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تايأسهلي  جعليأمرياختياريألبر

ين األول/أكتوبر   4    2022تشر

تا عبر  ي ألبر
ي العثور عىل موطن والنجاح ف 

تا الوافدين الجدد ف  تساعد حكومة ألبر
ي 
نت جديدة تدعم المهاجرين بالمعلومات والموارد ف  لغة   15صفحة إنبر

 مختلفة. 

تا، فإن  تا إذا كان أحدهم يفكر بالقدوم إىل ألبر ي ألبر
ي ودليل الفرص ف 

ون  متوفر     Opportunity Albertaالموقع اإللكبر

جمة  اآل ي مقاطعتنا، وستساعدهم هذه الموارد المبر
ن لمساعدته عىل اتخاذ القرار. سيجد الوافدون الجدد مستقبلهم ف 

ي يحتاجونها. سواء كانوا قادمي   للبدء بعمل تجاري، أو لالنضمام إىل مدارسنا ذات 
عىل العثور عىل المعلومات التر

، أو للعثور عىل عمل، فإن الدعم موج   ود هنا وأحالمهم باالنتظار. المستوى العالمي

تا بالعثور عىل طرق عملية إلزالة العوائق بوجه االندماج الناجح للمهاجرين إىل مقاطعتنا. مستجدات   م حكومة ألبر  
"تلبر

ا للفرص للجميع لكي يضعوا أفكارهم حول األعمال حب   التنفيذ، ويجدوا  
ً
تا مكان اليوم هي خطوة هامة لضمان بقاء ألبر

 زى وُينشؤوا عائلة. وظائف ذات مغ

، رئيس وزراء المقاطعة  ي
   جايسون كيت 

تا يستطيع الناس، عبر استخدامهم للدليل بلغتهم المفضلة، تعلم المزيد حول المبادرات مثل  ة الهجرة إىل ألبر  برنامج مب  

شيح الناس لإلقامة الدائمة عبر قنوات تركز عىل مجاالت مثل   ة لدى الحكومة لبر التابع للحكومة. توجد مسارات كثب 

 ي   المؤقتي   األجانب. النهضة الريفية، والخريجي   األجانب والعامل

تا بإزالة العوائق حتر يتمكن القادمون الجدد من إحضار مهاراتهم   ِعد خطة عمل إنصاف القادمي   الجدد الخاصة بألبر
َ
ت

ة المبذولة إلزالة هذه العوائق. وبينما يستمر تعداد   ات الكثب  تا. هذه واحدة من التغيب  ي ريادة األعمال إىل ألبر
ودوافعهم ف 

تا بتوفب  المعلومات والموارد لدعم الفرص لجميع سكان السكان بال م حكومة ألبر  
، تلبر ي المقاطعة وبالتنوع أكبر

 
نمو ف

تا.   ألبر

 لمعرفة المزيد ولتحميل الدليل باللغات التالية.  alberta.ca/opportunityتفضل بزيارة 

o  ية  اإلنجلب  

o الفرنسية 

o  اإلسبانية 

http://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falberta.ca%2Fopportunity&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cd4b2ccc1f8e148ff76c008daa64777fe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638005123119711567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VS3YNG1UJInXmaKsZGuTMALiZLUJi06CnOa96RdvmEk%3D&reserved=0
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o  التاجالوج 

o )الصينية )المبسطة والتقليدية 

o  العربية 

o  الهندية 

o  الكورية 

o  الفارسية 

o  الصومالية 

o  البنجابية 

o األوردو 

o  الفيتنامية 

o  األوكرانية 

ة  تا. تتخذ الحكومة الفدرالية الهجرة إىل برنامج مب   ي ألبر
تا هو برنامج اقتصادي يرشح األشخاص لإلقامة الدائمة ف  ألبر

 . ي
 القرار النهان 

 معلوماتيذاتيصلة

تا  • ي ألبر
 دليل الفرص ف 

 
 

https://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
https://www.alberta.ca/recovery

