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 افزایش مهاجرت یک پیروزی برای اقتصاد است
  2023فوریه  2

آلبرتا می تواند از طریق افزایش مهاجرانی که میتوانند اقتصادهای محلی را رشد دهند و به پر 

 .کردن مشاغل در مناطق کلیدی کمک کنند، به تحرک اقتصادی خود ادامه دهد

 

دولت آلبرتا به شدت از دولت فدرال برای افزایش تعداد مهاجرانی که می تواند هر سال 

فرصت شغلی که  100,000بپذیرد، حمایت کرده است. با رشد اقتصاد آلبرتا و حدود 

 نیاز به پر شدن دارد، این استان به کارگران ماهر بیشتری نیاز دارد. 

 

( AAIPه است که برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا )به دلیل این حمایت، دولت آلبرتا دریافت

 10,140صادر کند. انتظار میرود که آلبرتا  2023نامزدی در سال  9,750می تواند 

دریافت کند که این ارقام  2025نامزدی در سال  10,849و  2024نامزدی در سال 

بل دریافت نموده بود افزایش قا 2022نامزدی که آلبرتا در سال  6,500نسبت به 

 توجهی است. 

 

ما به آنها برای کمک به رشد جوامع مان، رفع کمبود . آلبرتا به مهاجران بیشتری نیاز دارد"

ها با من ماه. نیروی کار در بخش های کلیدی و کمک به ادامه موفقیت اقتصادی آلبرتا نیاز داریم

بینم آنها به خوشحالم که میام تا تعداد نامزدی های آلبرتا افزایش یابد و  دولت فدرال البی کرده

 ."انددرخواست من گوش داده

  راجان ساونی، وزیر تجارت، مهاجرت و تنوع فرهنگی

 

جذب مهاجران به آلبرتا برای رفع کمبود نیروی کار در سراسر استان پر اهمیت خواهد 

بود. تازه واردان مهارت ها و استعدادهای جدیدی را به ارمغان می آورند که در رشد 

نایع کلیدی مانند مراقبت های بهداشتی، ساخت و ساز، فناوری، کشاورزی و ص

 گردشگری و مهمان نوازی وغیره کمک می کند.

 

تازه واردان . افزایش تعداد نامزدی ها برای برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا یک خبر خوشایند است"

آورند، بلکه به ما در لبرتا میهای جدیدی را به نیروی کار آها، نظریات و دیدگاهنه تنها مهارت

های اقتصادی کمک ایجاد شغل، تنوع بخشیدن به اقتصاد و تقویت نیروی کار در تمام بخش

 ." کنندمی

 کیسی مادو، وزیر تجارت و مشاغل ماهر

 

شامل نوسازی روستایی و مسیر کارآفرینی روستایی برای کمک به حمایت از  AAIPبرنامه 

این جریان ها به جذب مهاجران به روستاهای آلبرتا کمک . ر استان میباشداقتصادهای محلی در سراس

می کند، جایی که آنها به اعضای قوی جامعه تبدیل می شوند و مشاغل خالی خارج از مناطق شهری 

 .  را پر می کنند

 

ست شوند، دهای برای موفقیت که فقط در اینجا یافت میجهان به مزیت تجدید شده آلبرتا و فرصت"

واردان ماهر  کنند که تازههای نوسازی روستایی و کارآفرینی روستایی تضمین میجریان. یافته است

 اطالعات مربوطه

 برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا
 فرصت ها در آلبرتا

 

 پرسش های رسانه ای

 کوهلرگرت 
garrett.koehler@gov.ab.ca 

780-554-5777 

دبیر مطبوعات، تجارت، مهاجرت و 
 تنوع فرهنگی

 
 
 

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
mailto:garrett.koehler@gov.ab.ca
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 ."توانند در خارج از شهرهای بزرگ آلبرتا پیشرفت کنند و موفق شوند و فرصت های موجود را در سراسر استان ما پر کنندشوند و میحمایت می

 توسعه شمالبرایان ژان، وزیر مشاغل، اقتصاد و 

 

به تازه واردان در همه بخش ها و در تمام سطوح مهارت، از جمله کارگران موقت خارجی و فارغ التحصیالن بین المللی و  AAIPبرنامه 

 کارآفرینان، راه های مختلفی برای کسب اقامت دائمی در آلبرتا فراهم میکند.

 

آورند و نقش کلیدی در رشد اقتصاد ما دارند، بنابراین این خبر خوبی برای آلبرتا است، و راه دیگری میهای ارزشمندی را به آلبرتا تازه واردان مهارت"

آموزش پیشرفته برای اطمینان از دسترسی و مقرون به صرفه بودن سیستم آموزش . دهداست که دولت ما برای مبارزه با کمبود نیروی کار ماهر انجام می

د تا همه این فرصت را داشته باشند که مهارت ها و دانش مورد نیاز خود را برای ایجاد مشاغل موفق و تضمین آینده آلبرتا به فوق متوسطه ادامه خواهد دا

 ."دست آورند

 دمتریوس نیکوالیدس، وزیر آموزش پیشرفته

 

 . های آینده ادامه خواهد دادی سالبه طور عموم، افزایش توانایی آلبرتا برای معرفی و جذب مهاجران جدید تحرک اقتصادی استان را برا

 

. ما مثبت خواهد بود این افزایش قابل توجه تعداد تازه واردانی که آلبرتا می تواند از طریق برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا استقبال کند، برای اقتصاد و جامعه"

ما برای برآوردن این نیازها . های حیاتی در مشاغل پر تقاضا استمهاجرت به گونه های مختلف به آلبرتا کمک می کند، یکی از آنها کمک به رفع کمبود

 ." کنیمهای استانی و فدرال را به خاطر همکاری مشترک برای تحقق این امر تحسین میایم و دولت خواستار افزایش عمده مهاجرت اقتصادی شتابان شده

 آدام لگ، رئیس شورای بازرگانی آلبرتا

 

 حقایق سریع

 فرصت شغلی و کمبود پیش بینی شده  74,140شغل ایجاد کرده است، هنوز حدود  120,000 2021لبرتا از ابتدای سال در حالی که آ

 در بسیاری از مشاغل، سطوح مهارت و بخش ها وجود دارد.  2025کارگر تا سال  33,100

  اولویت را برای افزایش فرصت ها و جذب تازه واردان ماهر ، آلبرتا مسیرهای جدید متعدد، تعدیالت برنامه و مکانیسم های پردازش 2020از اکتبر

 ایجاد کرده است. این ابتکارات عبارتند از:

o ( مسیر ورود سریعExpress Entry آلبرتا )– مهارت های پر تقاضا با اتصال خانواده آلبرتا 

o  واجد شرایط بودن کارمندان مذهبی 

o  جریان نوسازی روستایی 

o  جریان کارآفرینی روستایی 

o  واکنش به بحران اوکراین 

o  مسیر تسریع شده فناوری 

o  جریان کارآفرینان فارغ التحصیل خارجی 

o  جریان کارآفرین فارغ التحصیل 


