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ميالمتكامليمعيالعملي
ُّ
يللتعل  تهيئةيفرصيأكثر

ين األول/أكتوبر   5    2022تشر

تا من فرص التعلم أثناء العمل لطالب ما يلي مرحلة الثانوية،  توسع حكومة ألبر
ي يحتاجونها للحصول عل  

تا عل اكتساب المهارات الت  وبذلك تساعد سكان ألبر
 ناجحة. وظائف 

ن دوالر عل مدى السنوات الثالث القادمة ما يصل إىل    6سيدعم استثمار بقيمة   م    1200ماليي 
ُّ
ي التعل

ي فن
مشارك إضافن

(. سيسمح هذا التمويل لجمعيات صناعية إضافية بتقديم برنامج توسيع قسيمة صناعة التعلم WILالمتكامل مع العمل )

 المتكاملة مع العمل. 

برنامج   ي  يساعد 
فن األجر  العمل مدفوعة  ي 

فن التدريب  ات  فب  بتمويل  العمل  مع  المتكاملة  التعلم  توسيع قسيمة صناعة 

ي المجال، ويتمكن أصحاب 
اء فن ة عمل وإرشاد من الخبر تا. يكتسب الطالب خبر ي ألبر

القطاعات ذات األولوية الرئيسية فن

 عاملة. العمل من الوصول إىل المواهب الجديدة لتلبية احتياجات القوى ال

ن دوالر من التمويل الجديد، سيذهب    6من أصل   ا لخلق    3,45ماليي 
ً
مليون دوالر إىل الجمعيات الصناعية المعتمدة حديث

ستخدم الـ  
ُ
ي العمل. ست

م المتكامل مع العمل الحالية أو   2,55فرص تدريب فن
ُّ
مليون دوالر المتبقية لتوسيع برامج التعل

كاء الجديدة إذا استمر  م المتكامل    جمعيات الشر
ُّ
ي األصلي للتعل نامج التجريتر ي النمو. يعتمد هذا عل استثمار البر

الطلب فن

ي عام 
 مليون دوالر عل مدى ثالث سنوات وسيضاعف المشاركة ثالث مرات تقريًبا.  3,6البالغ  2021مع العمل فن

 حقائقيرسيعة

•  
ُّ
ي تنضم إىل برنامج قسائم التعل

م المتكامل مع العمل الصناعية ما  تشمل الجمعيات الصناعية الجديدة الت 

  :  يلي

o  تا ي ألبر
ن
 جمعية اآلثار ف

o  تا للضيافة  جمعية ألبر

o  تا لتصنيع األغذية  جمعية ألبر

•   : ا ما يلي
ً
 تشمل الجمعيات الصناعية المشاركة مسبق

o  تا  تكنولوجيا ألبر

o  تا للبناء  جمعية ألبر

o  تا  بايو ألبر



 

 التصنيف: عام 

يكة مع مؤسسات ال  • تعليم الذي يلي المرحلة الثانوية وأصحاب العمل  تعمل هذه الجمعيات الصناعية الشر

م الجديدة المتكاملة مع العمل. 
ُّ
 لمطابقة الطالب مع فرص التعل

ي الوصول إىل المواهب المحلية الناشئة من خالل تقديم منحة تصل   •
نامج أصحاب العمل فن سيساعد البر

ي يقابلها صاحب  5000إىل 
 العمل. دوالر لكل طالب يتم تعيينه، والت 

دراستهم.   • إكمال  بمجرد  عمل  عل  العثور  أمام  ا 
ً
عائق يمثل  العملية  ة  الخبر نقص  أن  إىل  الخريجون  يشب  

ي مجال دراستهم ومساعدتهم عل بدء  
ة عمل ذات صلة فن نامج الطالب عل اكتساب خبر سيساعد هذا البر

 حياتهم المهنية بمجرد تخرجهم. 

 

 معلوماتيذاتيصلة

م المتكامل مع العمل  •
ُّ
 التعل

ي العمل  •
تا فن  ألبر

تا  • ورية للتوظيف 2030ألبر  : بناء المهارات الضن

تا  • ي ألبر
ي فن
 خطة التعافن

 

https://www.alberta.ca/work-integrated-learning-pilot-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-at-work.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/recovery
https://www.alberta.ca/recovery

