


Ứng viên phải đạt được số điểm 30/30 để được 

cứu xét.

Ứng viên dạng 1 này không cần biết tiếng Pháp 

hoặc tiếng Anh với điều kiện đạt được điểm 

đậu nhờ các yếu tố khác. 

Chứng thực về việc đã tìm hiểu về các giá trị 

dân chủ và các giá trị xã hôi tại Québec cho  

toàn bộ thành viên trong gia đình từ 18 tuồi trở 

lên

Chuẩn bị giấy tờ 

cho toàn bộ hồ sơ

Bộ di trú Québec sẽ 

nghiên cứu hồ sơ

Ứng viên nhận 

được câu trả lời từ 

Di trú Québec 

Ứng viên sẽ nhận 

được xác nhận từ 

Bộ Di trú Québec.

Ứng viên bổ túc hồ 

sơ hoặc  phỏng vấn

Xin Thường trú dân 

với cấp liên bang 

Canada.
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Ứng viên có dự án kinh doanh chi tiết & thuyết 

phục.

Nếu mua lại doanh nghiệp thì doanh nghiệp 

mua lại đã hoạt động được ít nhất 5 năm.

Cả hai loại tiền đặt cọc: Tiền đặt cọc để mua 

hoặc thành lập cơ sở kinh doanh sau khi ứng 

viên nhập cư vào tỉnh bang Quebec và tiền ký 

quỹ được hoàn trả nếu ứng viên hiện thực dự 

án của mình như cam kết. 

Ứng viên dạng 2 này không cần biết tiếng Pháp 

hoặc tiếng Anh với điều kiện đạt được điểm 

đậu nhờ các yếu tố khác. 
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