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Chuẩn bị giấy tờ cho toàn 
bộ hồ sơ

Ứng viên gửi hồ sơ qua 
đường bưu điện

Ứng viên cung cấp sinh 
trắc học cá nhân 
(biometrics)

Ứng viên nhận quyết 
định quy chế Thường trú 
nhân (PR) của Bộ Di trú 
Canada  

Ứng viên trả phí thụ lý 
qua mạng.

Hoàn tất hồ sơ sức khoẻ 
cá nhân nếu đang ở 
ngoài Canada

Chế biến thịt (NAICS 3116)

Các công việc sản xuất trong nhà 
kính, vườn ươm, trồng trồng hoa 
và nấm (NAICS 1114)

Công việc chăn nuôi động vật, làm 
việc trong nông trại nhưng không 
bao gồm nuôi trồng thủy sản 
(NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 or 
1129)

Thư mời tuyển dụng nằm trong danh 
sách các công việc được cho phép.
Công việc toàn thời gian (30 tiếng +) 
Công việc quanh năm & không theo thời 
mùa
Vị trí lâu dài 
Chủ lao động trong ngành chế biến thịt 
có tham gia công đoàn sẽ cần phải có thư 
hỗ trợ (letter of support) từ công đoàn 
Nếu không tham gia công đoàn sẽ phải 
đáp ứng một số yêu cầu cụ thể nhằm bảo 
vệ thị trường lao động và bản thân người 
lao động.

Không đòi hỏi bằng cấp cao
Yêu cầu tài chính thoáng
Dễ tham gia
Dự kiến có khoảng 2,750 ứng 
viên sẽ được chấp thuận để 
mang theo cả gia đình sang 
Canada
PR được cấp cho toàn bộ 
thành viên trong gia đình nếu 
đủ điều kiện
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