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الحياة في ألبرتا

تتكون ألبرتا من مجموعة متنوعة من الثقافات 

والمجتمعات المحلية، لكل منها شخصيتها الفريدة 

وفرص العمل الخاصة بها.
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الحياة في ألبرتا

اكتشف فرصة ألبرتا

لماذا ألبرتا؟

تتكون ألبرتا من مجموعة متنوعة من الثقافات والمجتمعات المحلية 

التي تُعد موطناً لكثير من الخدمات الرائدة عىل مستوى العالم.

مجتمعاتنا المحلية هي أحد األمور التي تجعل ألبرتا مكاناً رائعاً للعيش. 

توجد في ألبرتا بلدات ريفية صغيرة ومدن رئيسية مثل كالغاري وإدمنتون 

يقطن فيها1.3 مليون و1 مليون نسمة عىل التوالي. لكل منها شخصيتها 

الفريدة وكثير من فرص العمل.

رغم أن ألبرتا هي رابع أكثر مقاطعة مأهولة في كندا، إال أنها أيضاً رابع أكبر 

مقاطعة، ما يعني أن الهرب إىل الطبيعة ليس باألمر الصعب أبداً.

القدرة عىل تحمل التكاليف

عادة ما تتمتع عائالت ألبرتا بدخل أسري أعىل من بقية أجزاء كندا.

كما تقدم ألبرتا العديد من مزايا تكاليف المعيشة مثل:

الرعاية الصحية الشاملة 	

إعفاءات ضريبية وخصومات لمساعدتك عىل التوفير في    	

تكاليف الطاقة  

أدنى ضرائب في كندا 	

خيارات أكثر للسكن ميسور التكلفة 	

رعاية األطفال ميسورة التكلفة 	

 الصحة

يوفر نظام الرعاية الصحية في ألبرتا عالمُي المستوى إمكانية الوصول 

إىل مستشفيات وعيادات وخدمات متنوعة للدعم االجتماعي وأطباء 

وموظفي رعاية صحية مؤهلين.

التعليم

مرحلة رياض األطفال حتى الصف الـ 12

لدى ألبرتا نظام تعليمي ممتاز وشامل مع كثير من الخيارات المبنية عىل 

اللغة أو الدين. المدارس مجانية من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الـ 

12 وهي إلزامية من عمر 6 حتى 16 سنة. تتوفر أيضاً خيارات المدارس 
الكاثوليكية والفرانكوفونية.

التعليم ما بعد المرحلة الثانوية

بوجود 26 جامعة وكلية، يتوفر في ألبرتا الكثير من الخيارات بعد المرحلة 

الثانوية. تدعم حكومة ألبرتا رسوم الدراسة، وتختلف التكاليف بين أجزاء 

المقاطعة. هناك أيضاً العديد من القروض واإلعانات والمنح القائمة عىل 

الوضع المادي والمنح القائمة عىل الجدارة والمكافآت وغير ذلك من 

التمويل التعليمي لمساعدتك عىل دفع تكاليف تعليمك.

عند وصولك إىل ألبرتا لتبدأ دراساتك، ستساعدك منشأة التعليم العالي 

التي ستدرس بها في ألبرتا عىل االستقرار في مجتمعك الطالبي الجديد. 

تقدم العديد من األماكن في ألبرتا تدريباً عىل اللغة اإلنكليزية، كالكليات 

والجامعات ووكاالت خدمات المهاجرين واألعمال التجارية الخاصة 

والمنظمات الدينية والمجتمعية.
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البيئة والطقس

بصفتها رابع أكبر مقاطعة في كندا، تحتوي المناظر الطبيعية المختلفة في 

ألبرتا عىل البراري والغابات والجبال واألنهار والبحيرات.

الحدائق العامة

تأخذ ألبرتا الحفاظ عىل البيئة الطبيعية عىل محمل الجد. تفتخر ألبرتا 

بمواردها الطبيعية وتعمل بجد لتضمن الحفاظ عىل حدائقها العامة.

توجد في مختلف أنحاء المقاطعة خمسة مواقع للتراث العالمي حسب 

اليونيسكو وخمسة حدائق وطنية عامة، باإلضافة إىل أكثر من 450 حديقة 

عامة إقليمية ومنطقة محمية للتنزه وركوب الدراجات في الجبال وصيد 

األسماك والتجديف بالقوارب والجلوس قرب نار المخيم.

