی و ...( را آمــاده می کنیــم و با اســتفاده 
بــرای متقاضیــان از دانشــگاه های معتبــر پذیــرش می گیریــم و در مراحــل  از اونهــا 
کــه ســفارت خونه بــا درخواســت  کمکشــون می کنیــم. تــالش مــا اینــه  گرفتــن ویــزا هــم 
کنــه و مــوردی از مخالفــت رو  گرفتــن ویــزا فقــط موافقــت  دانشــجوهای مــا بــرای 
گرفتــن پذیــرش بــرای تمــام مقاطــع تحصیلــی رو داریــم و همینطــور  نبینیــم. مــا امــکان 
کــه شــرایط تحصیلــِی مناســبی دارن  کشــورهایی   بــرای تمــام 

ً
ایــن خدمــت رو تقریبــا

ــه می کنیــم.  ارائ
کرونا چه تأثیری روی ویزاهای دانشجویی داشته؟ گیری ویروس  ▪  مشکل همه 

گر بهتر بگیم مثل تمام   ایــن موضــوع مثــل تمام روش هــای مهاجرتی یا ا
ً

▪  خــب قطعــا
گرفــت. بــرای مثــال تحصیــل در برخــی دانشــگاه ها به  کرونــا تأثیــر  جنبه هــای زندگــی از 
صــورت مجــازی شــده و برخــی از دانشــگاه ها بــه حالــت نیمه تعطیــل دراومــده بودنــد 
کشــورهایی  کــرده بــود.  کار رو بــرای اخــذ پذیــرش دانشــجوهای خارجــی ســخت  کــه 
کــه بــا وجــود آنالیــن بــودن دانشــگاه و بــا اینکــه احتیاجــی بــه حضــور  هــم بودنــد 
کــردن و اجــازه  کشورشــون نبــود، امــا ویــزای دانشــجوها رو تمدیــد  دانشــجوها در 
کشــورها  کشــور رو بــه دانشــجوها دادن. در مقابــل بعضــی مواقــع  ورود یــا حضــور در 
 بــه دلیــل همه گیــری ویــروس، درخواســت ها رو 

ً
بــا وجــود داشــتن پذیــرش، صرفــا

کــرد و در حــال حاضــر بــه یــک  ریجکــت می کــردن. ایــن اوضــاع رفته رفتــه بهبــود پیــدا 

کسیناســیون  کــه بــا توجــه بــه وا کشــورها رســیدیم. مــا امیدواریــم  کثــر  ثبــات نســبی در ا
سراســری دنیــا ایــن رونــد بــاز هــم بهتــر بشــه و تــا چنــد مــاه دیگــه شــرایط عــادی بشــه. 
کار مهاجــرت  گفتــم االن هــم بــا توجــه بــه بهبــود نســبِی اوضــاع  کــه  البتــه همونطــور 

تحصیلــی بــدون مشــکل در حــال انجــام هســتش. 
▪  بســیار عالــی. مــا هــم امیدواریــم همه چــی بــه شــرایط عــادی برگــرده. آیــا برنامــه ای بــرای 

توســعه خدمــات دانشــجویی هــم داریــد؟
▪  مــا در حــال حاضــر بــرای ســنین 18 تــا 40 ســال بــا هــر ســطحی از دانــش زبــان و 
کالج هــای  تمکــن مالــی،  برنامه هــای ویــژه ای در زمینــه اخــذ پذیــرش از دانشــگاه ها و 
کشــورهای اروپــا داریــم. امــا بــا ایــن حــال از اون جایی  دولتــی و خصوصــی در بهتریــن 
انجــام  حــال  در  هســت،  و  بــوده  توســعه گرایی  چهره نــگار  مجموعــه  رویکــرد  کــه 

