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Hướng đi di trú cho nhân viên tôn giáo 

28 tháng Chín, 2022  

Alberta sẽ cùng với các tỉnh bang khác mở rộng 
chương trình di trú để nhận đơn từ các nhân viên tôn 
giáo, những người phục vụ cho các nhu cầu tâm linh 
và mục vụ của cộng đồng của họ. 

Alberta là quê hương của hàng ngàn cộng đồng tín ngưỡng từ các truyền thống tôn 

giáo đa dạng khác nhau, nhiều cộng đồng lệ thuộc vào nhân viên mục vụ và tôn 

giáo khác từ nước ngoài để hỗ trợ cho các nhu cầu phụng vụ, mục vụ và tâm linh. 

Tuy nhiên, hiện thời không có hướng đi rõ ràng cho các nhân viên đó để họ tìm hay 

xin tư cách thường trú tại Alberta, điều đó có nghĩa nhân viên của nhiều tổ chức tôn 

giáo đã có từ lâu đời muốn phát triển các mối liên kết gần gũi với cộng đồng của họ 

bị buộc phải rời khỏi quốc gia sau khi thời gian cư trú tạm thời đã hết hạn. 

Để bảo đảm các tổ chức tôn giáo có thể phục vụ tốt hơn cho các giáo đoàn của họ, 

chính phủ Alberta đang thực hiện các bước để thu hút những người này theo 

Chương Trình Di Dân Thuận Lợi của Alberta (Alberta Advantage Immigration 

Program). 

Các nhà chuyên môn về tôn giáo người mới đến hiện có thể nộp đơn theo Diện Cơ 

Hội Alberta (Alberta Opportunity Stream), Diện Nhập Cư Nhanh Alberta (Alberta 

Express Entry Stream) và Diện Tái Sinh Vùng Nông Thôn (Rural Renewal Stream) 

để làm việc với các tổ chức tôn giáo và để định cư hẳn tại tỉnh bang. Những người 

nộp đơn phải có thư mời làm việc từ một tổ chức tôn giáo có cơ sở tại Alberta và 

đáp ứng các tiêu chuẩn hiện có của chương trình, bao gồm ngôn ngữ, giáo dục và 

các yêu cầu về lương bổng. 
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Sự thay đổi giúp Alberta đi cùng hướng với các tỉnh bang khác, bao gồm British 

Columbia, Saskatchewan, Manitoba và Ontario, những tỉnh bang cho phép nhân 

viên tôn giáo nộp đơn theo các chương trình di dân của tỉnh bang họ.   

Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục theo dõi thị trường lao động và thực hiện các sự thay 

đổi cho Chương Trình Di Dân Thuận Lợi của Alberta để bảo đảm chương trình hỗ 

trợ cho nền kinh tế của Alberta và cho cộng đồng. 

Các số liệu ngắn gọn 

• Chương Trình Di Dân Thuận Lợi của Alberta là một chương trình của liên 

bang và tỉnh bang đề cử các cá nhân để họ xin tư cách thường trú tại 

Alberta nếu họ có kỹ năng bù đắp cho việc thiếu hụt nhân công hay đang 

có kế hoạch mua hay khởi sự một cơ sở kinh doanh tại Alberta. 

• Các nhân viên tôn giáo có thể nộp đơn cho chương trình theo Diện Cơ Hội 

Alberta (Alberta Opportunity Stream), Diện Tái Sinh Vùng Nông Thôn 

(Rural Renewal Stream) và Diện Nhập Cư Nhanh Alberta (Alberta Express 

Entry Stream) nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn hiện có về sự hội đủ điều 

kiện.  

o Diện Alberta Opportunity Stream dành cho công nhân nước ngoài 

hiện đang làm việc tại Alberta và có giấy mời làm việc toàn thời gian 

từ một người chủ thuê lao động tại Alberta cho một nghề hợp lệ. 

o Diện Rural Renewal Stream dành cho các cá nhân có giấy mời làm 

việc được cộng đồng hỗ trợ để làm việc tại một trong số các cộng 

đồng miền thôn quê được chỉ định của Alberta. 

o Diện Alberta Express Entry Stream cho phép Alberta đề cử các ứng 

viên có năng lực từ hệ thống Nhập Cư Nhanh của liên bang, những 

người chứng tỏ có các mối liên hệ chặt chẽ với Alberta hay đang 

làm việc trong một ngành nghề hỗ trợ cho sự phát triển và đa dạng 

hóa nền kinh tế của Alberta. 

Thông tin có liên quan 

• Chương trình Di dân Thuận lợi của Alberta (Alberta Advantage 

Immigration Program) 

• Kế hoạch Phục hồi của Alberta (Alberta's Recovery Plan) 

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