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لمساعدة وذلك   (Alberta Jobs Now) "ف ألبرتا اآلن وظائ"درة  في مبا طلباتباب تقديم العاد فتح ي  ا غد  

 .أصحاب العمل على توظيف عمال جدد وتعزيز مهاراتهم لتلبية متطلبات االقتصاد المتنامي

قبول الطلب   Alberta Jobs Now سيفتح برنامج  ألبرتا،في االقتصادي للمساعدة في مواصلة النجاح الساحق لخطة االنتعاش 

توظيف وتدريب ما ة للمنحيمكن ألصحاب العمل المؤهلين  العمالة،النقص المحتمل في  واجهةلمويونيو.   3الثالث واألخير في 

من الراتب السنوي للموظف بحد أقصى   بالمئة 25عمال الوقت. تغطي المنح  -أشخاص جدد بدوام كامل أو جزئي  10يصل إلى 

 .مليون دوالر من التمويل اإلجمالي  90دوالر لكل موظف. يتوفر حوالي  25000

دوالر  37,500يمكن ألصحاب العمل الحصول على ما يصل إلى  األجل،لدعم مزيد من سكان ألبرتا الذين واجهوا بطالة طويلة 

على األقل. أصحاب العمل الذين  اتالي  أسبوع ا مت  27لدعم الوظيفة الجديدة إذا تم شغلها من قبل شخص عاطل عن العمل لمدة  

بغض النظر عن المدة التي قضاها الشخص   األعلى،يوظفون شخص ا معاق ا مؤهلون للحصول على نفس المنحة ذات القيمة 

 .عاطال  عن العمل

ا من شهر مايو في من سكان ألبرتا في وظائف تمت الموافقة عليها ص خ ش 12,600يعمل أكثر من   العام،من هذا  أيار/اعتبار 

، العملمع التركيز على إعادة سكان ألبرتا إلى  الماضي،والتي بدأت وسط تحديات الوباء العام  -وظائف ألبرتا اآلن درة مباإطار 

األطعمة   قدمي ممعالجة النقص الحالي في العمالة. تشمل أفضل أنواع الوظائف التي يتم توظيفها من خالل البرنامج لوتطورت 

 .مبيعات التجزئة والمسؤولين اإلداريين وسائقي شاحنات النقلوالمشروبات والطهاة ومندوبي 

 دعم تعافي ألبرتا 

ا رئيسي ا في خطة التعافي في ألبرتا لخلق فرص عمل وتنويع االقتصاد من خالل   Alberta Jobs Nowدرة مبا تعد   عنصر 

 .تعزيز القوى العاملة من خالل منح التدريب على المهارات والتوظيف

 

يجب على شركات القطاع الخاص أو المنظمات غير الربحية استخدام التمويل لتوظيف سكان ألبرتا   للبرنامج،لكي تكون مؤهال  

في وظيفة جديدة أو شاغرة. يجب أن يقيم الموظف الجديد ويعمل في ألبرتا ويجب أال يكون قد عمل لدى صاحب العمل خالل الـ 

ا السابقة  90  .يوم 

 

 حقائق سريعة 

 
 alberta.ca/jobsnow وظائف ألبرتا اآلن على  درةمن مباالثة دفعة الثم إلى الالتقدمن سيتمكن أصحاب العمل     •

ا من الساعة  ا في   9اعتبار   .حزيران/يونيو 3صباح 

تاريخ وهو  ، ذلك أو بعد 2021 كانون األول/ ديسمبر 17يمكن ألصحاب العمل الذين وظفوا موظفين مؤهلين في     •

 .اآلن ، التقدم بطلب السابقةدفعة  لل الطلبات ستالمإغالق ا

 .دعم المالي خدم أوال  حتى يتم تخصيص الساس من يأتي أوال  ي  ستتم مراجعة الطلبات على أ    •

 .يمكن استخدام المنحة لتغطية الراتب أو تكاليف التدريب    •



Classification: Public 
 

ا من مايو    •  :، تشمل أهم خمس صناعات تقدمت إلى البرنامج ما يلي  2022 أيار/اعتبار 

o     بالمئة  21.12  -قطاع اإلقامة والخدمات الغذائية 

o    بالمئة  11.19  -ة الخدمات المهنية والعلمية والتقني 

o     بالمئة   9.46  -البناء 

o     بالمئة  7.47  -تجارة التجزئة 

o     بالمئة  6.94  -التصنيع 

 

 معلومات ذات صله 

 Alberta Jobs Now وظائف ألبرتا اآلن    •

 خطة التعافي في ألبرتا    •

 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 روي دالمان 

587-873-7140 

 العمل والهجرة بوزارة السكرتير الصحفي  
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