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 گسترش حمایت از تازه واردان 

  2023مارس  17

میلیون دالر را برای رفع نیازهای تازه واردان در حین   23.8، 2023بودجه 
 . کار و پیشرفت در آلبرتا اختصاص داده است، اسکان

سرمایه گذاری های  . مهاجران باقی مانده استآلبرتا با اقتصاد قوی، فرصت های بی پایان و کیفیت عالی زندگی، مقصد اصلی 

آموزش و سایر حمایت های که برای دستیابی به ، زبان، تضمین می کند که تازه واردان می توانند به اسکان 2023بودجه 

 .پتانسیل کامل خود نیاز دارند دسترسی داشته باشند

آلبرتا برای پروژه هایی که شکاف های ارائه خدمات را برطرف می کند  بودجه سه ساله دولت آلبرتا از برنامه اسکان و ادغام 

میلیون دالر را برای حمایت از این برنامه متعهد  18.9دولت آلبرتا .  و برنامه های موجود را تکمیل می کند، حمایت می نماید

برای تعهد کلی  آلبرتا -روی کار کانادامیلیون دالر را طی سه سال از دولت فدرال از طریق توافقنامه توسعه نی 4.9کند و می

 . میلیون دالری دریافت خواهد کرد 23.8

واردان اطالعاتی در   توانند برای کمک مالی در عرصه خدماتی که به تازههای واجد شرایط می از طریق این برنامه، سازمان

کند، ادغام آنها در آلبرتا کمک می  هایی که برای مورد زندگی و کار در آلبرتا و همچنین دسترسی به خدمات و فرصت

 . درخواست دهند

 : سازمان ها می توانند از طریق دو دسته برای دریافت کمک هزینه اقدام کنند  

واردانی که در   های مالی برای ادغام تازه واردان که خدمات اسکان و زبان را برای ادغام تازه حمایت از کمک •

 . فراهم میکندکنند آلبرتا کار و زندگی می

  سازی مانند بهبود سیستم، ظرفیت های ادغام اسکان و زبان که به نیازهای نوظهور ادغام و یکپارچه پروژه •

 . دهندشده توسط دولت پاسخ می های شناساییهای بازار کار و سایر اولویتسازی، فرصت

 . ندن واجد شرایط خدمات ارائه می کتازه واردا 14000هر سال، برنامه اسکان و ادغام آلبرتا برای حداکثر 

حمایت از آلبرتایی ها در ، آینده آلبرتا را با تغییر سیستم مراقبت های بهداشتی برای پاسخگویی به نیازهای مردم 2023بودجه 

آموزش با کیفیت و ، امن نگهداشتن جوامع ما و در حرکت آوردن اقتصاد با مشاغل بیشتر ، عرصه هزینه های باالی زندگی

 . تضمین می کند، نوع مداوم ت

 اطالعات مربوطه 
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 برنامه اسکان و ادغام آلبرتا  •

 چند رسانه ای 

 کنفرانس خبری را تماشا کنید •

 

https://www.alberta.ca/alberta-settlement-and-integration-program.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUl89S_UIkVQ&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cbb7dd73a6ebd42357ef308db27275727%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638146822130905866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fPEqQD8JRrkP4ahehZhiw8fQ6iX24X8oeWrOF1PvJFo%3D&reserved=0
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