الطقس

تمر ألبرتا بأربعة فصول مختلفة: الربيع والصيف والخريف والشتاء. يتسم 

فصل الصيف بالدفئ، بدرجات حرارة تصل إىل 30 درجة مئوية، بينما 

يمكن أن تصل برودة فصل الشتاء إىل -30 درجة مئوية. إن كنت ترتدي 

ما يناسب درجة الحرارة، يمكنك الخروج في الهواء الطلق في أي وقت 

من السنة في ألبرتا.

ألبرتا هي أكثر مقاطعة مشمسة في كندا حيث تشع الشمس مدة 1900 

ساعة في الشمال و2300 ساعة في الجنوب كل عام.

 

الثقافة

هناك دائماً ما يمكنك فعله في ألبرتا. تشتهر ادمنتون بأنها »مدينة 

المهرجانات«، حيث تستضيف سنوياً ما يزيد عن 50 مهرجاناً فريداً، 

كمهرجان التراث ومهرجان المسرح الهامشي الدولي. يُعرف كالغاري 

ستامبيد عىل مستوى العالم بمسابقة الروديو والمعرض الذي يحيي 

تراث المقاطعة الغربي.

المجتمعات الناطقة بالفرنسية في ألبرتا

تُعد المجموعة السكانية الناطقة بالفرنسية كلغتها األم في ألبرتا 

)الفرنكوفونية( بأنها من بين المجموعات السكانية الناطقة بالفرنسية 
األسرع نمواً في كندا، بتعداد يقارب 87000 نسمة. يوجد في ألبرتا ما 

يقارب 2000 مجتمع محلي وموقع طبيعي ذات أسماء متأثرة بالفرنسية. 

أربٌع من بلديات ألبرتا ثنائية اللغة بشكل رسمي، بما فيها بومون وليجال 

وفالير وبالموندون.

يحتوي نظام التعليم في ألبرتا عىل العديد من خيارات اللغة الفرنسية، 

بما في ذلك المدارس الفرنكوفونية وفصول االنغماس باللغة الفرنسية 

والفرنسية كلغة ثانية.
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تعال إىل ألبرتا مؤقتاً

استكشف خياراتك لزيارة ألبرتا أو الدراسة أو العمل بها مؤقتاً.
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تعال إىل ألبرتا مؤقتاً

ألِق نظرة عىل ما تستطيع مقاطعتنا تقديمه

زر ألبرتا

إن كنت تنوي زيارة ألبرتا كسائح أو للعمل أو لرؤية األقارب، قد تحتاج 

إىل تأشيرة زيارة كندية أو تصريح سفر إلكتروني )eTA( صادر عن الحكومة 

الكندية.

تأشيرات الزيارة

لزيارة ألبرتا كسائح، قد تحتاج إىل تأشيرة زيارة كندية. يمكن لتأشيرات 

الزيارة أن تكون للدخول لمرة واحدة أو لعدة مرات وأن تختلف تواريخ 

صالحيتها بشكل كبير. يجب أن تكون التأشيرة صالحة عند وصولك إىل 

كندا.

تأشيرة السوبر فيزا للوالدين واألجداد هي تأشيرة متعددة الدخول يمكن 

إصدارها لمدة تصل إىل 10 سنوات. وهي تسمح للوالدين واألجداد 

المؤهلين بزيارة األقارب في كندا كلما أرادوا ذلك - لمدة تصل إىل 5 

سنوات في كل زيارة.

لزيارات العمل

يجب أن تقدم طلباً بصفتك زائر عمل إن كنت تنوي زيارة كندا للبحث 

عن طرق لتنمية عملك التجاري أو لالستثمار أو لتقوية عالقاتك التجارية. 

يستطيع زوار األعمال البقاء لمدة تصل إىل ستة شهور. للبقاء لفترة أطول 

أو للعمل في كندا، تقّدم بطلب للحصول عىل إذن عمل.

ادرس في ألبرتا

يُعرف نظام التعليم العالي في ألبرتا دولياً بجامعاته وكلياته ومعاهده 

التقنية ومرافقه للبحث االبتكاري االستثنائي.

