
 

 

اعالميہ خبروں کا  

 درجہ بندی: پبلک

 ہے جيت کی معيشت اضافہ ميں اميگريشن
2023 ،فروری  2

 
 رکه جاری کو رفتار اقتصادی اپنی ذريعے کے اضافے ميں نوط تارکين البرٹا

 ميں شعبوں اہم اور ملے گا سہارا کو معيشتوں مقامی جس سے ,ہے سکتا

  ۔ملے گی مدد ميں نےبهر مالزمتيں

 پرزور سے حکومت وفاقی ليے کے اضافے سال ہر ميں تعداد کی وطن تارکين حکومت کی لبرٹاا

ً  اور ہوئے بڑهتے کے تيشمع کی البرٹا ۔ہے رہی تیکر وکالت  کی مالزمتوں 100,000 تقريبا

  ۔ہے ضرورت کی کارکنوں مند ہنر زياده کو صوبے ساته، کے آساميوں خالی
 

 اميگريشن ايڈوانٹيج البرٹا کہ ہے ہوا معلوم کو حکومت کی البرٹا سے، وجہ کی وکالت اس

 ميں Alberta Advantage Immigration Program (AAIP) 2023))  پروگرام

 2025 اور نامزدگيوں 10,140 ميں 2024 اسے گا۔ ہو قابل کے کرنے جاری نامزدگياں 9,750

 گئی ید اجازت ميں  2022جو کہ ،ہے توقع کی ملنے اجازت کی نامزدگيوں 10,849 ميں

 ۔ہے اضافہ خواه خاطر سے 6,500
 

 مدد ميں ترقی کی کميونٹيز اپنی ۔ہے تضرور کی (اميگرنٹس)وطن تارکين مزيد کو البرٹا" 
 کی البرٹا اور نے کے ليےکر دور کو کمی کی مزدوروں ميں شعبوں کليدی ،کے ليے

 کی البرٹا ۔ہے ضرورت کی انکے ليے، ہميں  مدد ميں رکهنے جاری کو کاميابی یمعاش
 متاثر کو حکومت وفاقی تک مہينوں کئی نے ميں ليے کے اضافے ميں تعداد کی نامزدگيوں

 نے انہوں کہ ہے ہوئی خوشی کر ديکه يہ مجهے اور ہے، یک )البنگ(وشش ک کی کرنے
  "ہے۔ سنا کو درخواست ميری
 اينڈ ملٹيکلچرزم اميگريشن ،منسٹر آف ٹريڈ ، (Rajan Sawhney)ساہنی راجن

(Minister of Trade, Immigration and Multiculturalism) 
 

 دور کو کمی کی کارکنوں کےبهر صوبے کرنا راغب کو وطن تارکين طرف کی ٹابرال
 ہيں آتے کر لے ہنر اور ارتيںمہ نئی والے آنے نئے ۔ارکهے گ حيثيت کليدی ليے کے نےرک

 اور زراعت ٹيکنالوجی، تعميرات، بهال، ديکه کی صحت ساته ساته، ديگر مہارتوں کے جو
  ۔گے کريں فراہم مدد کو صنعتوں اہم جيسی )یٹيسپيٹيلا(ہ نوازی مہمان اور سياحت

 
 کے (Alberta Advantage Immigration Program) پروگرام اميگريشن ايڈوانٹيج البرٹا"

 البرٹا فصر نہ والے آنے نئے ۔ہے خبر ايک اچهی اضافہ ميں تعداد کی سرٹيفکيٹس کے نامزدگی ليے

 کے روزگار ہميں وه بلکہ ہيں، التے )وژنصور (ت اور خياالت مہارتيں، نئی ليے کے قوت افرادی کی

 مضبوط کو قوت افرادی ميں شعبوں تمام کے معيشت اور بنانے متنوع کو معيشت کرنے، اپيد مواقع

 ”ہيں۔ کرتے مدد بهی ميں بنانے

 Minister of) اينڈ پروفيشنسز يڈسمنسٹر آف اسکيلڈ ٹر ،(Kaycee Madu)ودما کيسی

Skilled Trades and Professions) 

   

 معلومات متعلقہ
اميگريشن  البرٹا ايڈوانٹيج

lberta Advantage (Aپروگرام
)Immigration Program 

 )rtunity AlbertaOppo(ونٹی البرٹاآپرچ
 

  گچه پوچه سے ميڈيا
 (Garrett Koehler) رگيريٹ کوہل

garrett.koehler@gov.ab.ca 
780-554-5777 

 اينڈ، اميگريشن ٹريڈپريس سکريٹری، 
 ,Press Secretary) ملٹی کلچرلزم

Trade, Immigration and 
Multiculturalism) 
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 Rural Renewal and) سلسلے کاروباری ديہی اور تجديد ديہی يںم(AAIP)آئی پیاے اے ليے کے مدد کی معيشتوں مقامی ميں بهر صوبے
Rural Entrepreneur Streams) وه جہاں ہيں کرتے راغب طرف کی رٹاالب ديہی کو وطن تارکين (اسٹريمس) سلسلے يہ ۔ہيں شامل 

  ۔گے کريں پُر آسامياں کی مالزمت باہر سے عالقوں شہری اور گے بنيں زممبر مضبوط کے کميونٹی

 

