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Пресреліз 
 

 

Обрати Альберту просто 

04 жовтня 2022 р.  

Уряд Альберти допомагає новоприбулим знайти дім 
і досягти успіхів у цій провінції за допомогою нової 
вебсторінки, на якій знаходяться інформаційні 
матеріали з підтримки та ресурси для іммігрантів 
15-ма різними мовами. 

Якщо ви плануєте приїхати до Альберти, вебсайт Opportunity Alberta та 

довідник можуть стати в пригоді, щоб допомогти вам з рішенням. Новоприбулі 

знайдуть своє майбутнє в нашій провінції, а перекладені ресурси допоможуть 

їм з пошуком потрібної інформації. Незалежно від того, чи збираються вони 

розпочати бізнес, вступити до наших шкіл світового рівня чи знайти роботу, на 

них тут чекають підтримка та здійснення мрій. 

«Уряд Альберти прагне знайти практичні шляхи усунення перешкод для 

успішної інтеграції іммігрантів у нашу провінцію. Сьогоднішнє оновлення — 

важливий крок до того, щоб Альберта залишалася місцем можливостей, де 

кожен зможе втілити в життя свої бізнес-ідеї, знайти гідну роботу та виховувати 

дітей». 

Джейсон Кенні, прем'єр-міністр  

Користуючись довідником на обраній вами мові, ви можете дізнатися більше 

про такі ініціативи уряду, як імміграційна програма Alberta Advantage. Уряду 

доступно чимало способів для номінування жителів на постійне проживання 

через програми, що зосереджені в таких сферах, як відновлення сільської 

місцевості, а також іноземних випускників та тимчасових іноземних працівників. 

http://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
https://open.alberta.ca/publications/opportunity-alberta-guide
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
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План дій з доступності для новоприбулих в Альберті передбачав усунення 

перешкод, щоб люди могли втілити в життя свої підприємницькі навички та 

завзяття. Це одна з багатьох змін, внесених для усунення цих перешкод. 

Оскільки населення провінції продовжує зростати та стає різноманітнішим, 

уряд Альберти прагне надавати інформацію та ресурси для підтримки 

можливостей для всіх жителів Альберти. 

Відвідайте вебсторінку alberta.ca/opportunity, щоб дізнатися більше та 

завантажити посібник наступними мовами: 

o англійською; 

o французькою; 

o іспанською; 

o тагальською; 

o китайською (спрощена й традиційна); 

o арабською; 

o хінді; 

o корейською; 

o перською; 

o сомалі; 

o мовою пенджабі; 

o урду; 

o в'єтнамською; 

o українською. 

Імміграційна програма Alberta Advantage — це програма економічної імміграції, 

яка номінує людей на статус постійного місця проживання в Альберті. 

Остаточне рішення приймає федеральний уряд. 

Супутня інформація 

• Довідник можливостей Альберти 

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