تقدم منشآت التعليم ما بعد المرحلة الثانوية في ألبرتا برامج تعليمية 

عالية الجودة تجذب أفضل الطالب وأكثرهم تميزاً من جميع أنحاء العالم 

للقيام بأبحاث تحفظ الحياة وتغيرها. هناك أيضاً فرص تسمح لك بالعمل 

أثناء دراستك وبعد تخرجك، بما في ذلك طرق للحصول عىل اإلقامة 

الدائمة.

تقدم خيارات ما بعد المرحلة الثانوية في ألبرتا شهادات ودبلومات 

ودرجات علمية تطبيقية وتدريب مهني وبرامج تعليم مستمر تتعلق 

بالحرف والعمل التقني. هناك برامج عديدة تلبي أهدافك المهنية - من 

الرعاية الصحية إىل العلوم والتكنولوجبيا.

إن كنت تنوي الدراسة في ألبرتا ألكثر من ستة أشهر في منشأة تعليمية 

معينة، عليك الحصول عىل إذن دراسة في كندا.
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تواصل مع المكتب االستشاري للعمال األجانب المؤقتين

 lbr.tfwao@gov.ab.ca

 الموقع الشمالي - ادمنتون: 780-644-2584

 الموقع الجنوبي - كالغاري: 403-476-4540

روابط سريعة وبيانات اتصال

 تصريح السفر اإللكتروني 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/visit-canada/eta.html

 اعرف أكثر عن الدراسة في ألبرتا 

https://study.alberta.ca

 تحقق مما إن كنت مؤهالً لبرنامج العمال األجانب المؤقتين 

cic.gc.ca/CometoCanada

 تقّدم بطلب لبرنامج العمال األجانبن المؤقتين 

cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.asp

 اعرف إن كنت بحاجة إىل تقييم التأثير عىل سوق العمل 

cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp

 معلومات عن اإلقامة المؤقتة 

alberta.ca/temporary-residents.aspx

 موارد للعمال األجانب المؤقتين

alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx

اعمل في ألبرتا

يقدم العمال األجانب المؤقتون دعماً أساسياً القتصاد ألبرتا، حيث 

يساهمون بمهاراتهم ومواهبهم لدعم النمو واالبتكار في أنحاء المقاطعة.

برنامج العمال األجانب المؤقتين

تدير الحكومة الكندية برنامج العمال األجانب للسماح لمواطني البلدان 

األخرى المؤهلين بالتقدم للعمل في كندا بشكل مؤقت أو لمدة تصل 

إىل ثالث سنوات. يغطي البرنامج جميع المهن ومستويات المهارات. 

إضافًة إىل الحصول عىل عرض عمل من صاحب عمل في ألبرتا، قد 

يلزمك الحصول عىل إذن عمل أو تقييم التأثير عىل سوق العمل. يتضمن 

تقييم التأثير عىل سوق العمل شروطاً، مثل تحديد مكان العمل والجهة 

التي تستطيع العمل لديها، ونوع العمل الذي تمارسه والمدة التي يمكنك 

العمل بها في كندا.

يساعد المكتب االستشاري للعمال األجانب المؤقتين في ألبرتا العمال 

األجانب المؤقتين والطالب الدوليين )الحاصلين عىل تصريح عمل( 

وأصحاب األعمال عىل فهم حقوقهم والعثور عىل حلول للحاالت 

المنطوية عىل ظروف عمل غير عادلة أو غير آمنة أو غير صحية.

برنامج التنقل الدولي

يسمح برنامج التنقل الدولي الذي تديره الحكومة الكندية ألصحاب 

األعمال الكنديين بتوظيف عمال دون الحصول عىل تقييم التأثير عىل 

سوق العمل. يجب أن ال تتطلب مهنتك الحصول عىل تقييم التأثير عىل 

سوق العمل كي تكون مؤهالً ألحد أذونات العمل بموجب برنامج التنقل 

الدولي )مع استثناء تقييم التأثير عىل سوق العمل(:

إذن العمل الخاص بصاحب العمل المحدد يسمح لك بالعمل لدى 

صاحب عمل محدد واحد. وهو لألشخاص الذين يستطيعون العمل مؤقتاً 

في كندا بموجب اتفاقيات التجارة الدولية.