 مل يہاں صرف جو ہے ليا پکڑ کو مواقع کے کاميابی اور  (Renewed Alberta Advantage) ايڈوانٹيج البرٹا شده تجديد  اننے دنيا"
 يقينی کو بات اس (Rural Renewal and Rural Entrepreneur Streams) سلسلے کاروباری ديہی اور تجديد ديہی ۔ہيں سکتے
 کی ترقی ی جگہوں ميںوال باہر سے شہروں بڑے سے سب کے البرٹا وه اور جائے کی مدد کی والوں آنے نئے مند ہنر کہ ہيں بناتے
 "۔يںسککر پُر کو اساميوں دستياب ميں بهر صوبے ہمارے اور سکيں کر طے منازل

 Minister of Jobs, Economy and Northern) منسٹر آف جابز، ايکونومی اينڈ ناردرن ڈيويلپمنٹ ،(Brian Jean) جين برائن 

Development) 

 
 بين اور کارکنان کیلم غير عارضی بشمول ،پر سطحوں تمام کی مہارت اور شعبوں تمام کو ںوالو آنے نئے (AAIP)آئی پیاے اے 
  ۔ہے کرتا فراہم راستے مختلف کے کرنے حاصل رہائش مستقل ميں البرٹا کو فراد،ا کاروباری اور گريجويٹس االقوامی

 

 کے البرٹا يہ ليے اس ہيں، کرتے ادا کردار کليدی رقی ميںکی ت معيشت ہماری اور ہيں التے مہارتيں ردق قابل ميں البرٹا والے آنے نئے"
 ايڈوانسڈ ۔ ہے طريقہ اور ايک نے کاکر مقابلہ کا کمی کی کارکنوں ہنر کی طرف سے  حکومت ہماری يہ اور ہے، خبر اچهی بہت ليے

قابل  اور یائرس قابل نظام تعليمی سيکنڈری ٹپوس ہمارا کہ گی رہے بناتی يقينی کو بات اس (Advanced Education) ايجوکيشن
 کو مستقبل کے البرٹا اور بنانے کيريئر کامياب ںانہي جو ملے موقع کا کرنے حاصل علم اور ہنر وه کو کسی ہر تاکہ ،ہےر استطاعت

  "ہے۔ درکار ليے کے بنانے محفوظ
 ) Advanced EducationMinister of( منسٹر آف ايڈوانسڈ ايجوکيشن ،)Demetrios Nicolaides(ڈیئينکول ڈيميٹريوس 

 
 جاری تک سالوں والے آنے کو رفتار اقتصادی کی صوبے صالحيت ہوئی بڑهتی کی البرٹا کی کرنے نامزد کو وطن تارکين نئے پر، طور مجموعی

  ۔گی رکهے

 کے(Alberta Advantage Immigration Program) پروگرام اميگريشن ٹيجوانايڈ البرٹاہيں جنداد يہ اضافی تع ینئے آنے والوں ک" 
 طريقوں سے بہت اميگريشن ۔یگ ہو ثابت مثبت بامعنی ايک ليے کے معاشرے اور معيشت ہماری ،ے کے قابل ہوگانکرخوش آمديد البرٹا   ذريعے

 ضروريات ان نے ہم ۔ہے کرنا مدد ميں کرنے پورا کو کمی اہم ميں پيشوں والے مانگ زياده بہت ايک سے ميں جن ،ہے کرتی مدد کی البرٹا سے

 شاباشی ديتے وک حکومتوں وفاقی اور صوبائی ہم اور ہے، کيا مطالبہ کا اضافے بڑے ميں اميگريشن اقتصادی تاررف تيز ليے کے کرنے پورا کو

  ۔ہے کيا کام کر مل ےيل کے کرنے ايسا نے انہوں کہ، ہيں

 (President, Business Council of Alberta) االبرٹ آف کونسل بزنس صدر، ،(Adam Legge) ليگے ايڈم
  

 قحقائ فوری

 بهی ابليکن  ،ہيں کی شامل مالزمتيں 120,000 سے آغاز کے 2021 نے ٹاالبر ہک جب  ً  2025 اور ہيں دستياب مالزمتيں 74,140 تقريبا

 ۔ہے گئی کی ئیگو پيش کی کمی کی کارکنوں 33,100 ميں شعبوں اور سطحوں کی مہارت پيشوں، سے بہت تک

 ہيں، بنائے راستے نئے متعدد ليے کے کرنے راغب کو والوں آنے نئے دمن ہنر اور بڑهانے کو مواقع نے البرٹا سے، بعد کے 2020 اکتوبر 

  :ہيں شامل ميں اقدامات ان ۔ہيں کيے قائم ارکی تدجيحی طريق ک  پروسيسنگ اور ہيںکی  ايڈجسٹمنٹس پروگرام

o اسٹريم انٹری ايکسپريس البرٹا(Alberta Express Entry Stream) – ۔مہارتيں کی مانگ اعلی ساته کے کنکشن فيملی البرٹا  

o  تاہلي کی کارکنوں مذہبی 
o  ہسلسل کا تجديد ديہی (Rural Renewal Stream) 

o  ہسلسل کاروباری ديہی (Rural Entrepreneur Stream) 
o  بجوا کا بحران ميں ينيوکر 
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o  ےو پاته ٹيک رفتار تيز (Accelerated Tech Pathway)  

o ماسٹري انٹرپرينيور گريجويٹ ملکی غير (Foreign Graduate Entrepreneur Stream)  

o  ماسٹري نيورانٹرپري گريجويٹ (Graduate Entrepreneur Stream)  


