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ران جدید و ارتقای رمایان در استخدام کارگ تا به کارف فردا بازگشایی خواهد شد   «مشاغل اکنون آلبرتاای درخواست »هرم ف
 شد یاری رساند. ربرای رفع نیازهای یک اقتصاد درحالایشان همهارت 

  3آخرین درخواست خود را در روز برتا سومین و  آلبرتا، برنامٔه مشاغل اکنون  زیابی آلمنظور تداوم موفقیت چشمگیر طرح باه ب
  10توانند به استخدام و آموزش تا یط میرا د ش ی، کارفرمایان واجار ع کمبودهای بالقؤه کبرای رف  اح خواهد کرد.ژوئن افتت

رای هر  دالر ب 25،000ارمندان تا حداکثر درصد حقوق ساالنٔه ک 25ها هزینهکوقت بپردازند. این کموقت و تمامکارگر پاره 
 میلیون دالر بودجه خواهد داشت.   90این برنامه حدود کارمند را پوشش خواهد داد. 

د تا توانن رفرمایان میکا، اجه هستندتری موندمدتکاری بلبرتا که با بیلاکنان آ پشتیبانی از آن دسته از س منظور افزایش به 
اند دریافت کنند.  یاپی بیکار بوده هفتٔه پ 27کم های شغلی جدید افرادی که دستدالر برای پشتیبانی از جایگاه 37،500

واجد شرایط همین    ،مان بیکاری این افرادنظر از مدت زصرف ،ناتوانی بپردازندی فراد داراه استخدام اکارفرمایانی که ب
 خواهند بود. باالتر  هزینٔه ارزش کمک

ای شغلی مورد تصویب برنامٔه مشاغل اکنون آلبرتا  هجایگاهساکنان آلبرتا در نفر از  12،600در ماه مه همین سال، بیش از 
هدف بازگشت ساکنان آلبرتا به سر  ز شد باری سال گذشته آغاگیهای همهمشغول به کارند. این برنامه که در میانٔه چالش

ای  هباالترین مشاغل دارای استخدام در این برنامه شامل سرویس، اقدام به رفع کمبودهای کاری جاری نموده است. کارشان
 ونقل است. اجرایی و رانندٔه کامیون حمل ردنی و نوشیدنی، آشپز، فروشنده، مدیرخو

یابی آلبرت  اپشتیبانی از باز

های اصلی طرح بازیابی آلبرتا برای ایجاد مشاغل و تنوع در اقتصاد ازطریق تقویت نیروی  نون آلبرتا یکی از مؤلفه مشاغل اک
 های استخدامی است. هزینهها و کمککار با آموزش مهارت 
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کارهای بخش خصوصی از این بودجه  وفاعی و کسبهای غیرانتنواجد شرایط بودن برای این برنامه نیازمند آن است که سازما
ونت و کار  سک   اید بهبجدید  یاستخدام فرد   ده نمایند.های شغلی جدید یا خالی استفابرای استخدام ساکنان آلبرتا در جایگاه

 گذشته برای کارفرما کار کرده باشد. روز  90طی  نباید   پرداخته، لبرتادر آ

 هم نکات م

میل فرم درخواست سومین مورد از مشاغل اکنون آلبرتا به نشانی  ژوئن قادر به تک 3صبح روز  9از ساعت  یانرماکارف  •
alberta.ca/jobsnow د بود.نخواه 

اقدام به استخدام    –ین بود که روز پایان درخواست پیش – از آن یا پس 2021دسامبر  17در روز  کارفرمایانی که •
 هند بود. قادر به درخواست خوامندان واجد شرایط نموده باشند  کار

 دریافت و خدمات موجود تا اختصاص بودجه بررسی خواهند شد. ها براساس ترتیب درخواست •
 اهد شد. های آموزش استفاده خوها برای پوشش حقوق یا هزینههزینهاز این کمک •
 بارتند از:اند عمه درخواست دادهکه برای این برنا نخستی ت ، پنج صنع 2022در ماه مه  •

o درصد  21.12 - ت غذایی داری و خدماهتل 
o  درصد  11.19 –ای، علمی و فنی خدمات حرفه 
o درصد  9.46 - سازو ساخت 
o درصد  7.47 –فروشی تجارت خرده 
o  درصد  6.94 –تولید 

 اطالعات مرتبط

 اکنون آلبرتا  مشاغل •
 بازیابی آلبرتا  طرح •

 هارسانه سشپر 

 دالمن  روی

587-873-7140 
 طبوعات، وزارت کار و مهاجرت دبیر م

 

https://www.alberta.ca/alberta-jobs-now-program
https://www.alberta.ca/alberta-jobs-now-program.aspx
https://www.alberta.ca/recovery
mailto:Roy.Dallmann@gov.ab.ca
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