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خبری اعالمیه   
 

های بازار  المللی برای رفع شکاف جذب استعدادهای بین
 اشتغال 

 هارسانه  استعالم، 2023ژانویه،  18

جهت کمک به رشد اقتصاد و رفع   واردین بیشتریدولت آلبرتا برای جذب تازه 
 کند. های کلیدی تالش می کمبود نیروی کار در بخش

، کمبود نیروی کار است. دولت ترین مسئله که مانع رشد اقتصادی بیشتر است شدت بهبود یافته است و بزرگاقتصاد آلبرتا به 

 ,Alberta Advantage Immigration Programآلبرتا در حال ایجاد تغییراتی در برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا )

AAIP دهد تا آن دارند افزایش می  آلبرتاالمللی پرتقاضا که بستگان نزدیک در بین  نیروی کار( است که فرصت را برای

 ها را پر کند.شکاف

AAIP  کند. اگر  واجد شرایط جهت اقامت دایم می  نیروی کاریک برنامه مهاجرت اقتصادی است که آلبرتا را قادر به معرفی

  بهتیبانی جاافتاده داشته باشند، بیشتر احتمال دارد که گذر آنها  واردین موقع قبول یک شغل در استان، از قبل یک نظام پشتازه

 کند.در بلندمدت نیز کمک می  نیروی کاراین  فظتر در آلبرتا، به حعالوه بر تلفیق سادهتر باشد. های جدید آسان فرهنگ و گروه 

با کمبود نیروی  2025کار، در سال  ی نیرویگکنند که آلبرتا به علت رشد صنعت و بازنشستبینی می کارشناسان صنعت پیش

های موردتقاضا  بخش ها در استان دارد. فرصت شغلی در سراسر بخش  100000کار مواجه خواهد شد. در حال حاضر، آلبرتا 

 مراقبت بهداشتی، ساخت و ساز، آموزش، فناوری و مهندسی است.  شامل 

 مرور اجمالی:

شغل تمام وقت جدید کسب کرد که مجموع مشاغل تمام وقت را در   41000، آلبرتا بیش از 2022در دسامبر  •

 شغل تمام وقت در آلبرتا اضافه شده است.   221000، 2021رساند. از شروع سال  94000به  2022سال 

شغل، سطوح مهارت و  کمبود نیروی کار در چند 33100در مجموع  2025کند که تا سال بینی میآلبرتا پیش •

 ها وجود داشته باشد.  بخش

• AAIP دهد افراد را برای اقامت دایم معرفی کنند. یک برنامه مهاجرت اقتصادی است که به آلبرتا امکان می 

o هایی برای رفع کمبود نیروی کار در آلبرتا داشته و قادر به تامین خانواده خود  شدگان باید مهارتمعرفی

 باشند. 

 کند. را تعیین می  AAIPحدود سالیانه معرفی در قالب ، ( کاناداIRCCی )داداره مهاجرت، پناهندگان و شهرون •
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o   ۲۰۲۲در سال ،AAIP  گواهی اختصاص یافته توسط  6500کلIRCC ماهر و  نرا برای مهاجرا

 نیمه ماهر در قالب هفت رشته مهاجرتی صادر کرد.  

 ( صادر شد.  Alberta Express Entry Streamبرنامه ورود سریع آلبرتا ) جریانگواهی در قالب  ۳۱۲۰ •

 اطالعات مرتبط 

 (۲۰۲۱-۲۰۳۰) آلبرتا شغلی اندازچشم  •

 ( Alberta Advantage Immigration Programروزآمدها ) – آلبرتا مزیت مهاجرت  برنامه •

 (Alberta Express Entry Streamورود سریع آلبرتا ) جریان •
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Garrett Koehler  
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https://open.alberta.ca/publications/albertas-occupational-outlook
https://www.alberta.ca/aaip-updates.aspx
https://www.alberta.ca/ainp-alberta-express-entry-stream.aspx
mailto:garrett.koehler@gov.ab.ca

