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Ghi nhận thành công của người mới đến 
Recognizing newcomer successes 

Ngày 10 Tháng Sáu 2022  

Alberta đang ra mắt Giải Thưởng Công Nhận Người 

Mới Đến để kỷ niệm những thành tích xuất sắc của 

những người nhập cư trong tỉnh bang này.  

 

Những người mới đến đóng góp vào sự phục hồi kinh tế và đa 

dạng văn hóa của Alberta bằng cách thực hiện những vai trò tích 

cực trong các cộng đồng, trường học và nơi làm việc của họ, 

cũng như bằng cách bắt đầu công việc kinh doanh của riêng họ. 

Giải Thưởng Công Nhận Người Mới Đến của Alberta sẽ vinh 

danh những thành tựu này để thể hiện sự đánh giá cao đối với 

những người mới đến và thông báo cho mọi người về cách 

những người mới đến làm cho các khu dân cư, trường học và 

nền kinh tế của chúng ta trở nên đa dạng và hòa nhập hơn.    

 

“Những người mới đến có những đóng góp vô giá cho xã hội của 

chúng ta. Khi chính phủ Alberta tiếp tục thu hút, chào đón và giữ 

chân những người nhập cư thông qua Chiến Lược Nhập Cư Lợi 

Thế Alberta, điều quan trọng là phải cho những người mới đến 

thấy rằng chúng ta nhìn thấy và đánh giá cao những cách mà họ 

thêm giá trị vào kết cấu văn hóa của chúng ta, củng cố nền kinh 

tế của chúng ta và làm giàu cho các cộng đồng của chúng ta.”   

Kaycee Madu, Bộ Trưởng Lao Động và Nhập Cư  

 

Các đề cử được mở cho đến ngày 24 tháng Bảy, và bất kỳ ai 

cũng có thể đề cử một người mới đến đã làm giàu cho tỉnh bang 

này thông qua các hoạt động tình nguyện, khả năng lãnh đạo, đổi 

mới trong kinh doanh, các đóng góp cho lĩnh vực học tập hoặc 

chuyên môn của họ, và các hành động để giúp xây dựng một tỉnh 

bang hòa nhập hơn. Một phạm vi rộng lớn các hạng mục giải 

thưởng có sẵn để công nhận các thành tích của thanh thiếu niên, 

phụ nữ, người cao niên, các doanh nhân, học giả, công nhân và 

những người xây dựng cộng đồng.    

 

“Tôi có vinh dự được gặp gỡ với những người mới đến trên khắp 

tỉnh bang này, và tôi không ngừng được truyền cảm hứng bởi sự 

quyết tâm, sáng tạo và sức bật của họ. Tôi khuyến khích mọi 

Thông tin liên quan 
Giải Thưởng Công Nhận Người 
Mới Đến 

 

Đa truyền thông* (tùy 
chọn) 

Xem hình ảnh sự kiện  
View the event photo 

Nghe họp báo  
Listen to the news conference 

Xem họp báo  
Watch the news conference 
*Sẽ có sau sự kiện 

 

Yêu cầu về truyền 
thông 
Roy Dallmann 

Roy.Dallmann@gov.ab.ca 

587-873-7140 

Thư Ký Báo Chí, Nhập Cư và Đa 

Văn Hóa Sự Vụ 
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người đề cử một người mới đến đã tạo ra sự khác biệt ở tỉnh bang 

này. Thông qua các giải thưởng này, chúng tôi sẽ nâng cao hồ sơ 

của những người mới đến và vai trò họ nắm giữ trong việc biến 

Alberta thành một nơi thịnh vượng và được chào đón.”  

Muhammad Yaseen, Phó Bộ Trưởng Nhập Cư và Đa Văn Hóa Sự 

Vụ  

 

Bằng cách ra mắt Giải Thưởng Công Nhận Người Mới Đến của 

Alberta, chính phủ Alberta đang tiếp tục hành động về chủ nghĩa đa 

văn hóa và chống phân biệt chủng tộc bằng cách khuyến khích các 

cộng đồng văn hóa chia sẻ những câu chuyện và thành công của 

họ trên khắp Alberta.    

 

Chương trình giải thưởng là một trong nhiều cách mà chính phủ 

đang hỗ trợ những người mới đến để gọi Alberta là quê hương và 

chiến đấu chống nạn phân biệt chủng tộc. Thông qua Văn Phòng 

Công Bằng cho Người Mới Đến, Alberta đang thu hút những người 

mới trở lại làm việc nhanh hơn bằng cách loại bỏ các rào cản đối 

với việc công nhận chứng chỉ nước ngoài – giúp mọi người tận 

dụng trình độ học vấn và kinh nghiệm của họ nhằm phát huy hết 

tiềm năng của chính mình. 

 

Là một phần của Kế Hoạch Phục Hồi của Alberta, chính phủ cũng 

đang tạo ra nhiều cơ hội hơn cho mọi người đến Alberta, định cư 

trong các cộng đồng, bắt đầu kinh doanh và tạo thêm việc làm. 

Thông qua hai dòng nhập cư mới, chính phủ cũng đang giúp hồi 

sinh vùng nông thôn Alberta bằng cách dỡ bỏ các rào cản và thiết 

lập các khối xây dựng để chào đón những người nhập cư tạo ra 

việc làm đến các cộng đồng địa phương.    

  

 

Điểm nhanh các sự kiện  

• Các đề cử được mở cho đến ngày 24 tháng Bảy. 

• Giải thưởng bao gồm chín hạng mục: Giải Thưởng Nâng 

Cao Cộng Đồng Nhỏ, Giải Thưởng Nơi Làm Việc Hòa Nhập, 

Giải Thưởng Tinh Thần Doanh Nhân, Giải Thưởng Nhà 

Lãnh Đạo Trẻ, Giải Thưởng Người Mới Vô Địch, Giải 

Thưởng Đóng Góp Cho Sự Nghiệp và Học Tập, Giải 

Thưởng Nguồn Cảm Hứng Sinh Viên, Giải Thưởng Tác 

Động Của Người Mới Đến Phụ Nữ và Giải Thưởng Tinh 

Thần Người Cao Niên. 
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• Các đề cử phải được nộp qua cổng thông tin trực tuyến. 

• Để đủ điều kiện, những người được đề cử phải: 

o là một cá nhân (không phải một nhóm hoặc tổ chức)  

o chưa từng là người nhận giải thưởng tương tự của 

Chính Phủ Alberta 

o đã được sinh ra bên ngoài Canada (nhưng có thể đã 

sống ở Canada trong nhiều năm) 

o là thường trú nhân hoặc công dân Canada 

o không có tiền án hình sự mà chưa được ân xá  

o không phải là một quan chức được bầu cử  

o cư trú tại Alberta vào thời điểm được đề cử 

o đã có những đóng góp cho Alberta 

 

 


