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 مذهبی  کارگران برای  مهاجرت جدید  مسیر
  2022 سپتامبر 28

 نیازهای به که را مذهبی کارگران هایدرخواست  تا پیوست خواهد هااستان سایر به خود  استانی مهاجرت  برنامه  گسترش در آلبرتا
 .بپذیرد کنند،می  خدمت خود جوامع معنوی و  روحانی

 روحانی، نیازهای از حمایت برای آنها از  بسیاری که  است  مذهبی هایسنت  از متنوعی طیف  با مذهبی جامعه هزاران خانه آلبرتا
 راه هیچ حاضر  حال در حال،  این با. هستند وابسته کشور  از  خارج مذهبی کارگران دیگر و روحانیون به خود معنوی و مذهبی

 سابقه با مذهبی کارگران از بسیاری یعنی ندارد، وجود آلبرتا در دایم اقامت دریافت  یا تجوجس برای کارگرانی چنین برای  روشنی
 .کنند ترک را  کشور خود، موقت اقامت  دوره پایان از پس باید دارند، نزدیک پیوند خود  جوامع با که

 جذب برای  را اقداماتی کنند، خدمت خود اجتماعات به بهتر هرچه بتوانند مذهبی هایسازمان اینکه از اطمینان برای آلبرتا دولت
 .دهدمی  انجام  آلبرتا برتری مهاجرت برنامه تحت کارگران این

 Alberta Opportunity) آلبرتا هایفرصت  جریان طریق از تا هستند شرایط  واجد اکنون مذهبی وارد تازه متخصصان

Stream)، آلبرتا اینتری اکسپرس جریان (Alberta Express Entry Stream )روستایی بازسازی جریان و (Rural 

Renewal Stream )یک باید متقاضیان. دهند درخواست استان در دائمی استقرار و مذهبی های  سازمان با همکاری برای 
 زبان، الزامات جمله  از برنامه، در  مقرر الزم شرایط  از و باشند داشته  آلبرتا در مستقر مذهبی سازمان یک از شغلی پیشنهاد

 .باشند  برخوردار دستمزد و موزش آ

 کارگران به  که کند می هماهنگ انتاریو و مانیتوبا ساسکاچوان، کلمبیا، بریتیش جمله از دیگر، هایاستان با را آلبرتا تغییرات این
   .دهند درخواست خود  استانی مهاجرت هایبرنامه  تحت تا دهدمی امکان مذهبی

 جوامع و  اقتصاد از حمایت از اطمینان برای  آلبرتا مزیت مهاجرت  برنامه در تغییرات ایجاد  و کار بازار  بر نظارت به  آلبرتا دولت
 .داد خواهد ادامه آلبرتا

 فوری  حقایق

 که صورتی در  آلبرتا در  دائم اقامت برای  را افراد که است استانی-فدرال برنامه یک آلبرتا مزیت مهاجرت  برنامه •
 دارند، را آلبرتا در کار و کسب اندازیراه یا خرید قصد یا باشند داشته شغلی کمبودهای کردن پر برای هاییمهارت 
 .کندمی  معرفی

 جریان» ،«آلبرتا فرصت جریان» تحت  برنامه این برای  الزم، شرایط  داشتن صورت در توانندمی مذهبی کارگران •
 . دهند  درخواست« البرتا سریع ورودی جریان» و« روستایی نوسازی
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o یک و کنندمی  کار آلبرتا در حاضر  حال  در که است  موقت خارجی  کارگران برای آلبرتا فرصت یانجر 
 .دارند شرایط واجد  شغل  یک در آلبرتا کارفرمای  یک  از وقت  تمام شغلی پیشنهاد

o جوامع از یکی در  کار برای  جامعه حمایت تحت شغلی پیشنهاد که است افرادی برای روستایی نوسازی  جریان 
 .دارند آلبرتا شده تعیین روستایی

o انتری اکسپرس سیستم از  را شرایط  واجد نامزدهای تا دهدمی  اجازه آلبرتا به آلبرتا انتری  اکسپرس جریان 
 آلبرتا تنوع  و اقتصادی  توسعه از که کنندمی  کار  شغلی در یا دهندمی نشان آلبرتا با قوی پیوندهای که  فدرال 

 .کند معرفی کند،می  حمایت

 مربوطه  اطالعات

 آلبرتا  مزیت مهاجرت  برنامه •

 آلبرتا بهبود طرح  •

 
 

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/recovery
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