يسمح لك إذن العمل المفتوح بالعمل لدى أي صاحب عمل لمدة زمنية 

محددة. وهو مفتوح للطالب الدوليين، واألزواج/الزوجات/شركاء الزواج 

العرفي، واألجانب المؤهلين، والشباب الراغبين بالسفر والعمل.

mailto:lbr.tfwao%40gov.ab.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
https://study.alberta.ca
http://cic.gc.ca/CometoCanada
http://cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.asp
http://cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp
http://alberta.ca/temporary-residents.aspx
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
http://alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
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اسكن في ألبرتا بشكل دائم

استكشف خيارات الحصول عىل إقامة دائمة.
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نظرة عامة

هناك مجموعة متنوعة من برامج وطرق الهجرة التي يمكنك أن تسلكها 

لالنتقال إىل ألبرتا - سواء كعامل أو كرائد أعمال. فور حصولك عىل اإلقامة 

الدائمة أو الجنسية الكندية يمكنك التنقل بحرية ضمن كندا.

هناك برامج هجرة فدرالية )خاصة بالحكومة الكندية( وبرامج خاصة 

بالمقاطعة )بحكومة ألبرتا(. يُدعى البرنامج الخاص بالمقاطعة في ألبرتا 

.)AAIP( ببرنامج ميزة الهجرة إىل ألبرتا

اسكن في ألبرتا بشكل دائم

اكتشف برامج الهجرة الخاصة بالمقاطعة والبرامج الفدرالية

برنامج مرشحي المقاطعة - برنامج ميزة الهجرة إىل ألبرتا

برنامج ميزة الهجرة إىل ألبرتا هو برنامج هجرة اقتصادية يرشح األشخاص 

الذين يستطيعون المساعدة في تلبية احتياجات المقاطعة من العمال 

ورواد األعمال.

تتطلب جميع المسارات دفع رسوم تقديم غير قابلة لالسترداد.

لدى البرنامج مسارات لألفراد العاملين أو الراغبين بالعمل في ألبرتا، 

وكذلك لرواد األعمال المهتمين في تأسيس عمل تجاري في المقاطعة.
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مسارات للعمال

للمرشحين المؤهلين الذين يعيشون ويعملون في ألبرتا ولديهم عرض عمل بدوام كامل من صاحب 

عمل في ألبرتا.
مسار الفرص في ألبرتا

للمرشحين المؤهلين من نظام الدخول السريع الخاص بالحكومة الكندية الذين أثبتوا امتالكهم 

لروابط قوية بألبرتا أو الذين يستطيعون المساعدة في دعم نمو ألبرتا االقتصادي وأولويات التنّوع.
مسار الدخول السريع إىل ألبرتا

للمرشحين الذين يعملون حالياً، أو لديهم عرض للعمل، لدى صاحب عمل في ألبرتا في مجال 

صناعة التكنولوجيا بمهنة تكنولوجية مؤهلة.
مسار التكنولوجيا المستعجل

لألجانب المؤهلين الذين لديهم عرض عمل بدوام كامل من صاحب عمل في ألبرتا للعمل في 

مجتمع ريفي محدد في ألبرتا.
مسار التجديد الريفي

مسارات لرواد األعمال

للطالب الدوليين المتخرجين من منشآت تعليمية معتمدة لمرحلة ما بعد الثانوية في ألبرتا الذين 

يريدون البدء بعمل تجاري أو شراء عمل تجاري قائم.
مسار رواد األعمال المتخرجين

للمتعلمين األجانب خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خارج كندا الذين يريدون 

إطالق مشاريع وأعمال تجارية ابتكارية في ألبرتا.
مسار رواد األعمال المتخرجين األجانب

لرواد األعمال المستعدين إلنشاء فرص تجارية في المجتمعات الريفية. يستطيع هؤالء القادمون 

الجدد، عبر بدء عمل تجاري أو شراء عمل تجاري قائم، أن يخلقوا وظائف وينشطوا االقتصادات 

المحلية خارج المراكز الحضرية الرئيسية في ألبرتا.

مسار رواد األعمال الريفي

للمزارعين ذوي الخبرة الذين يخططون لشراء أو تكوين مزرعة في ألبرتا.
مسار المزارع
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البرامج الفدرالية

تشرف الحكومة الكندية عىل الهجرة إىل البلد بالكامل.

الدخول السريع إىل كندا

الدخول السريع هو نظام إدارة إلكتروني لطلبات اإلقامة الدائمة تديره وزارة 

الهجرة واللجوء والجنسية الكندية.