ــردن خدماتمــون در ایــن حــوزه هســتیم.  ک ــر  کامل ت ــرای  مقدمــات الزم ب
کشــور  ــرای  ــزا ب در همیــن مــدت و در حــوزه ی تحصیلــی، امــکان اخــذ پذیــرش و وی
کشــور هســتند  کــه عالقه منــد بــه تحصیــل در ایــن  کســانی  مالــزی فراهــم شــده و 
کننــد. ســرویس های بعــد از مهاجــرت،  می تونــن از خدمــات جدیــد مــا اســتفاده 
ــاز هــم در  ــه ب ک ــد از خدماتــی هســتند  ــات تحصیلــی جدی ــد و امکان کشــورهای جدی

ــد.  ــد ش ــل خواهن ــر از قب کامل ت ــا  ــه میشــن و ی ــده اضاف آین
کشورها در مورد ویزاهای دانشجویی چطوره؟ ▪   آخرین وضعیت 

گــر بخــوام چند تا  کشــورها نیســت، امــا ا ▪  طبیعتــا اینجــا امــکان توضیــح دادن از تمــام 
کانــادا هنوز ســخت گیری های  کــه  کنــم بایــد خدمتتــون بگــم  کشــور شــاخص رو اشــاره 
زیــادی بــرای صــدور ویــزا داره. البتــه ایــن ســخت گیری فقــط بــرای ویــزای تحصیلــی 
و  فرانســه  مثــل  کشــورهایی  مقابــل  در  هســت.  ویزاهــا  تمــام  در  بلکــه  نیســت، 
کــردن و مــا در مــدت اخیــر تونســتیم چندیــن مــورد رو  مجارســتان رونــد خوبــی رو طــی 
بــا موفقیــت انجــام بدیــم و ویــزای الصــاق شــده بــه پاســپورت رو بــه دانشــجوهامون 

کنیــم.  تقدیــم 
کــه حتمــا شــما و خواننــدگان متجــه شــده اند اوضــاع داره بــا ســرعت  همونطــوری 
خوبــی بهتــر می شــه. دیــدن تماشــاچی در اســتادیوم های مســابقات یــورو روحیــه 

ــر هــم بشــه.  ــه در آینــده نزدیــک اوضــاع بهت ک ــم  ــی بهمــون داد. امیدواری خوب
کشورهایی بهترین شرایط رو برای مهاجرت دانشجویی دارن؟ ▪  در حال حاضر چه 

کشــور به مقدار زیادی بســتگی داره به شــرایط متقاضی و نمیشــه  ▪  انتخاب بهترین 
کرد. رشــته تحصیلی، ســن،  کشــور انتخاب و اعالم  کشــور رو بــه عنــوان بهتریــن  یــک 
تمکــن مالــی، میــزان تســلط بــه زبان هــای خارجــی، عالقه مندی هــای فــردی و چنــد 
کنــن. شــاید  کشــور مقصــد رو می تونــن مشــخص  کــه  چیــز دیگــه از عواملــی هســتن 
کــه بــا توجــه بــه  کــه مــا در جلســات مشــاوره انجــام میدیــم ایــن باشــه  کاری  مهم تریــن 
کشــورها و  کار  کشــورها، وضعیــت دانشــگاه ها، بــازار  کــه از  شــرایط هــر فــرد و شــناختی 
گزینــه رو بــه متقاضــی پیشــنهاد می دیــم. امــا بــرای اینکــه  ســایر عوامــل داریــم بهتریــن 
کــه بــا توجــه بــه جمیــع  ســؤال شــما رو هــم بــدون جــواب نگذاشــته باشــم بایــد بگــم 
کشــورهای  کــه وجــود داره، در حــال حاضــر بهتریــن شــرایط تحصیــل در  شــرایطی 
کــه شــرایط از  کیــد می کنــم  ــارم تأ کاناداســت. البتــه ب آلمــان، فرانســه، مجارســتان و 

فــرد بــه فــرد می تونــه متغیــر باشــه.
گذاشتید.  که در اختیار ما  ▪  با تشکر مجدد از وقتی 

ارسالن قیدی
مسئول دپارتمان دانشجویی



مضمــون  بدیــن  چیــزی  یــا  جملــه ای  چنیــن  مهاجــرت  فضــای  در  متأســفانه 

ــورد  ــا در م ــداره." ی ــرادی ن ــی ای ــم نمی دون ــان ه ــر زب گ ــاال ا ــود: "ح ــنیده می ش ش

کشــورهای غیــر انگلیســی زبان: "اونجــا همــه اینگلیســی بلــدن، اصــال الزم نیســت 

زبــون خودشــون رو یــاد بگیــری."

