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@iranquebec 

کانادا و تورنتومونترال خدمات پس از ورود به   
8201سال   

www.iranquebec.ir 
     

 

 
 

 خدمات 1پکیج شماره  2پکیج شماره  3پکیج شماره 

      یا تورنتودر مونترال  فرودگاهی استقبال 

      یا تورنتو در مونترال موقت اسکان 

      دولتی بیمه دریافت کارت اقامت و براي همراهی 

      بانکی حساب گشایش براي همراهی 

      مناسب همراه تلفن براي همراهی 

      اتوبوس و کارت مترودریافت  براي ارائه 

      شود انجام دیبا اول ماه کی که ییکارها فصل سر ارائه 

      یدولت انگلیسی -فرانسه زبان کالسهاي نام ثبت براي مشاوره ارائه 

      یرانندگ نامهیگواه افتیدر براي مشاوره ارائه 

      کاریابی و نویسی رزومه مراکز معرفی براي مشاوره ارائه 

     خصوصی درمان بیمه براي همراهی 

     اعتباري کارت تهیه براي همراهی 

     زبان کالسهاي در نام ثبت براي یهمراه  

     کودك مهد در فرزندان نام ثبت براي یهمراه 

     آیین نامه کالس و یرانندگ نامه یگواه نام ثبت براي یهمراه 

     فرودگاه در مهاجرت اداره مکاتبات براي درسآ ارائه PR Card 

     و کالج دانشگاه نام ثبت مشاوره ارائه 

    تخصصی آزمونهاي در نام ثبت مشاوره ارائه 

    مدرسه در فرزندان نام ثبت براي همراهی 

    تحصیلی مدارك تاییدیه درخواست براي براي همراهی 

    شهر یعموم کتابخانه در نام تبت براي یهمراه 

    و ماشین خانه دیخر براي کامل ییراهنما 

    90 تا خانه دیخر وام افتیدر یچگونگ براي ییراهنما٪ 

 به دالر کانادا هزینه ها

 )دالر کانادا( پکیج هاقیمت  1200 1500 2000
 

 

دالر  600با هزینه ما تدایی بچنانجه فقط خواهان استفاده از خدمات استقبال فرودگاهی و اسکان موقت می باشید می توانید از بسته ا پکیج ابتدایی:

 ه نمایید.داستفا

 در میان بگذارید تا در اولین فرصت ec.irbinfo@iranque شما بایستی حداقل یک ماه قبل از سفر اطالعات خود را از طریق نحوه درخواست بسته : 

 با شما تماس گرفته شود. جهت هماهنگی
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