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 آسان بنانا ے کوانتخاب کرن البرٹا کا

 2022 ،اکتوبر  04

البرٹا کی حکومت نئے آنے والوں کو ایک نئے ویب پیج کے ساتھ البرٹا  
  15جو  ، میں گھر تالش کرنے اور کامیاب ہونے میں مدد کر رہی ہے

مختلف زبانوں میں معلومات اور وسائل کے ساتھ تارکین وطن کی مدد کرتا  
  ہے۔

کی ویب   (Opportunity Alberta)  آپرچونٹی  البرٹا  تو  رہا ہے، آنے کے بارے میں سوچ  البرٹا  اگر کوئی

نئے آنے والوں کو ہمارے صوبے میں اپنا   مدد کے لیے دستیاب ہے۔ ان کی اب فیصلہ کرنے میں گائیڈ اور سائٹ

   مدد کریں گے۔انہیں اپنی مطلوبہ معلومات تالش کرنے میں  وسائل  اور یہ ترجمہ شدہ   مستقبل مل جائے گا،

   یا  ،نے کے لیےہمارے عالمی معیار کے اسکولوں میں شامل ہو  ، کے لیے کوئی کاروبار شروع کرنے  چاہے وہ

انتظار کر رہے   یہاں  ان کا  اور ان کے خواب  ہے موجود  سپورٹ یہاں  ،نے کے لیے آ رہے ہوںکام تالش کر

 ہیں۔ 

رکاوٹوں کو دور   راہ میں حائل  انضمام کی طن کے کامیاب تارکین و ہمارے صوبے میں   کی حکومت البرٹا "

اس بات کو یقینی    )اپ دیٹ( تازہ کاری آج کی  کرنے کے لیے عملی طریقے تالش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 

بامعنی   عملی بنانے،   لیے اپنے کاروباری خیاالت کو بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے کہ البرٹا ہر ایک کے 

  " ہے۔ کی  ایک  سرزمین ر مواقع کرنے کے لیے روزگار تالش کرنے اور خاندان کی پرورش 

 (Premier) ، پریمیئر(Jason Kenney) جیسن کینی

 

 ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام  البرٹا لوگ حکومت کے  زبان میں استعمال کرتے ہوئے، ترجیحی   اپنی گائیڈ کو 

دیہی تجدید، غیر ملکی گریجویٹس اور عارضی غیر ملکی   جیسے اقدامات کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ 

کے ذریعے حکومت کے پاس مستقل    (streams)اسٹریمز پر توجہ مرکوز کرنے والے   جیسے شعبوں ان کارکن

 رہائش کے لیے لوگوں کو نامزد کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔  

رکاوٹوں   نے  (Fairness for Newcomers Action Plan)ایکشن  پالن   نیو کمرز کے  فیئرنیس فار البرٹا 

یہ ان   میں ال سکیں۔ اور مہارت کو البرٹا   کاروباری مہم  اپنی  تاکہ نئے آنے والے کیا   وعدہ  دور کرنے کا   کو

چونکہ صوبے کی آبادی مسلسل    ہے۔  رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کی گئی بہت سی تبدیلیوں میں سے ایک

http://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
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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کے لیے مواقع فراہم کرنے کے  نزالبرٹا کی حکومت تمام البرٹ  بڑھ رہی ہے اور مزید متنوع ہوتی جا رہی ہے،

 لیے معلومات اور وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔  

 

لوڈ   ڈاؤن  گائیڈ  میں   زبانوں  ذیل  اور مندرجہ  پر جائیں alberta.ca/opportunity مزید جاننے کے لیے

 کریں۔

o گریزیان 

o   فرانسیسی 

o   ہسپانوی 

o   ٹیگالوگ 

o ( چینی )آسان اور روایتی 

o عربی 

o   ہندی 

o  کورین 

o  فارسی 

o صومالی 

o  پنجابی 

o اردو 

o  ویتنامی 

o  یوکرائنی 

  ایک اقتصادی (Alberta Advantage Immigration Program) امیگریشن پروگرام ایڈوانٹیج  البرٹا 

تی  البرٹا میں مستقل رہائش کے لیے نامزد کرتا ہے۔ حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کر  جو لوگوں کو ہے  پروگرام 

 ۔  ہے

 تعلقہ معلومات م

 (Opportunity Alberta)آپرچونٹی البرٹا •

 

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

