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Mở rộng sự hỗ trợ cho người mới nhập 
cư 

Ngày 17 tháng 3 năm 2023  

Ngân sách 2023 cam kết $23.8 triệu để đáp ứng nhu cầu 
của những người mới đến trong quá trình họ ổn định nơi ở, 
làm việc và phát triển ở Alberta. 

Với nền kinh tế vững mạnh, cơ hội vô tận và chất lượng cuộc sống tuyệt vời, Alberta vẫn là 

điểm đến hàng đầu của người nhập cư. Các khoản đầu tư trong Ngân sách năm 2023 sẽ 

đảm bảo những người mới đến có thể tiếp cận với những sự hỗ trợ trong quá trình ổn định 

nơi ở, hỗ trợ về ngôn ngữ, đào tạo và các hỗ trợ khác mà họ cần để phát huy hết tiềm năng 

của mình. 

Khoản tài trợ trong ba năm từ chính quyền Alberta sẽ hỗ trợ Chương trình Định cư và Hội 

nhập của Alberta (Alberta Settlement and Integration Program) cho các dự án nhằm giải 

quyết những thiếu hụt trong việc cung cấp dịch vụ và bổ sung cho chương trình hiện có. 

Chính quyền Alberta sẽ cam kết $18.9 triệu để hỗ trợ chương trình và sẽ nhận được $4.9 

triệu trong ba năm từ chính phủ trung ương thông qua Thỏa thuận Phát triển Lực lượng 

Lao động Canada-Alberta (Canada-Alberta Workforce Development Agreement), với tổng 

số tiền cam kết là $23.8 triệu. 

Thông qua chương trình này, các tổ chức đủ điều kiện có thể nộp đơn xin tài trợ cho các 

dịch vụ để cung cấp cho người mới đến thông tin về cuộc sống và việc làm ở Alberta, cũng 

như khả năng tiếp cận các dịch vụ và cơ hội nhằm giúp họ hòa nhập với cuộc sống ở 

Alberta. 

Các tổ chức có thể nộp đơn xin tài trợ thông qua hai hạng mục: 

• Khoản tài trợ dành cho những sự Hỗ trợ giúp Người mới đến Hội nhập (Supports 

for Newcomer Integration). Những khoản này cấp kinh phí cho cho các dịch vụ 
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ngôn ngữ và ổn định nơi ở để giúp những người mới đến hòa nhập trong thời 

gian họ sống và làm việc ở Alberta. 

• Các Dự án về Định cư, Hội nhập và Ngôn ngữ (Settlement Integration and 

Language Projects) mà đáp ứng các nhu cầu mới về hòa nhập và định cư như 

cải thiện hệ thống, xây dựng năng lực, cơ hội thị trường lao động và các ưu tiên 

khác mà chính quyền tỉnh xác định. 

Mỗi năm, Chương trình Định cư và Hội nhập của Alberta (Alberta Settlement and 

Integration Program) cung cấp dịch vụ cho tới 14,000 người mới định cư đủ điều kiện. 

Ngân sách năm 2023 đảm bảo tương lai của Alberta thông qua việc cải cách hệ thống 

chăm sóc sức khỏe để đáp ứng nhu cầu của người dân, hỗ trợ người dân Alberta trang trải 

chi phí sinh hoạt cao, giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta và thúc đẩy nền kinh tế với 

nhiều việc làm hơn, nền giáo dục chất lượng cao và tiếp tục hoạt động đa dạng hóa. 

Thông tin liên quan 

• Chương trình Định cư và Hội nhập của Alberta 

Truyền thông đa phương tiện 

• Xem cuộc họp báo 

 

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