للدخول في نظام الدخول السريع، يجب عىل المرشحين بدايًة أن 

يكملوا ملفاً يثبت كيفية استيفائهم لمعايير أحد برامج الهجرة الفدرالية 

االقتصادية.

فئة الخبرة الكندية 	

برنامج العمال المهرة الفدرالي 	

برنامج الحرف الماهرة الفدرالي 	

فور إكماله، سيحصل المرشح عىل عالمة باستخدام نظام تصنيف. 

سيتلقى المرشحون األعىل تصنيفاً عىل دعوة من وزارة الهجرة واللجوء 

والجنسية الكندية للتقدم بطلب الحصول عىل اإلقامة الدائمة.

برامج الهجرة التجريبية

برنامج الهجرة التجريبي للمناطق الريفية والشمالية هو برنامج 

قائم عىل حاجة المجتمع المحلي ينشر فوائد الهجرة االقتصادية في 

المجتمعات األصغر حجماً عبر إنشاء طريقة للحصول عىل اإلقامة الدائمة 

للعمال المهرة األجانب الذين يريدون العمل والعيش في أحدها.

يساعد البرنامج التجريبي للزراعة والغذاء عىل تلبية احتياجات العمل 

في قطاع االنتاج الزراعي الغذائي الكندي. يوفر البرنامج التجريبي طريقة 

للحصول عىل اإلقامة الدائمة للعمال غير الموسميين ذوي الخبرة في 

صناعات ومهن محددة.

برامج هجرة األعمال

توفر هذه البرامج لرواد األعمال وللعاملين لحسابهم الخاص من البلدان 

األخرى طرًقا للحصول عىل اإلقامة الدائمة.

إن كان لديك مشروع أو فكرة عمل ابتكارية، يمكنك التقدم للحصول عىل 

تأشيرة بدء عمل تجاري. يجب أن يكون المشروع مدعوماً من منظمة 

معينة.

إن كنت تنوي العمل لحسابك الخاص في ألبرتا، يمكنك التقدم لبرنامج 

العاملين لحسابهم الخاص. يجب أن تمتلك خبرة ذات صلة باألنشطة 

الثقافية أو األلعاب الرياضية.

برنامج الكفالة العائلية

يمكّن برنامج الكفالة العائلية المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين 

من كفالة أقاربهم ليصبحوا مقيمين دائمين قادرين عىل العيش والعمل 

والدراسة في ألبرتا.

برنامج مقدمي الرعاية

برنامج مقدمي الرعاية مخصص لمقدمي الرعاية الذين لديهم خبرة 

سنتين في كندا في تقديم رعاية األطفال أو الدعم المنزلي للمسنين أو 

ذوي اإلعاقة.

إعادة توطين الالجئين

برنامج الالجئين وإعادة التوطين اإلنساني مخصص لمن هم بحاجة إىل 

الحماية ممن يقيمون خارج كندا وخارج بلدهم األم. ويقّدم أيضاً فرصاً 

لألشخاص ليكفلوا الالجئين.

طرق أخرى للهجرة

إن كنت في كندا، وكنت لتعاني من صعوبات شديدة في حال عودتك 

إىل بلدك األم للتقدم بطلب، قد تكون مؤهالً بموجب اعتبارات إنسانية 

ورحيمة.

إن كنت في كندا بموجب إذن إقامة مؤقتة صالحة، قد تكون مؤهالً 

للتقدم بطلب للحصول عىل اإلقامة الدائمة ضمن فئة حاملي اإلذن إن 

كنت تُعتبر غير مقبول في كندا.
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احذر من االحتيال عبر اإلنترنت ومن المواقع الخادعة

ال يمكن ألحد أن يضمن لك الحصول عىل عمل أو تأشيرة كندية. 

وحدهم مسؤولو الهجرة في كندا والسفارات والمفوضيات العليا 

والقنصليات الكندية من يستطيعون اتخاذ قرار إصدارالتأشيرة.

 تعلم كيف تحمي نفسك من احتيال الهجرة

canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
protect-fraud.html

روابط سريعة

 مسارات الهجرة في برنامج ميزة الهجرة إىل ألبرتا

https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-
program.aspx

 برامج الحكومة الكندية

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
 citizenship/services/immigrate-canada.html

 رابطة المترجمين التحريريين والشفويين

 /atia.ab.ca

 اعثر عىل التصنيف الوطني المهني الخاص بك 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/

eligibility/find-national-occupation-code.html

 اعرف إن كان ممثلك مرخّص

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigration-citizenship-

representative/choose/authorized.html

أمور للتفكير بها

لست مضطراً لتعيين ممثل أو محامي هجرة لمساعدتك    	

في طلب الهجرة الخاص بك.   

