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زبان   15حاوی اطالعات و منابع به ِوب دولت آلبرتا با یک صفحه جدید 
کند تا یک خانه جدید پیدا کرده و در آلبرتا واردین کمک میمختلف، به تازه

 موفق شوند. 

اکنون برای کمک به آنها در  راهنماو  Opportunity Albertaتارنمای اندیشد، اگر کسی به آمدن به آلبرتا می

واردین آینده خود را در استان ما خواهند یافت و این منابع ترجمه شده به آنها کمک  گیری موجود هستند. تازهتصمیم

دارای   ارسکه آنها برای شروع یک کسب و کار، پیوستن به مدخواهد کرد اطالعات موردنیاز را بیابند. فرقی ندارد 

 کالس جهانی ما یا پیداکردن کار آمده باشند، پشتیبانی مهیا است و رویاهای آنها منتظر هستند. 

موانع تلفیق موفق مهاجران در استان ما است. خبر امروز حذف  های عملی برای »دولت آلبرتا متعهد به یافتن روش

های کسب و کاری خود را اجرا کنند، مهم برای اطمینان از آن است که آلبرتا فرصتی برای همه هست تا ایدهیک گام 

 اشتغال معنادار بیابند و خانواده خود را پرورش دهند.« 

 وزیر جیسون کنی، نخست

می خود،  ترجیحی  زبان  به  راهنما  این  از  استفاده  با  ابتکامردم  اقدامات  درباره  بیشتر  مثل  توانند   Albertaری 

Advantage Immigration Program  (بدانند. روش )های زیادی برای دولت  برنامه مزیت مهاجرت به آلبرتا

التحصیالن خارجی و  ، فارغ هاهایی مثل احیای روستاحوزههای متمرکز بر  وجود دارد تا افرادی را از طریق جریان

 کارگران موقت خارجی برای اقامت دایم معرفی کند. 

های  ها و انگیزهواردان بتوانند مهارتواردین نوید داد که موانع را بردارد تا تازهبرنامه اقدام منصفانه آلبرتا برای تازه

های بسیاری است که برای حذف این موانع ایجاد شده است.  یکی از چالشکارآفرینی خود را به آلبرتا بیاورند. این 

ها همگام با رشد و متنوع شدن جمعیت استان، دولت آلبرتا متعهد به تامین اطالعات و منابع برای پشتیبانی از فرصت

 برای همه اهالی آلبرتا است.  

 های زیر دانلود کنید.  بازدید کرده و راهنما را به زبان alberta.ca/opportunityبرای اطالعات بیشتر از 

o  انگلیسی 

o  فرانسه 

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.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  اسپانیولی 

o تاگالوگ 

o  )چینی )ساده و سنتی 

o عربی 

o  هندی 

o  ای کره 

o فارسی 

o  سومالیایی 

o پنجابی 

o  اردو 

o ویتنامی 

o  اکراینی 

کند.  برنامه مزیت مهاجرت آلبرتا یک برنامه اقتصادی است که افرادی را برای اقامت دایم در آلبرتا معرفی می 

 گیرد. دولت فدرال تصمیم نهایی را می 

 اطالعات مرتبط 

• Opportunity Alberta 

 
 

برنامه احیای  

 آلبرتا

ای برای تزریق زندگی تازه به  برنامه احیای آلبرتا برنامه 

های جدید برای همه اهالی  اقتصاد آلبرتا و ایجاد فرصت 

ای برای ایجاد، متنوع کردن و  آلبرتا است. آن برنامه 

 . زایی است اشتغال 

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

