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مقدمه:
کتابی که هم اکنون می خوانید شامل تمامی اشتباهاتی است که متقاضیان مهاجرت به کشورهای
دیگر معموال مرتکب شده اند.
بدون شک اگر در ابتدای کار نتوانید یک وکیل ،مشاور و دوست خوب برای سفر به خارج از
کشور بیابید در ادامه راه نیز مشکالت فراوانی را متحمل خواهید شد.
در این کتاب الکترونیکی نویسنده کتاب،علی رازقی ،شما را با  8نکته بسیار مهم که اکثر وکال و
مشاوران مهاجرت از شما پنهان خواهند کرد آشنا خواهد ساخت ،تا اگر هنوز تصمیم به انتخاب
وکیل مهاجرتی خود نگرفته اید با چشمانی باز و دیدی فراتر از دیگران به این کار اقدام کنید..

 8نکته مهم که هیچگاه وکیل مهاجرت به شما نخواهد گفت؟

وب سایت مهاجرتی روادید
-1

به مدارک وکیل مهاجرت دقت ویژه ای کنید

حتما برای شما هم پیش آمده است که به محض تماس با یک دفتر
مهاجرتی ،یک خانم با صدای رسا و بلند شما را دعوت به عقد قرارداد
و انجام تمامی امورات مهاجرتتان کرده است.
خب در همین ابتدا باید بگویم که طبق ضرب المثل معروف ما ایرانی
ها هیچ ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است ،پس طبیعی
است که دفاتر مهاجرتی در ارائه آمار و ارقام ،و رضایت مخاطبین خود
غلو زیادی نمایند.
در این مرحله شما می توانید به مدارک معتبر وکالی مهاجرت اعتنا
کنید ،به عنوان مثال یک وکیل واقعی و معتبر که صالحیت انجام
کارهای شما برای سفر دائمی به کانادا را داشته باشد می بایست
حداقل دارای مدرک تاییده از نهادها و وزارت خانه مربوط به مهاجرت
باشد که براحتی از وب سایت نیز قابل استعالم است.
خالصه کالم اینکه به حرف های آن ها بی تفاوت باشید و صرفا مدرک سنجی دقیقی نمایید.
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-2ما تاکنون خیل عظیمی از متقاضیان را عازم کشور xکرده ایم!!
در اکثر وب سایت های موسسات ارائه دهنده خدمات مهاجرت ادعایی خواهید دید که ما افراد
زیادی را هر ساله به کشورهای اروپایی جهت تحصیل ،زندگی و ...اعزام می کنیم..
خب راستش را بخواهید چنین کاری ممکن است اما حداقل از یک شرکت مهاجرتی کوچک با
حداقل پرسنل دیگر نه!!
سایت هایی را ممکن است با آن ها برخورد داشته باشیدکه تنها به ارائه یک شماره موبایل
بسنده کرده اند اما مدعی هستند که باالی صد نفر را تاکنون به کشورهای خارجی اعزام کرده
اند که این هم قابل قبول نیست.
پس حتما لطفا نسبت پرسنل موسسه ای که قصد سپردن امورات
مهاجرتی خود را دارید را با تعداد پروژه هایی که مدعی به ثمر
نشستن آن ها هستند بسنجید..
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-3مهاجرت شما را با شرایط مطلوب به کشور مدنظرتان تضمین می کنند!!
این هم سومین عجایب هشتگانه مجموعه های غیر قابل اعتماد است ،به هیچ وجه ،تکرار می
کنم به هیچ وجه قبول نکنید که موسسه ای صد در صد به شما تضمین دریافت روادید را حتی
توریستی به شما بدهد ،همیشه درصد خطایی را در گوشه ذهنتان داشته باشید و قرارداد خود
را با این ذهنیت برآورد کنید.
حتی می توانید شرایطی را در قرارداد پیش بینی نمایید که اگر دریافت ویزای شما موفقیت آمیز
نبود ،بخش اعظمی از هزینه های پرداختی شما مستردد گردد..
پس همواره از موضع برتر با موسسات مهاجرتی رایزنی کنید ،چرا؟ چون این شما هستید که
با آن ها قرارداد می بندید و بابت خدمات مبالغ بعضا سنگینی به آن ها پرداخت خواهید کرد.
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 -4از متقاضیان قبلی که از آن ها خدمات گرفته اند پرس و جو کنید..
معموال خود موسسات مهاجرتی افرادی را به شما معرفی خواهند کرد اما چقدر بهتر است که
