
Chương trình “Caregiver - Home Support Worker Pilot”   là chương trình theo diện ngành nghề y tế được chính phủ liên 
bang đề xuất từ cuối năm 2019. Chương trình tiềm năng này mở ra cơ hội lớn cho người nước ngoài muốn làm việc & định 
cư tại Canada cùng gia đình.

Theo quy định mới, doanh nghiệp & tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ đề xuất tỉnh bang cấp phép làm 
việc (Work Permit) cho các ứng viên tiềm năng đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

Ứng viên phải đáp ứng đủ chứng chỉ CLB hoặc IELTS từ 5.0 trở lên.

Ứng viên được đào tạo tối thiểu 1 năm và bằng cấp được thẩm định tương đương giáo dục Canada (ECA).

Không bắt buộc đối với ứng viên đáp ứng được yêu cầu bằng cấp ở trên. 
Nếu không, ứng viên phải chứng minh bằng kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.

Ứng viên nhận được thư mời làm việc từ doanh nghiệp & tổ chức tại Canada.

Những người đã làm việc ở tại Canada theo giấy phép lao động đáp ứng các tiêu chí này cũng có thể nộp đơn 
xin thường trú thông qua các diện thí điểm mới.

Những người chăm sóc có kinh nghiệm làm việc trong phân loại Nghề nghiệp (NOC) 4411 đủ điều kiện để 
được thường trú thông qua chương trình thí điểm “Chăm sóc trẻ em tại nhà”

Những người chăm sóc có kinh nghiệm làm việc trong phân loại Nghề nghiệp (NOC) 4412 đủ điều kiện để 
được thường trú thông qua chương trình thí điểm “Nhân viên hỗ trợ tại nhà”



Theo cơ quan Di trú IRCC, thời gian xử lý trung bình các diện thí điểm là 12 tháng đối với hồ sơ xin giấy phép lao động & 6 
tháng đối với các đơn xin thường trú từ người đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

Sau khi phỏng vấn & 
được chấp nhận, ứng 
viên chuẩn bị hồ sơ phù 
hợp với yêu cầu đã nêu.

Ứng viên nhận giấy phép 
lao động & sang Canada 
làm việc

Nhận Job O�er và ký 
HĐLD với nhà tuyễn 
dụng tại Canada.

Ứng viên xin Thường trú 
dân với cấp liên bang 
Canada

Ứng viên chứng minh 
kinh nghiệm sau 24 
tháng làm việc như quy 
định.

Sau thời gian làm việc 
quy định, ưng viên nộp 
hồ sơ chứng minh quá 
trình làm việc.
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