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Визнаючи успіхи новоприбулих 
10 червня 2022 р. 

Альберта започатковує Нагороди визнання 
новоприбулих, щоб відзначити видатні досягнення 
іммігрантів у цій провінції. 
 
Новоприбулі вносять вклад в економічне відновлення та 
культурне різноманіття Альберти, приймаючи активну участь 
в своїх громадах, школах та робочих місцях і розпочинаючи 
власні бізнеси. Нагороди визнання новоприбулих Альберти 
вшанують ці досягнення, щоб показати визнання для 
новоприбулих та інформувати людей про те, як новоприбулі 
роблять наші околиці, школи та економіку різноманітнішими 
та більш інклюзивними.  
 
“Новоприбулі вносять неоціненний вклад в наше суспільство. 
Оскільки уряд Альберти продовжує приваблювати, вітати та 
утримувати іммігрантів через Імміграційну стратегію переваги 
Альберти, важливо показати новоприбулим, що ми бачимо та 
високо оцінюємо те, як вони додають цінність до нашої 
культурної мозаїки, зміцнюють нашу економіку та збагачують 
наші громади”  
Кейсі Меду, Міністр праці та імміграції  
 
Номінації відкриті до 24 липня, і будь-хто може номінувати 
новоприбулого/у, який/а збагатив/ла цю провінцію через 
волонтерську діяльність, лідерство, інновації в бізнесі, вклади 
в економічну або професійну сферу та дії, щоб допомогти 
побудувати інклюзивнішу провінцію. Наявним є широкий 
діапазон категорій нагород, щоб визнати заслуги молоді, 
жінок, старших людей, підприємців, викладачів, робітників та 
будівничих громади. 
 
“Я маю привілей зустрічати новоприбулих по всій провінції і 
мене постійно надихає їхня цілеспрямованість, творчість та 
стійкість. Я заохочую людей номінувати новоприбулого/у, 
який/a вносить щось своєрідне в цю провінцію. Через ці 
нагороди ми піднімемо профіль новоприбулих та роль, яку 
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вони відіграють, щоб зробити Альберту процвітаючим та 
бажаним місцем.” 
Мугаммед Ясін, Заступник міністра імміграції та 
багатокультурності  
 
Започатковуючи Нагороди визнання новоприбулих Альберти, 
уряд Альберти продовжує діяти/приймати міри щодо 
багатокультурності та антирасизму, заохочуючи культурні 
громади ділитися своїми історіями та успіхами в Альберті.  
 
Програма нагород є однією з багатьох шляхів, якими уряд 
підтримує новоприбулих, які називають Альберту домом та 
борються з расизмом. Через Офіс справедливості для 
новоприбулих Альберта повертає новоприбулих до праці 
швидше, усуваючи бар’єри для визнання іноземних дипломів – 
допомагаючи людям підняти свою освіту та досвід, щоб досягти 
повного потенціалу. 
 
В якості частини Плану відновлення Альберти, уряд також 
створює більше можливостей для людей прибути в Альберту, 
поселитися в громадах, розпочати бізнеси та створювати 
більше робочих місць. Через два нових імміграційних потоки 
уряд також допомагає оживити сільську Альберту, усуваючи 
бар’єри та розбудовуючись, щоб вітати іммігрантів, які 
створюють нові робочі місця, в місцеві громади. 
 
 
Швидкі факти  

• Номінації відкриті до 24 липня. 
• Нагороди включають дев’ять категорій: Нагорода 

посилення/зміцнення малих громад, Нагорода 
інклюзивних робочих місць, Нагорода підприємницького 
духу, Нагорода молодого лідера, Нагорода 
новоприбулого чемпіона, Нагорода кар’єрного та 
академічного плану, Нагорода студентського натхнення, 
Нагорода впливу новоприбулих жінок та Нагорода духу 
старших людей. 

• Номінації слід подавати через онлайновий портал. 
• Щоби відповідати критеріям, номінанти повинні: 

o Бути індивідуальною особою (не групою або 
організацією) 
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o Не був/була минулим/ою отримувачем нагороди за 
подібну нагороду уряду Альберти 

o Був/ла народжений/а поза межами Канади (але 
може проживати в Канаді багато років) 

o Бути постійним жителем або громадянином 
Канади 

o не мати непогашеної судимості 
o не бути обраною офіційною особою 
o жити в Альберті на час номінації 
o внести вклад в Альберту 
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