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Альберта може продовжувати свій економічний
прорив шляхом збільшення імміграції, що
підтримуватиме місцеві економіки та допомагатиме
забезпечити робочу силу у ключових сферах.

Уряд Альберти наполегливо рекомендував федеральному
уряду збільшити кількість іммігрантів, що він може прийняти
щороку. Із зростаючою економікою Альберти та наявністю
близько 100 000 незаповнених вакансій, провінція потребує
більше кваліфікованих фахівців.

Завдяки цьому сприянню уряд Альберти з'ясував, що
імміграційна програма "Перевага Альберти" (AAIP) буде в
змозі видати 9 750 номінацій у 2023 році. Він очікує отримати
10 140 номінацій у 2024 році та 10 849 номінацій у 2025 році,
що є суттєвим збільшенням порівняно з 6 500 дозволеними у
2022 році.

"Альберта потребує більше іммігрантів. Ми потребуємо їх,
щоб допомогти збільшити наші громади, побороти нестачу
трудових ресурсів у ключових секторах та допомогти
подальшому економічному успіхові Альберти. Я лобіював
федеральний уряд протягом багатьох місяців, щоб отримати
збільшення кількості номінацій Альберти, і я радий бачити, що
вони дослухалися до мого запиту."
Раджан Соні, Міністр торгівлі, імміграції та
мультикультуралізму

Привертання іммігрантів до Альберти буде ключем до
вирішення проблеми нестачі робочих ресурсів по всій
провінції. Новоприбулі приносять нові навички і таланти, що
допоможуть підтримати ключові індустрії, як: охорона
здоров'я, будівництво, інформаційна технологія, сільське
господарство та туризм і готельний бізнес — серед інших.



"Збільшення кількості номінаційних сертифікатів для імміграційної програми "Перевага
Альберти" є довгоочікуваною новиною. Новоприбулі не тільки приносять нові навички, ідея та
бачення до робочої сили Альберти, вони ще допомагають створити робочі місця,
урізноманітнюють економіку та зміцнюють робочу силу у всіх секторах економіки."
Кайсі Маду, Міністр майстерностей та професій

AAIP включає потоки відродження села та підприємців сільської місцевості, щоб допомогти
підтримати місцеві економіки по всій провінції. Ці потоки допомагають привернути іммігрантів до
віддалених місцевостей Альберти, де вони перетворяться на сильних членів громади та
заповнити трудові вакансії за межами міських місцевостей.

"Світ знає про оновлену "Перевагу Альберти" та можливості для успіху, що можуть бути
знайдені тільки тут. Потоки для відродження села та для підприємців сільської місцевості
забезпечують те, що кваліфіковані новоприбулі є забезпеченими підтримкою та можуть
процвітати та багатіти за межами найбільших міст Альберти та заповнити наявні робочі місця
по всій нашій провінції."
Браян Жан, Міністр праці, економіки та північного розвитку

AAIP надають новоприбулим у всіх секторах та на всіх рівнях майстерності, включаючи
тимчасових іноземних працівників та міжнародних випускників та підприємців, різноманітні
шляхи для набуття статусу постійного резидента в Альберті.

"Новоприбулі приносять цінні навички до Альберти та грають ключову роль у зростанні нашої
економіки, отже це є чудовою новиною для Альберти, та ще одним шляхом, яким уряд долає
нестачу трудових ресурсів. Міністерство прогресивної освіти продовжуватиме забезпечувати те,
що наша система вищої освіти є досяжною та доступною настільки, що кожен має шанс набути
навичок та знання, що він потребує для побудови успішної кар'єри та забезпечення майбутнього
Альберти."
Деметріос Ніколаїдес, Міністр прогресивної освіти

Загалом, збільшена можливість Альберти номінувати нових іммігрантів продовжить
економічний прорив на роки вперед.

"Це суттєве зростання кількості новоприбулих, що Альберта буде в змозі прийняти по
імміграційній програмі "Перевага Альберти", буде значимим позитивом для нашої економіки та
суспільства. Імміграція допомагає Альберті у так багато способів, одним з яких є допомога
заповнити критичну нестачу у найбільш затребуваних професіях. Нам необхіднe значне
зростання у пришвидшеній економічній імміграції для покриття цих потреб, і ми аплодуємо
провінційному та федеральному урядам за співпрацю для втілення цього у життя."
Адам Легге, президент бізнесової ради Альберти



Швидкі факти
● Тоді як Альберта додала 120 000 робочих місць з початку 2021 року, все ще є 74 140

наявних робочих місць та прогнозована нестача 33 100 працівників до 2025 року у багатьох
професіях, рівнях майстерності та секторах.

● З жовтня 2020 року Альберта створила численні нові шляхи, програмні корегування та
організовані механізми обробки у пріоритетному порядку для збільшення можливостей та
привертання кваліфікованих фахівців. Ці ініціативи включають:

o Потік швидкісного входу Альберти — найбільш затребувані навички із сімейними
зв'язками у Альберті

o Прийнятність релігійних працівників
o Потік для відродження села
o Потік для підприємців сільської місцевості
o Відповідь на кризу в Україні
o Прискорений технологічний шлях
o Потік для іноземних випускників-підприємців
o Потік для випускників-підприємців


