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Giúp việc chọn Alberta trở nên dễ dàng 
hơn 

Ngày 04 tháng 10 năm 2022  

Chính quyền Alberta đang hỗ trợ những người mới 
nhập cư tìm nhà ở và thành công ở Alberta bằng một 
trang web mới để giúp người nhập cư với thông tin và 
nguồn lực bằng 15 ngôn ngữ khác nhau. 

Nếu một người đang nghĩ đến việc sinh sống ở Alberta, thì đã có trang web và sách 

hướng dẫn Cơ hội Alberta (Opportunity Alberta) để giúp họ quyết định. Những 

người mới nhập cư sẽ tìm thấy tương lai của họ ở tỉnh của chúng tôi, và những 

nguồn trợ giúp được dịch này sẽ giúp họ tìm thấy thông tin họ cần. Cho dù họ đến 

để bắt đầu một doanh nghiệp, theo học tại các trường học đẳng cấp thế giới của 

chúng tôi, hoặc tìm việc làm, thì họ sẽ đều tìm được sự hỗ trợ ở đây và ước mơ của 

họ đang đón đợi. 

“Chính quyền Alberta cam kết tìm ra những cách thức thiết thực để loại bỏ các rào 

cản đối với sự hội nhập thành công của những người nhập cư vào tỉnh của chúng 

tôi. Thông tin cập nhật ngày hôm nay là một bước quan trọng để đảm bảo Alberta 

tiếp tục là điểm đến với nhiều cơ hội cho tất cả mọi người, để họ biến ý tưởng kinh 

doanh của mình thành hiện thực, tìm việc làm giàu ý nghĩa và xây dựng gia đình.” 

Jason Kenney, Thủ hiến  

Mọi người có thể sử dụng hướng dẫn này bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ và tìm 

hiểu thêm về các sáng kiến như Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta (Alberta 

Advantage Immigration Program) của chính quyền. Có nhiều cách để chính quyền 

đề cử những người dân nộp hồ sơ xin thường trú thông qua các chương trình tập 

http://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
https://open.alberta.ca/publications/opportunity-alberta-guide
https://open.alberta.ca/publications/opportunity-alberta-guide
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
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trung vào các lĩnh vực như đổi mới nông thôn, sinh viên nước ngoài đã tốt nghiệp 

và người lao động nước ngoài tạm thời. 

Kế hoạch Hành động Công bằng cho Người mới nhập cư (Fairness for Newcomers 

Action Plan) của Alberta hứa hẹn sẽ xóa bỏ các rào cản để những người mới đến 

có thể mang tinh thần và kỹ năng kinh doanh của họ đến với Alberta. Đây là một 

trong nhiều thay đổi được thực hiện để loại bỏ những rào cản này. Khi dân số của 

tỉnh tiếp tục tăng và trở nên đa dạng hơn, chính quyền Alberta cam kết sẽ cung cấp 

thông tin và nguồn lực để hỗ trợ cơ hội cho tất cả người dân Alberta. 

Truy cập alberta.ca/opportunity để tìm hiểu thêm và tải hướng dẫn bằng các ngôn 

ngữ sau. 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Pháp 

o Tiếng Tây Ban Nha 

o Tiếng Tagalog 

o Tiếng Trung (giản thể và phồn thể) 

o Tiếng Ả Rập 

o Tiếng Hindi 

o Tiếng Hàn Quốc 

o Tiếng Ba Tư 

o Tiếng Somali 

o Tiếng Punjabi 

o Tiếng Urdu 

o Tiếng Việt 

o Tiếng Ukraina 

Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta là một chương trình kinh tế nhằm đề cử 

những người nộp hồ sơ thường trú tại Alberta. Chính phủ trung ương đưa ra quyết 

định cuối cùng. 

Thông tin liên quan 

• Opportunity Alberta 

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