حالــت  بهتریــن  در  گفته هــا  ایــن  تمــام  کــه  باشــد  گاه  آ بایــد  مهاجــر  فــرد 

یکــی  زبــان،  شــده اند.  ســاخته  کشــورها  مــورد  در  کــه  هســتند  افســانه هایی 

دیگــران  بــا  ارتبــاط  برقــراری  و  اســت  بشــر  نــوع  توانایی هــای  مهم تریــن  از 

جــاری. امــورد  پیشــبرد  حتــی  و  موفقیــت  بــرای  نکتــه  ضروری تریــن 

کــه پــس از ســال ها زندگــی در آمریــکا،  کســانی برخــورد داشــته ام  هرچنــد مــن بــا 

هنــوز مقدمــات و مفاهیــم پایــه اِی زبــان انگلیســی را یــاد نگرفتــه بودنــد، امــا بــه 

کــه زندگــی ایــن افــراد در تمامــی ایــن ســال ها خالصــه شــده بود  ســرعت دریافتــم 

مغازه هــای  از  خریــد  ایرانــی،  مهمانی هــای  و  جمع هــا  در  پررنــگ  حضــور  در 

ــه  ــراد ب ــن اف ــی ای ــه عبارت ــهر و ... ب کن آن ش ــا ــاِن س ــا ایرانی ــی ب ــی، هم صحبت ایران

دلیــل ناتوانــی در برقــراری ارتبــاط، هیچ گونــه دوســتی بــا دیگــر مردمــان نداشــتند، 

کاری راه انــدازی نکــرده بودنــد.  کســب و  هیــچ 

کــه بــدون یادگیــری زبــان نمی تــوان هیــچ امیــدی  مــا بنــا بــه تجریــه می دانیــم 

کــه ایــن مســأله  کشــور مقصــد خــود داشــت. نکتــه اینجاســت  بــه موفقیــت در 

کشــورهای غیــر انگلیســی زبــان حادتــر هــم خواهــد شــد. از یــک طــرف مــا  در 

ــود  ــاِن خ ــیت روی زب ــه حساس ــه ب ک ــتیم  ــرو هس ــان روب ــد آلم ــورهایی مانن کش ــا  ب

کشــورها بــدون دانســتن زبــان اصلــِی مــردم، عمــال  در جهــان شــهره اند. در ایــن 

زندگــی مختــل شــده و فــرد مهاجــر هیــچ امکانــی بــرای رشــد، ترقــی و حتــی تبدیــل 

گــر  کشــورها ا شــدن بــه عضــوی از آن جامعــه نخواهــد داشــت. از ایــن دســته 

کــه شــاید تعصــِب ویــژه ای روی تکلــم  کشــورهایی روبــرو هســتیم  ــا  کنیــم ب عبــور 

کار را می کننــد!  بــه زبــان خــود ندارنــد، امــا در نهایــت بــه دالیــل دیگــری ایــن 

آشــنایی بــا زبــان انگلیســی در میــان افــراِد مســن و یــا میانســال بســیار پایین تــر از 

قشــر جــوان بــوده و همچنیــن در شــهرهای مختلــف ایــن میــزان آشــنایی متفــاوت 

گاهــی تمایــل  ــان مــادری و  ــه زب خواهــد بــود. بــه عــالوه اینکــه ســهولِت تکلــم ب

کــه میــزان  بــه اســتفاده از زبــان مــادری در مقابــل مهاجــران باعــث می شــود 

ــاال رود. کشــور بســیار ب ــِی هــر  ــان اصل اســتفاده از زب

کــه: "میــرم اونجــا  کــه بــه وفــور شــنیده می شــود ایــن اســت  جملــه ی دیگــری 

