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 رفع موانع اشتغال زنان مهاجر 

  2023مارس  8 

یس به  تا و کانادا، دسبر دولت آلبر

مشاغل برای زنان مهاجر را در بخش 

مجوزدار رو به رشد مراقبت از کودک 

د. ن ده افزایش یم  
ن آنکه   یس به مراقبت از کودک ایمن، با کیفیت و مقرون به رصفه در تضمی  تا  دسبر والدین آلبر

وری استتوانند به کار برگردند و رشد اقتصادی را در استان ترغیب کنند یم . با تعهد ایجاد ، رصن

کودیک دوران اولیه    آموزگار  9000، به  2026فضای مراقبت از کودک مجوزدار تا سال   68700

ن کادر این فضاها نیاز   .  خواهد بود جدید برای تامی 

تا با دولت فدرال وارد مشارکت شده است تا بیش از   میلیون دالر در یک پروژه    ۱/ ۴دولت آلبر
گذاری کند تا به زنان مهاجر کمک کند حرفه خود به  انجمن زنان مهاجر کلگری رسمایه  در آزمایشی 

ا هدف  عنوان آموزگاران دوران اولیه کودیک مجوزدار را آغاز یا توسعه دهند. این پروژه آزمایشی ب
یس و تکمیل آموزش دوران اولیه کودیک بعد از دوره متوسطه و دیگر   ن موانع و بهبود دسبر برداشیر

وری قبل از اشتغال آموزش   طرایح شده است.  های رصن
 

های مختلف در زمینه آموزش دوران اولیه کودیک، این پروژه  زمینهبا آموزش زنان از جوامع و پیش 
، زبانن و آموزیسی کودکان را  افزایش  های بالقوه مراقبت از  گزینه 

ی
کودک مناسب نیازهای فرهنگ

 دهد.  یم

 
آموزگار   ۲و   ۱که آموزش سطح  است   Bow Valley Collegeاین پروژه آزمایشی با مشارکت 

 دهد.  یم  ارایهآموزان را در سه حوزه آنالین بسته به سطح زبان و سواد دانش دوران اولیه کودیک 
 

یس عاری از مانع به بازار کار زنان مهاجر طرایح و هم  زمان جایانر  برنامه با هدف پشتیبانن از دسبر
تا را   برای آنها در مشاغیل طرایح شده است که اقتصاد و بخش مراقبت از کودک مجوزدار آلبر

 د. نکنیم تقویت  

 

ونیک استفاده یم   ۲۳۰آموزش به حدود  شود تا  زن مهاجر ارایه خواهد شد و از روش ارایه الکبر

مناسب نیازهای خاص خود دریافت کنند. این پروژه آزمایشی   دانشجویان بتوانند آموزش سفاریسی 

ن پشتیبانن یم   کند. از خدمات جایانر برای متقاضیان نب 

 

 

 

 

 اطالعات مربوط

 

 ای چندرسانه

ی گوش دهید  به کنفرانس خبر
ی را تماشا کنید   کنفرانس خبر

 

 ها استعالم رسانه
Chinenye Anokwuru 

Chinenye.Anokwuru@gov.ab.ca) 
780-720-1915 

 دبب  ارشد مطبوعات، خدمات کودکان
 
 
 
 

https://soundcloud.com/your-alberta
https://www.youtube.com/user/youralberta
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ی اولیه و مراقبت از کودک کانادا کانادانی  رسارسی  این پروژه آزمایشی که در قالب توافقنامه  تا  -یادگب  آلبر

(ACELCC)    یس ن مایل شده است، یگ از اقدامات بسیاری است که ادامه خواهد یافت تا دسبر تامی 

ی به تکمیل و پشتیبانن از برنامه  کند و به جذب، حفظ،    های آموزش دوران اولیه کودیک ایجاد بیشبر

تا کمک   آموزش و تایید آموزگاران دوران اولیه کودیک در پشتیبانن از رشد نظام مراقبت از کودک آلبر

 خواهد کرد. 

 

 مرور کیل

ی اولیه و مراقبت از کودک کانادا  • تا -در قالب توافقنامه کانادانی یادگب  ر در مدت  میلیون دال  300، تقریبا  میلیارد دالری 8 /3  (ACELCC) یآلبر

در  پنج سال برای اختصاص به مجریان مراقبت از کودک در جهت استخدام آموزگاران دوران اولیه کودیک بیشبر و حفظ آموزگاران قبیل که از قبل  

 سطح استان فعالیت دارند، در نظر گرفته شده است. 

تا بازتاب جوامع متنوع و نیازهای خا  • ن آن است که مراقبت از کودک در آلبر تا در قالب توافقنامه رسارسی کانادای خود متعهد به تضمی  ص در  آلبر

 استان ما است.  

 

o   ی اولیه و مراقبت از کودک کانادا   1/ 4گرنت تا -میلیون دالری از طریق توافقنامه رسارسی کانادانی یادگب  ن مایل    (ACELCC)آلبر تامی 

 شود. یم

 

تا برای کمک به جذب و حفظ فضاهای مراقبت از کودک مجوزدار:   •  دولت آلبر
o  افزایش داد.  10000فضا به  4000از نام ظرفیت ثبت 
o   افزایش یافت.  3دالر برای سطح  2و   2دالر برای سطح   1، 1دالر برای سطح   0/ 5دالر، بسته به سطح گوایه  2 تا مکمل درآمد 

 

ی اولیه و مراقبت از کودک کانادا  تا در مسب  تحقق تعهد خود در توافقنامه رسارسی کانادانی یادگب  تا -آلبر در راستای کاهش    (ACELCC)آلبر

 است.  ۲۰۲۶سال دالر در روز تا  ۱۰توسط  های مراقبت از کودک به م هزینه 


