
 

Klasipikasyon: Pampubliko 

Bagong publikasyon 
 

 

Pagpapalawak ng mga suporta para sa 
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Ang Budget 2023 ay nangangako ng $23.8 milyon upang 
matugunan ang mga pangangailangan ng mga bagong 
dating habang sila ay naninirahan, nagtatrabaho at umunlad 
sa Alberta. 

Sa pagkakaroon ng malakas na ekonomiya, walang katapusang mga pagkakataon at isang 

mahusay na kalidad ng buhay, ang Alberta ay nananatiling isang nangungunang 

destinasyon para sa mga imigrante. Titiyakin ng pamumuhunan sa Budget 2023 na ma-

akses ng mga bagong dating ang sustento, wika, pagsasanay at iba pang suportang 

kailangan nila para maabot ang kanilang buong potensyal. 

Ang tatlong taong pagpopondo mula sa gobyerno ng Alberta ay susuportahan ang 

Programa ng Alberta sa Kasunduan at Pagsasama (Alberta Settlement and Integration 

Program) para sa mga proyektong tumutugon sa mga kakulangan sa paghahatid ng 

serbisyo at umakma sa kasalukuyang pagpoprograma. Ang gobyerno ng Alberta ay 

nangangako ng $18.9 milyon upang suportahan ang programa at tatanggap ng $4.9 milyon 

sa loob ng tatlong taon mula sa pederal na gobyerno sa pamamagitan ng Kasunduan sa 

Pag-unlad ng mga Manggagawa ng Canada-Alberta (Canada-Alberta Workforce Development 

Agreement), para sa kabuuang pangako na $23.8 milyon. 

Sa pamamagitan ng programang ito, ang mga karapat-dapat na organisasyon ay maaaring 

mag-aplay para sa tulong na pondo para sa mga serbisyong nagbibigay ng impormasyon 

tungkol sa pamumuhay at pagtatrabaho sa Alberta sa mga bagong dating, gayundin ang 

pag-akses sa mga serbisyo at pagkakataon na sumusuporta sa kanilang pagsasama sa 

Alberta. 
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Ang mga organisasyon ay maaaring mag-aplay para sa mga gawad sa pamamagitan ng 

dalawang kategorya: 

• Mga suporta para sa mga gawad sa Pagsasama ng mga Bagong dating, na 

nagpopondo sa sustento at mga serbisyo sa wika upang matulungan ang mga bagong 

dating na maka-ugnay habang sila ay naninirahan at nagtatrabaho sa Alberta. 

• Mga Proyekto sa Pagsasama sa Kasunduan at mga wika (Settlement Integration and 

Language Projects), na tumutugon sa mga umuusbong na pangangailangan sa 

pagsasama at paguugnay tulad ng pagpapabuti ng sistema, pagbuo ng kakayahan, mga 

pagkakataon sa merkado ng trabaho at iba pang mga prayoridad na tinukoy ng 

gobyerno. 

Bawat taon, ang Programa ng Alberta sa Kasunduan at Pagsasama (Alberta Settlement and 

Integration Program) ay nagbibigay ng mga serbisyo para sa hanggang 14,000 na karapat-

dapat na mga bagong dating. 

Sinisiguro ng Budget 2023 ang kinabukasan ng Alberta sa pamamagitan ng pagbabago sa 

sistema ng pangangalagang pangkalusugan upang matugunan ang mga pangangailangan 

ng mga tao, pagsuporta sa mga Albertan sa mataas na halaga ng pamumuhay, 

pagpapanatiling ligtas sa ating mga komunidad at pagpapatakbo ng ekonomiya na may 

mas maraming trabaho, de-kalidad na edukasyon at patuloy na pagkakaiba-iba. 

Kaugnay na impormasyon 

• Programa ng Alberta sa Kasunduan at Pagsasama (Alberta Settlement and 

Integration Program) 

Multimedia 

• Panoorin ang kumperensya ng mga balita 

 

https://www.alberta.ca/alberta-settlement-and-integration-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-settlement-and-integration-program.aspx
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

	Bagong publikasyon
	Pagpapalawak ng mga suporta para sa mga bagong dating
	Kaugnay na impormasyon
	Multimedia


