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 دعم تطوير المهارات بالحصول على شهادات معتمدة مصغرة  

  2022ديسمبر/كانون االول  14

تمّول حكومة ألبرتا فرص تدريب جديدة للحصول على شهادات معتمدة مصغرة  
لمساعدة المزيد من سكان ألبرتا على تطوير مهاراتهم التي تجعلهم مؤهلين  

 للعمل. 

استمرار نمو وتنوع اقتصاد مقاطعة ألبرتا، من المهم أن يحظى الباحثون عن عمل بفرصة تطوير مهاراتهم للعثور  مع 

على عمل مجٍد. برامج الشهادات المعتمدة المصغرة هي برامج قصيرة األجل وتعمل على تطوير مهارات الطالب  

 دراتهم الحالية. وتقيّمهم بشكل يكّمل شهاداتهم التقليدية ويعترف بمهاراتهم وق

دوالًرا على مدى  220000لضمان حصول سكان ألبرتا على األدوات التي يحتاجونها للنجاح، تستثمر حكومة ألبرتا 

السنوات الدراسية الثالث القادمة لتوّسع برنامًجا تجريبياً في كلية بورتاج في الك ال بيش. يقدم البرنامج برامج شهادات  

 تطوعي البرنامج المجتمعي لتعليم الكبار.معتمدة مصغرة في التنمية المهنية لموظفي وم 

منظمة في أنحاء المقاطعة على تقديم فرص تعليم تأسيسية غير   80يساعد البرنامج المجتمعي لتعليم الكبار أكثر من 

رسمية بدوام جزئي لسكان ألبرتا. يقدم الموظفون والمتطوعون تدريباً شخصياً في مجموعات لتحسين مهارات القراءة 

 والحساب والمهارات الرقمية األساسية ومهارات اللغة اإلنكليزية. والكتابة

كلية بورتاج هي مزّود قيّم للبرامج المجتمعية لتعليم الكبار التي تدعم التعليم التأسيسي في بونيفيل وسان بول وإلك بوينت 

مصغرة فرص التنمية المهنية الحالية وسبعاً من مجتمعات األمم األولى في شمال ألبرتا. تكّمل برامج الشهادة المعتمدة ال

المتاحة للموظفين والمتطوعين، وتقدم تدريباً على مهارات الحاسوب األساسية والمهارات اليومية الضرورية للعمل  

 والتعلم والحياة.

يف عبر : استراتيجية لبناء المهارات الضرورية للتوظ 2030تدعم برامج الشهادات المعتمدة المصغرة استراتيجية ألبرتا 

 تقديم فرص تعلم مبتكرة لمساعدة األفراد على إعادة اكتساب المهارات وتطويرها أثناء االستمرار بالعمل. 

بناء المهارات الضرورية للتوظيف هي رؤية واتجاه تحويلي لنظام التعليم العالي  ةاستراتيجي: 2030استراتيجية ألبرتا 

عالية وتنافسية، ويعزز االبتكار والتسويق التجاري للبحوث، ويقيم   في ألبرتا، والذي سيطور قوة عاملة ذات مهارات

 عالقات أقوى بين أصحاب العمل ومؤسسات التعليم لما بعد الثانوية. 
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