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Усунення перешкод для працевлаштування іммігранток 

08 березня 2023 року  

Уряди провінції Альберта й Канади працюють над 

тим, аби зробити більш доступним для іммігранток 

працевлаштування в ліцензованій сфері догляду 

за дітьми, яка зростає швидкими темпами. 

Доступ до безпечного, якісного й недорогого догляду за 
дітьми є необхідною умовою для повернення батьків 
провінції Альберта до роботи та для сприяння її 
економічному зростанню. Уряд оголосив план до 2026 року 
створити до 68 700 нових ліцензованих місць для догляду 
за дітьми, і для повного забезпечення цих місць 
персоналом буде потрібно до 9 000 нових вихователів для 
дітей молодшого віку. 
 
Уряд провінції Альберта співпрацює з федеральним 
урядом з метою інвестувати понад 1,4 мільйона доларів у 
пілотний проєкт з Асоціацією іммігранток у м. Калгарі, щоб 
допомогти іммігрантrкам почати або розвивати свою 
кар’єру в галузі сертифікованого виховання дітей 
молодшого віку. Пілотний проєкт покликаний усунути 
перешкоди на шляху отримання сертифікації та покращити 
доступ до навчання й завершення професійної підготовки в 
галузі виховання дітей молодшого віку та проходження 
інших необхідних тренінгів, що передують 
працевлаштуванню. 
 
Завдяки тому, що жінки з різних спільнот та різного 
походження навчатимуться у сфері виховання дітей 
раннього віку, цей проект також збільшить варіанти вибору 
для батьків щодо догляду за дітьми, які відповідають 
культурним, мовним та навчальним потребам їхніх дітей. 
 
Цей пілотний проєкт створено в партнерстві з коледжем 
Bow Valley, який забезпечить навчання вихователів 1-го й 
2-го рівнів для дітей дошкільного віку в трьох онлайн-
потоках, залежно від рівня володіння мовою та грамотності 
студентів. 
 
Метою цього проєкта є забезпечення безперешкодного 
доступу до ринку праці для іммігранток з одночасним їх 
забезпеченням кар'єрою, яка зміцнить економіку та 
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ліцензований сектор догляду за дітьми провінції Альберта. 
 

Навчання пройдуть близько 230 іммігранток з використанням віртуальної навчальної моделі, 

що дозволить студенткам отримувати індивідуальне навчання, пристосоване до їхніх 

індивідуальних потреб. Пілотний проєкт також пропонуватиме послуги з працевлаштування 

клієнтів. 

 

Отримуючи фінансування в рамках Угоди про раннє навчання 

та догляд за дітьми між провінцією Альберта й урядом Канади 

(ACELCC), пілотний проєкт є одним із багатьох заходів, які 

продовжуватимуть покращувати доступ до навчання та 

підтримувати завершення навчальних програм професійної 

підготовки в галузі дошкільного виховання, і допоможуть 

залучити, утримати, навчити й сертифікувати спеціалістів галузі 

дошкільного виховання з метою підтримки розвитку системи 

догляду за дітьми в провінції Альберта. 

 

Стислі факти 

• У рамках Угоди про раннє навчання та догляд за дітьми між провінцією Альберта й 

урядом Канади (ACELCC) на суму 3,8 мільярда доларів приблизно 300 мільйонів доларів 

протягом 5 років виділено на допомогу закладам з догляду за дітьми для найму більшого 

числа вихователів для дітей дошкільного віку й утримання тих, хто вже 

працевлаштований по всій провінції. 

• У рамках угоди, яка працює на рівні всієї країни, провінція Альберта зобов'язалася 

створити умови, щоб догляд за дітьми в провінції представляв різні громади і їхні 

специфічні потреби. 

o Грант у розмірі 1,4 мільйона доларів надаватиметься в рамках Угоди про раннє 

навчання та догляд за дітьми між провінцією Альберта й урядом Канади, а саме 

через її напрям забезпечення інклюзивності. 

• Щоб допомогти ліцензованим закладам дошкільної освіти привабити й утримати 
персонал, уряд провінції Альберта здійснив такі заходи: 

o Збільшив пропускну спроможність для безкоштовного курсу з орієнтування 1-го 
рівня з 4000 до 10 000 місць. 

o Підвищив заробітну плату максимум на 2 долари, залежно від рівня сертифікації 
(0,50 $ за рівень 1, 1 $ за рівень 2, і 2 $ за рівень 3). 

Альберта знаходиться на шляху до виконання зобов'язань в рамках Угоди про раннє 

навчання та догляд за дітьми між провінцією Альберта й урядом Канади (ACELCC) щодо 

зниження плати за догляд за дитиною до $10 в день до 2026 року. 


