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 المهاجرات  النساء أمام التوظيف عوائق إزالة

   2023مارس/آذار  08

 المهاجرات  للنساء العمل فرص  من  الفدرالية والحكومة ألبرتا حكومة  تزيد 
 .المقاطعة في  بالنمو اآلخذ  المرخصة األطفال  رعاية  قطاع  في

إمكانية الوصول إلى دور آمنة وذات جودة عالية وميسورة التكاليف لرعاية أطفال أمر في  
غاية األهمية لضمان تمكن األهالي في ألبرتا من العودة إلى العمل وتعزيز النمو  

مكاناً   68700مع االلتزام بتوفير ما يصل مجموعه إلى االقتصادي في المقاطعة. 
، ستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى  2026ل بحلول عام مرخصاً جديداً لرعاية األطفا

 معلم جديد لمرحلة الطفولة المبكرة لتعبئة شواغر العمل  لهذه األماكن. 9000
 

مليون دوالر في   1.4تتشارك حكومة ألبرتا مع الحكومة الفدرالية الستثمار ما يزيد على 
اعدة النساء المهاجرات مشروع تجريبي مع جميعة النساء المهاجرات في كالغاري لمس

بدء حياتهن المهنية أو تنميتها كمعلمات مرخصات لمرحلة الطفولة المبكرة. ُصّمم  على
المشروع التجريبي إلزالة العوائق وتوفير فرص أكثر لدراسة وإتمام تعليم الطفولة المبكرة 

  بعد المرحلة الثانوية وغيره من التدريب األساسي قبل التوظيف.
 

لمشروع أيضاً، عبر تدريب نساء من مجتمعات وخلفيات مختلفة على تعليم سيوسع هذا ا
الطفولة المبكرة، من خيارات دور رعاية األطفال المتاحة لألهل بما يلبي احتياجات  

 األطفال الثقافية واللغوية والتعليمية.
 

 من والثاني  األول المستوى ستوفر التي فالي، بو كلية مع شراكة هو التجريبي المشروع
 الطالب لغة على بناءً  اإلنترنت على فروع ثالثة في المبكرة الطفولة تعليم على التدريب
 . والكتابة للقراءة معرفته ومستوى

 
وقد ُصّمم ليدعم دخول النساء المهاجرات في سوق العمل دون عوائق، مع تشغيلهن في 

 ستعزز االقتصاد وقطاع رعاية األطفال المرخصة في ألبرتا. مهن 
 

امرأة مهاجرة وسيتبع نموذج التقديم االفتراضي كي يستطيع   230سيُقّدم التدريب لحوالي 

الطالب تلقي التدريب المطلوب المفصل حسب احتياجاتهم الفردية. كما سيدعم المشروع 

 مالء. التجريبي خدمات التنسيب الوظيفي المقدمة للع

 

بتمويل من خالل اتفاقية التعلم المبكر ورعاية األطفال في أنحاء كندا ما بين حكومة ألبرتا  

والحكومة الكندية، سيكون هذا المشروع التجريبي أحد اإلجراءات العديدة التي ستواصل  

توفير مزيد من الفرص للدخول في برامج تعليم الطفولة المبكرة وإتمامها، وستساعد على  

معملي الطفولة المبكرة والحفاظ عليهم وتدريبهم ومنحهم الرخص لدعم نمو منظومة جذب 

 رعاية األطفال في ألبرتا.  

 

  سريعة حقائق

 ما كندا أنحاء في األطفال ورعاية المبكرة التعلم التفاقية المخصص المبلغ من كجزء •
 300 مبلغ سيُخصص دوالر، مليار 3.8 يبلغ والذي الكندية والحكومة ألبرتا حكومة بين

 صلة  ذات معلومات

 

 المتعددة  الوسائط

 استمع للمؤتمر الصحفي
 شاهد المؤتمر الصحفي 

 

 اإلعالم  وسائل استفسارات

 أنوكوورو تشينينيا
Chinenye.Anokwuru@gov.ab.ca) 

780-720-1915 
خدمات  السكرتيرة الصحفية األولى،

 األطفال
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/your-alberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
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ً  دوالر مليون  المبكرة  ةالطفول معلمي من مزيد توظيف على األطفال رعاية دور مشغلي لمساعدة سنوات خمس مدى على تقريبا
ً  العاملين بالمعلمين واالحتفاظ  . المقاطعة أنحاء في حاليا

 المتنوعة المجتمعات ألبرتا في األطفال رعاية نظام يعكس أن بضمان ألبرتا  التزمت كندا، أنحاء كافة تشمل التي االتفاقية من كجزء •
 . مقاطعتنا في المحددة واالحتياجات 

o ما كندا أنحاء في األطفال ورعاية المبكر التعلم اتفاقية في الشمول مبدأ خالل من الردو مليون 1.4 البالغة المنحة ستُمّول 
 .الكندية والحكومة ألبرتا حكومة بين

 للمساعدة في جذب الموظفين للعمل في أماكن رعاية األطفال المرخصة واالحتفاظ بهم، قامت حكومة ألبرتا بما يلي:  •
o  مكان.  10000إلى  4000المجاني من دورة التوجيه في برنامج رعاية األطفال من  زيادة سعة التسجيل في المستوى األول 
o ( دوالر للمستوى األول، ودوالر واحد   0.50رفع الزيادة على األجور بما يصل إلى دوالرين، حسب مستوى الترخيص

 للمستوى الثاني، ودوالران للمستوى الثالث(.
بالتزامها في اتفاقية التعلم المبكر ورعاية األطفال في أنحاء كندا ما بين حكومة ألبرتا والحكومة الكندية تتبع ألبرتا المسار المحدد للوفاء  

 . 2026دوالرات وسطياً في اليوم بحلول عام  10لتخفيض رسوم رعاية األطفال في دور رعاية األطفال المرخصة لتصبح 


