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Gỡ bỏ những rào cản về việc làm cho phụ nữ nhập cư 

Ngày 08 tháng 3 năm 2023  

Chính quyền Alberta và chính phủ Canada đang tăng 

cơ hội việc làm cho phụ nữ nhập cư trong lĩnh vực 

chăm sóc trẻ em được cấp phép đang phát triển của 

tỉnh. 

Khả năng sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ em an toàn, chất 
lượng tốt và có giá cả phải chăng đóng vai trò then chốt trong 
việc đảm bảo rằng các bậc cha mẹ ở Alberta có thể trở lại làm 
việc và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế trong tỉnh. Với cam kết 
về việc đến năm 2026 sẽ tạo ra tổng cộng 68,700 chỗ mới 
trong các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép, tỉnh sẽ cần 
tới 9,000 giáo viên mầm non mới để bố trí đầy đủ nhân viên 
cho những chỗ này. 
 
Chính quyền Alberta đang hợp tác với chính phủ trung ương 
để đầu tư hơn $1.4 triệu cho một dự án thí điểm với Hiệp hội 
Phụ nữ Nhập cư Calgary (Calgary Immigrant Women’s 
Association) để giúp phụ nữ nhập cư bắt đầu hoặc phát triển 
sự nghiệp trong vai trò là giáo viên dục mầm non được chứng 
nhận. Dự án thí điểm này được thiết kế để loại bỏ các rào cản 
và cải thiện cơ hội đăng ký cũng như khả năng hoàn thành 
chương trình giáo dục mầm non sau trung học và các khóa 
đào tạo thiết yếu khác trước khi đi làm.  
 
Thông qua việc đào tạo phụ nữ từ các cộng đồng đa dạng và 
có nền tảng khác nhau về giáo dục mầm non, dự án này cũng 
sẽ tăng sự lựa chọn cho các bậc phụ huynh về những lựa 
chọn cho chăm sóc trẻ em mà đáp ứng nhu cầu văn hóa, ngôn 
ngữ và học tập của con cái họ. 
 
Dự án thí điểm này hợp tác với Bow Valley College, đơn vị sẽ 
cung cấp chương trình đào tạo giáo viên mầm non Cấp độ 1 
và 2 trong ba phân lớp trực tuyến tùy thuộc vào trình độ ngôn 
ngữ và khả năng đọc viết của học viên.  
 
Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ phụ nữ nhập cư tiếp 
cận thị trường lao động mà không bị rào cản, đồng thời đưa họ 
vào những nghề nghiệp mà sẽ củng cố nền kinh tế và lĩnh vực 
chăm sóc trẻ em được cấp phép của Alberta.  
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Khóa đào tạo này sẽ được cung cấp cho khoảng 230 phụ nữ nhập cư và sử dụng mô hình giảng dạy 

trực tuyến để học viên có thể được đào tạo tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ. Dự 

án thí điểm này cũng sẽ hỗ trợ các dịch vụ giới thiệu việc làm cho khách hàng. 

 

Được tài trợ thông qua Thỏa thuận Chăm sóc Trẻ em và Giáo dục Mầm non trên toàn Canada giữa 

Alberta và Canada (Alberta-Canada Canada-wide Early Learning and Child Care - ACELCC), dự án 

thí điểm này là một trong nhiều hành động mà sẽ tiếp tục tăng cường cơ hội theo học và hỗ trợ khả 

năng hoàn thành các chương trình giáo dục mầm non sau trung học, đồng thời sẽ giúp thu hút, giữ 

chân, đào tạo và chứng nhận các giáo viên mầm non để hỗ trợ sự phát triển của hệ thống chăm sóc 

trẻ em ở Alberta.  

 

Những thông tin nhanh  

• Trong khuôn khổ Thỏa thuận Chăm sóc Trẻ em và Giáo dục Mầm non Alberta-Canada 

(ACELCC) trị giá $3.8 tỷ, khoảng $300 triệu được phân bổ trong 5 năm để hỗ trợ các tổ chức 

chăm sóc trẻ thuê thêm các giáo viên mầm non và giữ những người đã đang làm việc trên 

toàn tỉnh.  

• Là một phần trong thỏa thuận toàn Canada, Alberta đã cam kết sẽ đảm bảo rằng dịch vụ chăm 

sóc trẻ em ở Alberta phản ánh các cộng đồng đa dạng và các nhu cầu cụ thể trong tỉnh của 

chúng ta.  

o Khoản tài trợ trị giá $1.4 triệu sẽ được cấp thông qua trụ cột Hòa nhập của thỏa thuận 

Chăm sóc Trẻ em và Giáo dục Mầm non trên toàn Canada của Alberta-Canada. 

• Để giúp thu hút và giữ chân nhân viên tại các cơ sở chăm sóc trẻ em được cấp phép, chính 
quyền Alberta đã:  

o Tăng số chỗ trong khóa học định hướng miễn phí về chăm sóc trẻ cấp độ 1 từ 4,000 
lên 10,000 chỗ. 

o Tăng các khoản bổ sung tiền lương lên tới $2, tùy thuộc vào cấp độ chứng nhận ($0.50 
cho Cấp độ 1, $1 cho Cấp độ 2 và $2 cho Cấp độ 3). 

Alberta đang trên đà đạt được cam kết trong Thỏa thuận Chăm sóc Trẻ em và Giáo dục Mầm 

non Toàn Canada của Alberta-Canada là đến năm 2026 sẽ giảm phí chăm sóc trẻ em cho 

dịch vụ chăm sóc trẻ em được cấp phép xuống mức trung bình $10 một ngày. 


