
Випуск новин

Зростаюча допомога новоприбулим
17 березня 2023 року

Бюджет 2023 передбачає 23,8 мільйонів доларів для
задоволення потреб новоприбулих у процесі поселення,
роботи та досягнення успіхів у Альберті.

Завдяки сильній економіці, нескінченним можливостям та відмінній якості життя
Альберта залишається найпопулярнішим місцем для емігрантів. Інвестиції з бюджету
2023 року забезпечить новоприбулим доступ до поселення, мовної, навчальної та
інших видів підтримки, необхідних для розкриття їхнього повного потенціалу.

Трирічне фінансування від уряду Альберти буде спрямоване на підтримку Програми
поселення та інтеграції Альберти для проєктів, що усувають прогалини у наданні
допомоги і доповнюють існуючі програми. Уряд Альберти виділяє 18,9 мільйонів
доларів на підтримку програми і отримає 4,9 мільйонів доларів від федерального
уряду на протязі трьох років у рамках Угоди про розвиток робочої сили Між Канадою та
Альбертою, загалом 23,8 мільйонів доларів.

У рамках цієї програми прийнятні організації можуть подавати заявки на грантове
фінансування послуг, що надають новоприбулим інформацію про життя та роботу у
Альберті, а також доступ до послуг та можливостей, що сприяють їхній інтеграції у
Альберті.

Організації можуть подавати заявки на гранти за двома категоріями:

● Підтримка грантів для інтеграції новоприбулих, що фінансує поселення та
мовні послуги, щоб допомогти новоприбулим інтегрувати, поки вони живуть
та працюють у Альберті.

● Проєкти інтеграції під час поселення та мовні проєкти, що націлені на
вирішення виникаючих потреб під час поселення та інтеграції, такі як
удосконалення системи, нарощування потенціалу, можливості ринку праці та
інші пріоритети, визначені урядом.

Щороку Програма поселення та інтеграції Альберти надає послуги майже 14 000
новоприбулих, які мають на це право.



Бюджет 2023 року забезпечує майбутнє Альберти, трансформуючи систему охорони
здоров'я відповідно до потреб людей, підтримуючи жителів Альберти у зв'язку з
високою вартістю життя, забезпечуючи безпеку у наших громадах та стимулюючи
економіку за рахунок збільшення кількості робочих місць, якості освіти та постійної
диверсифікації.

Пов'язана інформація
● Програма поселення та інтеграції Альберти

Мультимедіа
● Дивіться прес-конференцію

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