ــای  ــه روزه ک ــیم  ــته باش ــت داش ــت دق ــا الزم اس ــرم". در اینج ــاد می گی ــان رو ی زب

کشــوِر جدیــد ســخت ترین روزهــا بــرای فــرد مهاجــر اســت. بــه نظــر  اوِل ورود بــه 

می رســد بهتــر اســت فــرد تــازه وارد بتوانــد نیازهــای اولیــه خــود در برقــراری ارتبــاط 

بــرای امــور روزمــره را برطــرف ســازد تــا در میــان تمــام درگیری هــای روزهــای اول، 

ذهــن خــود را درگیــر ایــن معضــل نکنــد. 

کــه قصــد  کســانی  کــه ارائــه شــد پیشــنهاد مــا بــه تمــام   بــا تمــام توضیحاتــی 

ــرار  ــاالی خــود ق ــت ب ــان را در اولوی ــری زب ــه یادگی ک ــد ایــن اســت  مهاجــرت دارن

کشــور موکــول  گیــری زبــان را بــه بعــد از ورود بــه آن  دهنــد و بــه هیــچ عنــوان فرا

نکننــد. 



اعالم آخرین فهرست کشورهای مجاز برای سفر به اروپا 
کرونــا آخریــن بــه روز رســانی  شــورای اتحادیــه اروپــا بــا توجــه بــه میــزان شــیوع ویــروس 
کشــورهای مجــاز بــرای ســفر بــه اروپــا را انجــام داد، به این ترتیب شــهروندان  فهرســت 

کشــورهای بیشــتری امــکان ســفر بــه اروپــا را در تابســتان 2021 خواهنــد داشــت.
ــی، اســترالیا، چیــن، اســرائیل، ژاپــن، لبنــان، نیوزیلنــد،  کشــورهای آلبان بیــش از ایــن 
کره جنوبــی، تایلنــد و ایــاالت متحده  مقدونیــه شــمالی، روانــدا، صربســتان، ســنگاپور، 
کــه شــهروندان آن هــا اجــازه ورود توریســتی بــه  کشــورهای مجــاز  آمریــکا در فهرســت 
کشــورهای ارمنســتان،  اروپــا را داشــتند قــرار داشــت. در فهرســت بــه روز رســانی شــده 
کانــادا، اردن، مونتــه نگــرو، قطــر،  آذربایجــان، بوســنی و هرزگویــن، برونئــی دارالســالم، 

کشــور مجــاز پیشــین اضافــه شــد. مولــداوی و عربســتان بــه ۱۴ 
کــه از ســوی آژانــس دارویــی اروپــا مجــوز  کســن هایی را  پیــش از ایــن اتحادیــه اروپــا وا
کســن هایی  کرده اســت وا کــرده بود امــا اخیرا اعالم  گرفتــه بودنــد، مــورد تاییــد عنــوان 

کــه ســازمان جهانــی بهداشــت بــه آن هــا مجــوز داده نیــز مــورد قبــول خواهــد بــود.

خیز دبی برای تبدیل شدن به پایتخت استارت آپ های دنیا
کــه نســبت بــه  کــرد  کاری تــازه صــادر  دبــی در ســه ماه ی اول امســال ۱۵ هــزار مجــوز 
پارســال ۱۹ درصــد بیشــتر بــود. ایــن مجوزهــا بــرای فعالیت هــای حرفــه ای، تجــاری، 
گردشــگری و صنعتــی صــادر شــده اســت. مســئوالن دبــی نه تنهــا مشــتاق اند تعــداد 
ــه موفقیــت هــم  کســب وکارها ب کننــد بلکــه می خواهنــد ایــن  اســتارتاپ ها را بیشــتر 

برســند.
کارآفرینــان و اعــالم موفقیــت اســتارت آپ ها،  امــارات در نظــر دارد تــا بــا حمایــت 
کــه بــر پایــه  کشــور را بــا صنایعــی بســازد  الهام بخــش دیگــران شــود و آینــده   ایــن 

پژوهــش و فنــاوری اســتوارند تــا بتوانــد پایتخــت اســتارتاپ های دنیــا شــود.

