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 الجدد  قادميننجاحات ال تقدير

 2020يونيو/حزيران  10

الجدد لالحتفال باإلنجازات البارزة  قادمينتطلق ألبرتا جوائز تقدير ال

 للمهاجرين في هذه المقاطعة. 

 
الجدد في االنتعاش االقتصادي والتنوع الثقافي في ألبرتا من خالل   قادمونيساهم ال

ومن خالل بدء  عملهم،القيام بأدوار نشطة في مجتمعاتهم ومدارسهم وأماكن 

الجدد في ألبرتا هذه   الوافدينالتجارية الخاصة. ستكرم جوائز تقدير مشروعاتهم 

بها ن الجدد وإعالم الناس بالطرق التي يجعل  قادمياإلنجازات إلظهار التقدير لل

 الجدد أحيائنا ومدارسنا واقتصادنا أكثر تنوًعا وشمولية.  القادمون

 

 قائاًل:  وزير العمل والهجرة مادو،كايسي صرح  

"يقدم القادمون الجدد مساهمات ال تقدر بثمن لمجتمعنا. مع استمرار حكومة ألبرتا في  

جذب المهاجرين والترحيب بهم واالحتفاظ بهم من خالل استراتيجية الهجرة المميزة في 

من المهم أن نظهر للقادمين الجدد أننا نرى ونقدر الطرق التي يضيفون بها قيمة   ألبرتا،

 ويعززون اقتصادنا ويثرون مجتمعاتنا ". ي،الثقافإلى نسيجنا 

 

ويمكن ألي شخص ترشيح الوافد  ،تموز/يوليو 24مفتوحة حتى للجوائز  الترشيحات 

واالبتكار في   ،يةوالقياد  التطوعية،الجديد الذي أثرى هذه المقاطعة من خالل األنشطة 

واإلجراءات للمساعدة  المهني،والمساهمات في المجال األكاديمي أو  التجارية،األعمال 

. تتوفر مجموعة واسعة من فئات الجوائز للتعرف  للجميع في بناء مقاطعة أكثر شموالً 

على إنجازات الشباب والنساء وكبار السن ورجال األعمال واألكاديميين والعاملين  

 وبناة المجتمع. 

 

 قائاًل:   الهجرة والتعددية الثقافية  محمد ياسين معاون وزيرصرح  

وأنا دائًما ما ألهمني    المقاطعة،الجدد في جميع أنحاء هذه  قادمين"يشرفني أن ألتقي بال

الجديد الذي يحدث   لقادمتصميمهم وإبداعهم ومرونتهم. أنا أشجع الناس على ترشيح ا

الجدد والدور   قادمينسنرفع من مكانة ال  الجوائز،. من خالل هذه قاطعةفرقا في هذه الم

 رحبًا. " الذي يلعبونه في جعل ألبرتا مكانًا مزدهًرا وم  

 

تواصل حكومة ألبرتا اتخاذ   الجدد، قادمينمن خالل إطالق جوائز ألبرتا لتقدير ال

إجراءات بشأن التعددية الثقافية ومكافحة العنصرية من خالل تشجيع المجتمعات  

 في جميع أنحاء ألبرتا. ا ونجاحاته االثقافية على مشاركة قصصه 

 

الجدد  قادمينيعد برنامج الجوائز أحد الطرق العديدة التي تدعم بها الحكومة ال

محاربة العنصرية. من خالل مكتب  لو وتشجيعهم على اتخاذ ألبرتا كموطن جديد لهم

تعمل ألبرتا على إعادة  ،(Fairness for Newcomers) الجدد قادميناإلنصاف لل

التي تحول دون   معوقاتد إلى العمل بشكل أسرع من خالل إزالة الالجد قادمينال

 معلومات ذات صله 
 الجدد قادمينجوائز تقدير ال

 

 

 الوسائط المتعددة * )اختياري(
 فعالية صورة ال استعرض

 استمع إلى المؤتمر الصحفي 

 الصحفي  شاهد المؤتمر
 فعالية ستكون متاحة بعد ال *
 

 

 استفسارات وسائل اإلعالم
 روي دالمان 

Roy.Dallmann@gov.ab.ca 

587-873-7140 

الهجرة  بوزارة السكرتير الصحفي  

 والتعددية الثقافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/governmentofalberta/albums/72157708333276994
https://soundcloud.com/your-alberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
mailto:Roy.Dallmann@gov.ab.ca
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مساعدة األشخاص على االستفادة من تعليمهم  واالعتماد األجنبية   بشهادات عترافاال 

 إمكاناتهم الكاملة. تحقيق وخبراتهم للوصول إلى 

 

واالستقرار في  ألبرتا،تخلق الحكومة أيًضا المزيد من الفرص لألشخاص للقدوم إلى   ألبرتا،كجزء من خطة التعافي في 

تساعد الحكومة أيًضا   للهجرة،وبدء األعمال التجارية وخلق المزيد من فرص العمل. من خالل مسارين جديدين   المجتمعات،

يب بالمهاجرين الذين يخلقون فرص عمل في ووضع اللبنات األساسية للترح  معوقاتفي تنشيط ريف ألبرتا عن طريق إزالة ال

 المجتمعات المحلية. 

 

 

 حقائق سريعة 

 . تموز/يوليو  24الترشيحات مفتوحة حتى     •

وجائزة أماكن    الصغيرة،تشمل الجوائز تسع فئات: جائزة تعزيز المجتمعات     •

وجائزة القائد    األعمال،وجائزة روح ريادة  ،للجميع الشاملةالعمل 

وجائزة المساهمة   الجدد، قادمينال بطلة/وجائزة بطل ،القائدة الشابة/الشاب

 الجديد،وجائزة تأثير الوافد  الطالب،وجائزة إلهام  واألكاديمية،المهنية 

 . الكباروجائزة روح 

 .لكترونيةاإل بوابة اليجب تقديم الترشيحات من خالل     •

 يجب على المرشح:  مؤهالً،ون  يكلكي     •

o    كون فردًا )وليس مجموعة أو منظمة( يأن 

o   مماثل من    لبرنامج جوائزعلى جائزة سابقة  إال يكون قد حصل

 حكومة ألبرتا 

o    في كندا   يكون قد عاشخارج كندا )ولكن يمكن أن  كون قد ولديأن

 لسنوات عديدة( 

o    كون مقيًما دائًما أو مواطنًا كنديًا يأن 

o    ليس لديه إدانة جنائية لم يتم العفو عنها 

o    كون مسؤوالً منتخبًا يأال 

o   في ألبرتا وقت الترشيح أن يكون مقيًما 

o   لبرتا خدمة مقاطعة أل أن يكون قدم إسهامات 

 