خودتان در پی آن ها باشید و اگر کسی از اقوام،آشنایان و یا دوستان به شما وکیل مربوطه رو
معرفی کرده است به همان اندازه بسنده نکنید و حتی المقدور سایر کسانی که از خدمات آن
وکیل بهره برده اند رو بیابید.
 -5گول مبالغ کم را نخورید
ممکن است با افرادی روبرو شوید که تضمین ها و مبالغ عجیب و غریبی را برای مهاجرت شما
به کشور متبوع پیشنهاد کنند ،توصیه اکید می کنم هرگز بابت قیمت کمتر در خصوص هیچ
آژانس مهاجرتی قضاوت نکنید چه بسیار افرادی بوده اند که تنها با اتکا به همین مزیت سرمایه
های زیادی رو از دست داده اند.
مطئمن باشید هزینه معقول=کیفیت الزم و احتمال قبولی پرونده شما در سیستم های ارزیابی
کشورهای خارجی ،پس اینبار اگر کسی پیشنهاد قیمت پایینی جهت انجام امور مهاجرتی داد،
لطفا اگر نمی توانید خودتان را کنترل کنید الاقل شکاکانه آن را بررسی کنید.
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 -6موسسات مهاجرتی که در خارج از ایران دفتر دارند را امتیاز ویژه ای قائل شوید.
مطمئن باشید اگر یک آژانس مهاجرتی در خارج از کشور دارای دفاتری باشد ،شما از خیلی بابت
های از جمله پشتیبانی خدمات خیالتان راحت است ،اوال اینکه معموال موسساتی دارای دفتر در
خارج از هستند که در رده متوسط به باال ارزیابی می شوند ،ثانیا فراموش نکنید دریافت ویزا و
تاییده های اولیه تنها بخشی از اقدام است که در گام دوم ممکن است شما نیاز به حمایت هایی
از سمت وکیلتان داشته باشید که در اینجا موسساتی که دارای دفتر در خارج از کشور هستند
به کمک شما خواهند آمد.
 -7تاکید ویژه ای بر عقد قرارداد دارند
ممکن است یک وکیل مهاجرت از شما به خواهد جهت تسهیل در امور و سرعت بخشیدن
به کارتان فورا وارد قرارداد شوید ،این فرآیند را اصال پیشنهاد نمی کنم ،حتی اگر شما قصد
مهاجرت برای سرمایه گذاری در کشور خارجی را دارید چه خوب است قبل از قرارداد با چند
مشاور حاذق و زبده صحبت کنید و در مرحله بعد نسبت به عقد قرارداد اقدام کنید.
معموال افرادی که سعی در نشاندن سریع شما پای قرارداد دارند قصدی جز خالی کردن جیبتان
ندارند ،حتی ممکن است به عنوان مثال به شما بگویند که کشور کانادا فقط تا  14روز آتی
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 -8عدم به نتیجه رسیدن پرونده تان را صراحتا با وکیل ببندید
خب هماهنطورکه باالتر گفته شد ،همیشه احتمال به نتیجه نرسیدن پرونده شما حتی اگر
ویزای نوع توریستی هم باشد وجود دارد ،چه قدر خوب است که از همان ابتدا این شرایط را هم
پیش بینی کنید که اگر خدای نکرده درخواست شما رد شد چه اتفاقی خواهد افتاد؟!
هیچ ابایی از مطرح کردن این موضوع،شرایط و میزان بازگشت وجه نداشته باشید ،زیرا برخی از
وکیل های تازه کار و ناآشنا ممکن است از این شرایط سوء استفاده کنند هر چند تعداد زیادی
نیز وجود دارند که عالرغم بیان این مطلب از سمت شما خود نسبت به شرح شرایط عدم پذیرش
درخواستتان صادقانه با شما صحبت خواهند کرد.
سخن پایانی:
امیدوارم که با بهترین شرایط بتوانید به مقصد مورد نظرتان دستیابید ،آرمان بنده به عنوان
نویسنده این کتاب الکترونیکی دنیای بدون مرز است ،روزی که هیچ دولتی نتواند کسی را از
سفر منع کند و خط کشی های سیاست مداران بر روی نقشه ها یکبار برای همیشه برچیده شود.
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پیشنهاد رایگان؟

شما میتوانید از خدمات مشاوره ای ،فایلهای آموزشی و سایر امکانات پولی یا رایگان که در وب
سایت مهاجرتی روادید برای شما تدارک دیده ایم از همین االن استفاده کنید..
علی رازقی  /موسس وب سایت مهاجرتی روادید
www.ravadid.org
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