جذاب تر شدن اتحادیه اروپا برای نیروهای متخصص خارجی
کار  کــردن اصالحــات در قانــون و صــدور مجــوز  اتحادیــه اروپــا تصمیــم دارد بــا وارد 
بــه نــام »Blue Card«، ورود بــه ایــن اتحادیــه را بــرای نیروهــای متخصــص خارجــی 

کنــد. ــر  راحت ت
کمیســیون اتحادیــه اروپــا، در چارچــوب ایــن اصالحــات، میــزان  گــزارش  بــر اســاس 
کاهــش  کاری متخصــص  معــاش و حداقــل مــدت قــرارداد بــرای اســتخدام نیروهــای 
داده شــده و انتقــال اعضــای خانــواده تســهیل مــی شــود. براین اســاس خانواده های 
کــرده انــد، بایــد بتواننــد بــه اتحادیــه اروپــا ســفر  کــه »Blue Card« دریافــت  افــرادی 

کار داشــته باشــند.  کننــد و همچنیــن در آنجــا اجــازه 

نیاز اسپانیا به میلیون ها میلیون مهاجر در سال های آینده
کنونــی اقتصــادی  کشــورش بــرای حفــظ ســطح  وزیــر امــور مهاجــرت اســپانیا می گویــد 
خــود در ســال های آینــده، بــه »میلیون  هــا میلیــون مهاجــر« نیــاز خواهــد داشــت و 

همســایگانش نیــز بایــد » آمــاده ادغــام« جمعیت هــای بزرگــی از مهاجــران باشــند.
کشــورهای عضــو ســازمان  وزیــر تأمیــن اجتماعــی و امــور مهاجــران اســپانیا در جلســه 
گفــت: در حــال حاضــر اســپانیا حــدود ۴٧ میلیون  همــکاری و امنیــت اروپــا در پاریــس 
نفــر جمعیــت دارد، مــا بــه 8 یــا ٩ میلیــون نفــر نیــاز خواهیــم داشــت تــا جمعیــت فعــال 

کنونــی نگــه داریــم. خــود را در ســطح 



جاب آفر جمهوری چک
کار  کاری یکــی از روش هــای پرطرفــدار در میــان متقاضیــان مهاجــرت اســت. در ایــن میــان داشــتن جــاب آفــر یا پیشــنهاد  مهاجــرت 
کشــور مقصد  کارِی مشــخص بــه همــراه درآمــد به  کــه در ایــن روش هــا فــرد مهاجــر بــا داشــتن پیشــنهاِد  شــرایط بهتــری نیــز دارد. چــرا 
کــه ایــن امــر می توانــد تــا حــد زیــادی از تنش هــای پــس از مهاجــرت بکاهــد. در حــال حاضــر امــکان مهاجــرت از طریق  وارد می شــود 
کاری  کار بــه جمهــوری چــک فراهــم شــده و شــما می توانــد بــا مطالعــه ایــن مقالــه از شــرایط الزم بــرای دریافــت پیشــنهاد  پیشــنهاد 

گاه شــده و در صــورت تمایــل اقــدام بــه انجــام ایــن روش نماییــد.  کشــور آ در ایــن 

تحصیل در مالزی
ــگار  ــان چهره ن کارشناس ــی های  ــا بررس ــد، ام ــی نباش ــرِت تحصیل ــه مهاج ــده در عرص ــوری شناخته ش کش ــوان  ــه عن ــزی ب ــاید مال ش
کشــور وجــود دارد. از همیــن رو ایــن روش بــه مجموعــه خدمــات مــا  نشــان می دهــد شــرایط مناســبی بــرای تحصیــل در ایــن 
کلــی در مــورد  کســب اطالعاتــی  اضافــه شــده و مقالــه ی جامعــی در همیــن زمینــه نــگارش شــده. در ایــن مقالــه می توانیــد ضمــن 
کار دانشــجویی،  کشــور مالــزی، بــا چرایــِی تحصیــل در مالــزی، مقاطــع تحصیلــِی در دســترس، نحــوه اخــذ پذیــرش، نحــوه انجــام 

هزینه هــای تحصیــل و ســایر اطالعــات مــورد نیــاز در مــورد مهاجــرِت تحصیلــی بــه مالــزی آشــنا شــوید.

