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Пресреліз 
 

 

Новий шлях імміграції для працівників 
у релігійній сфері 

28 вересня 2022 р.  

Альберта приєднується до інших провінцій у 
розширенні своєї провінційної імміграційної 
програми й почне приймати заявки від релігійних 
діячів, які задовольняють духовні й пастирські 
потреби своїх громад. 

В Альберті проживають тисячі релігійних громад із різноманітними релігійними 

традиціями. Багато з них потребують працівників у сфері духівництва, а також 

інших працівників релігійного спрямування з-за кордону, з метою підтримки 

літургічних, пастирських і духовних потреб населення. Однак наразі для таких 

працівників немає чіткого шляху отримання права на постійне проживання в 

Альберті, а це означає, що багато релігійних працівників, які добре себе 

зарекомендували й створили тісні зв'язки зі своїми спільнотами, будуть 

вимушені залишити країну після закінчення терміну дії їхнього тимчасового 

проживання. 

Щоб релігійні організації змогли якнайкраще задовольняти потреби своїх 

громад, уряд Альберти робить кроки для приваблення таких робітників за 

імміграційною програмою Alberta Advantage Immigration Program. 

Новоприбулі професіонали в релігійній сфері тепер можуть подавати заявки на 

потоки Alberta Opportunity Stream, Alberta Express Entry Stream та Rural Renewal 

Stream, щоб працювати з релігійними організаціями й оселитися жити в 

провінції на постійній основі. Люди, які подають заяви за цими потоками, 

повинні мати пропозицію щодо працевлаштівання (job offer) від релігійної 

організації, що працює в Альберті, і відповідати чинним критеріям за 
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програмою, включно з мовними й освітніми вимогами, а також вимогами по 

заробітній платі. 

Ці зміни вирівнюють Альберту з іншими провінціями, включаючи Британську 

Колумбію, Саскачеван, Манітобу й Онтаріо, які дозволяють робітникам 

релігійних організацій подавати заяви за провінційними імміграційними 

програмами. 

Уряд Альберти продовжуватиме спостерігати за ринком праці й уносити зміни 

до імміграційної програми Alberta Advantage, щоб сприяти розвитку економіки 

провінції й задовольняти потреби громад. 

Стислі факти 

• Імміграційна програма Alberta Advantage — це федерально-

провінційна програма, яка номінує осіб з відповідними навичками на 

отримання дозволу постійного проживання в Альберті, з метою 

задовольнити потреби в працівниках, а також тих осіб, які планують 

купити або започаткувати бізнес в Альберті. 

• Працівники в релігійній сфері можуть подавати заяви на програму за 

потоками Alberta Opportunity Stream, Rural Renewal Stream та Alberta 

Express Entry Stream, якщо вони відповідають чинним критеріям. 

o Потік Alberta Opportunity Stream призначений для тимчасових 

іноземних працівників, які вже працюють в Альберті та мають 

пропозицію працевлаштування на повний робочий день від 

роботодавця в Альберті у відповідній спеціальності. 

o Потік Rural Renewal Stream підходить для осіб, які мають 

пропозицію роботи у сфері громадського обслуговування в одній 

із визначених сільських громад Альберти. 

o Потік Alberta Express Entry Stream дозволяє Альберті номінувати 

з федеральної системи Express Entry уряду Канади 

кваліфікованих кандидатів, які демонструють міцні зв'язки з 

Альбертою або які працюють за професією, яка сприяє 

економічному розвитку на диверсифікації Альберти. 

Супутня інформація 

• Імміграційна програма Alberta Advantage 

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
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• План відновлення Альберти 

 
 

https://www.alberta.ca/recovery
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