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ਧਾਰਨਿਕ ਕਾਨਿਆਂ ਲਈ ਇਿੀਗ੍ਰੇਸ਼ਿ ਦਾ ਿਵਾਂ ਰਸਤਾ 

28 ਸਤੰਬਰ, 2022  

ਧਾਰਰਿਕ ਕਾਿੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਧਆਤਿਕ ਅਤੇ 

ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 

ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਹੋਰ ਸੂਰਬਆਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 

ਇਸਦੇ ਪ੍ਾਂਰਤਕ ਇਿੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਧਾਰਰਿਕ ਪ੍ੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਵਰਭੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਾ ਂਰਵਚੋਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਰਿਕ, ਪਾਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧਆਤਿਕ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਦੇਸ਼ਾਂ ਰਵਚਲੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਰਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ਉਪੱਰ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਿੌਜੂਦਾ 

ਸਿੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਚ ਸਥਾਈ ਰਨਵਾਸ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂਹੈ, ਇਸਦਾ 

ਭਾਵ ਹ ੈਰਕ ਕਈ ਂਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਰਿਕ ਕਾਿੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਰਸ਼ਤਾ ਰਵਕਸਤ 

ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਸਿਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤ ੇਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਧਾਰਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣ ੇਧਾਰਰਿਕ ਇਕੱਠਾ ਂਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 

ਕਰ ਸਕਣ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਾ ਂਕਾਰਿਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 

ਇਿੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਦਿ ਚ ੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਰਿਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹ ਣ ਅਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚਰੂਨਟੀ ਸਟ੍ੀਿ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਐਟਂਰੀ 

ਸਟ੍ੀਿ ਅਤੇ ਰਰੂਲ ਰਰਨੂਅਲ ਸਟ੍ੀਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਾਰਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ 

ਕੰਿ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਂਤ ਰਵਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਕੋਲ ਅਲਬਰਟਾ 

ਅਧਾਰਤ ਰਵਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਿੌਜੂਦਾ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਰਵਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਸੱਰਿਆ ਅਤੇ ਰਦਹਾੜੀ 

ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅਲਬਰਟਾ ਨੰੂ ਦਜੇੂ ਪ੍ਾਂਤਾਂ ਰਜਨ੍ਾਂ ਰਵਚ ਰਬ੍ਰਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਸਕੈਚਵਾਨ, ਿੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਉਟਂਾਰਰਓ 

ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਧਾਰਰਿਕ ਕਾਰਿਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਾਂਤਕ ਇਿੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਾਿਾ ਂਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰਦੇ 

ਹਨ, ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਿਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਰਕ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਰਥਰਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦਾ ਸਿਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ 

ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਿੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਰਵਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇਗੀ। 

ਫੌਰੀ ਤੱਥ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਿੀਗੇ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਇਕ ਸੰਘੀ-ਪ੍ਾਂਤਕ ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਹੈ ਜੋ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 

ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਚ ਸਥਾਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਾਿਾਂਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹ ਨਰ ਹਨ ਅਤ ੇਜਾਂ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਚ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿ੍ੀਦਣ ਜਾਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਨ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

• ਧਾਰਰਿਕ ਕਾਿੇ ਅਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚਰੂਨਟੀ ਸਟ੍ੀਿ, ਰਰੂਲ ਰਰਨੂਅਲ ਸਟ੍ੀਿ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 

ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਐਟਂਰੀ ਸਕੀਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਿੌਜੂਦਾ ਿਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।  

o ਅਲਬਰਟਾ ਓਪਰਚਰੂਨਟੀ ਸਟ੍ੀਿ ਉਨ੍ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ 

ਅਲਬਰਟਾ ਰਵਚ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪਾਤਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਰਵਚ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰ ਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੂਰਨ-ਕਾਰਲਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। 

o ਰਰੂਲ ਰਰਨੂਅਲ ਸਟ੍ੀਿ ਉਨ੍ਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਰਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਨਰਧਾਰਤ 

ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵਚੋਂ ਰਕਸ ੇਇਕ ਰਵਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ਆਰਾ ਸਿਰਰਥਤ 

ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। 

o ਅਲਬਰਟਾ ਐਕਸਪ੍ੈਸਟ ਐਟਂਰੀ ਸਟ੍ੀਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੰੂ ਸੰਘੀ ਐਕਸਪ੍ੈਸ ਐਟਂਰੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਤੋਂ 

ਆਏ ਪਾਤਰ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਨਾਲ ਿਜ਼ਬੂਤ ਜ ੜਾਵ ਦਾ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 

ਅਰਜਹੇ ਪੇਸ਼ ੇਰਵਚ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਅਤੇ ਰਵਰਭੰਨਤਾ ਦਾ 

ਸਿਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਨਾਿਾਂਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗਆ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਿੀਗੇ੍ਸ਼ਨ ਪ੍ੋਗਰਾਿ 

• ਅਲਬਰਟਾ’ਜ਼ ਰਰਕਵਰੀ ਪਲਾਨ 

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