تحصیل در مجارستان
کامــل دربــاره تحصیــل در مجارســتان پیــش از ایــن در وبســایت finsadviser موجــود بــود. امــا بــا افزایــش  ایــن مقالــه و اطالعــات 
خدمــات مجموعــه چهره نــگار در زمینــه تحصیــل در مجارســتان ایــن مقالــه نیــز به روزرســانی شــده و مقاطــع جدیــد تحصیلــی بــه 
کشــوری جــذاب بــرای تحصیــل بــوده، حــاال بــا داشــتن  کــه همــواره  همــراه اطالعــات آن بــه ایــن صفحــه افــزوده شــده. مجارســتان 
گزینــه ی اول بــرای بســیاری از متقاضیــاِن مهاجــرت تحصیلــی باشــد. دوره هــای  کامل تــر بــرای تحصیــل می توانــد  مقاطــع بیشــتر و 
کاملــی در مــورد آن ارائــه شــده می توانــد امــکان  کــه در ایــن مقالــه توضیحــات  Pre-Master، Pre-PHD و ســایر دوره هــا و مقاطــع 

بســیار خوبــی در اختیــاری بســیاری از افــراد قــرار دهــد. 

مشاغل پردرآمد در فرانسه
فرانســه همــواره مقصــدی مطلــوب بــرای مهاجــران بــوده. عوامــل مختلفــی در رســیدن فرانســه بــه ایــن جایــگاه نقــش داشــته اند. 
کشــورهای توســعه یافته ی جهــان- داشــتن شــغل  کشــور -ماننــد تمامــی  کــه در ایــن  شــاید یکــی از ایــن عوامــل ایــن نکتــه باشــد 
می توانــد ضامــِن یــک زندگــی خــوب و مطمئــن باشــد. در ایــن مقالــه مشــاغل پردرآمــد و پرطرفــدار در فرانســه مــورد بررســی قــرار 
گیرنــد.  ــان آخریــن اطالعــاِت مشــاغل فرانســه قــرار  ــا مطالعــه آن در جری ــه فرانســه می تواننــد ب گرفتــه و عالقه منــداِن مهاجــرت ب
کمکــی در مســیر  مطالعــه ایــن مقالــه می توانــد دیــد مناســبی در مــورد وضعیــت مشــاغل در فرانســه بــه خواننــده گان ارائــه دهــد و 

مهاجــرت باشــد. 

کارآفرینی تفاوت ویزای سرمایه گذاری با ویزای 
کارآفرینــی چیســت؟ بــه  کــه تفــاوت بیــن ویــزای ســرمایه گذاری و ویــزای  ممکــن اســت بــرای شــما هــم ایــن ســؤال پیــش آمــده باشــد 
کشــوری را دارنــد و در مقابــل،  کار در  کســب و  کــه قصــد راه انــدازی  کارآفرینــی بــه افــرادی ارائــه می شــود  صــورت خالصــه ویــزای 
کــه بــا ســرمایه خــود عالقه منــد بــه خریــد  گلــدن ویــزا نیــز شــناخته می شــود بــرای افــرادی اســت  کــه بــا نــام  ویــزای ســرمایه گذاری 
کشــوری هســتند. بــه تبــِع ایــن تفــاوت، شــرایط دریافــت ایــن ویزاهــا نیــز متفــاوت اســت و هرکــدام نیازمنــد شــرایطی بــرای  ک در  امــال
کــه تمایــل داریــد در ایــن زمینــه اطالعــات بیشــتری داشــته باشــید می توانیــد بــا مطالعــه ایــن مقالــه  دریافــت هســتند. در صورتــی 

کنیــد.  کســب  کاملــی در ایــن زمینــه  ســایر تفاوت هــای بیــن ایــن دو ویــزا را شــناخته و اطالعــات 
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