 االستعانة بممثل أو محامي لن يسّرع من عملية التقديم. إن قررت  	

االستعانة بمن يمثلك، فيبقى هناك احتمال أن تتصل بك حكومتا    

كندا وألبرتا مباشرة بخصوص طلبك. إن اخترت بشكل شخصي أن    

تستعين بمن يمثلك لمساعدتك، يجب عليك أن تعبئ نموذجاً يفيد    

بأنك تستعين بممثل وإال فقد يُرفض طلبك.  

 جميع المعلومات التي تحتاجها للتقدم بطلب للهجرة إىل ألبرتا  	

مجانية، ولكن توجد رسوم لتقديم الطلب. استخدم النموذج    

المناسب للبرنامج الذي تتقدم له.  

 يتطلب برنامج ميزة الهجرة إىل ألبرتا ترجمة معتمدة. قّدم ترجمة  	

معتمدة مع أي وثائق في لغة غير اإلنكليزية أو الفرنسية وأرسل    

وثائقك مع نسخ عن الوثائق األصلية. زر رابطة المترجمين    

التحريريين والشفويين في ألبرتا للعثور عىل مترجم معتمد في كندا.  

 قبل التقدم بطلب ألحد مسارات الهجرة، اعثر عىل رمز التصنيف  	

الوطني المهني الخاص بك لتحديد أهليتك للهجرة وفقاً ألنظمة    

المقاطعة التي تَنشدها واألنظمة الفدرالية. يصّنف نظام التصنيف    

الوطني المهني، الذي وضعته الحكومة الكندية، جميع الوظائف في    

كندا.  

http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/protect-fraud.html
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/protect-fraud.html
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
http://atia.ab.ca/ 
http://atia.ab.ca/ 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
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اعمل في ألبرتا

األجور في ألبرتا من بين أعىل األجور في كندا. تعلم 

كيفية اكتشاف الفرص والحصول عىل عمل في 

مقاطعتنا.



 alberta.ca/opportunity  |  دليل الفرص في ألبرتا  
16

اعمل في ألبرتا

معلومات حول العثور عىل عمل في ألبرتا والوثائق التعليمية المعتمدة

اعثر عىل عمل

األجور في ألبرتا من بين أعىل األجور في كندا. تتفاوت الرواتب في ألبرتا 

حسب صاحب العمل وساعات العمل والمؤهالت التعليمية، باإلضافة 

إىل الخبرة المطلوبة ومسؤوليات الوظائف.

هناك عدد من المنظمات والموارد التي يمكنها مساعدتك في العثور عىل 

عمل وبناء حياتك المهنية في ألبرتا.

 توفر مراكز الدعم في ألبرتا برامج وخدمات في أنحاء المقاطعة.  	

يشمل ذلك معارض توظيف وورشات عمل وجلسات معلومات    

ومعلومات عن سوق العمل.  

 Alis هو مورد عىل اإلنترنت يقدم نصائح للعثور عىل وظائف، وكتابة  	
سيرتك الذاتية والتحضير للمقابالت، والتفاوض بشأن راتبك.  

 تقدم وكاالت خدمة المهاجرين خدمات للقادمين الجدد، بما في  	

ذلك المساعدة في العثور عىل عمل.  

 يمكن ألساسيات البحث عن عمل )Work Search Basics( أن  	

تزودك بالمعرفة والموارد للعثور عىل عمل في ألبرتا.  

 لدى بنك الوظائف التابع للحكومة الكندية الئحة بفرص العمل  	

الحالية في ألبرتا - تُعلن وظائف جديدة كل يوم. للحد من وقت    

البحث، اعثر عىل الوظائف التي تطابق مهاراتك وخبرتك من خالل    

.)Job Match( خاصية تطابق الوظائف  

 من الطرق األخرى للعثور عىل عمل البحث في إعالنات الوظائف  	

ومواقع اإلنترنت التي تُعلن عن فرص في جميع أرجاء المقاطعة.  

شبكات العالقات والتحدث إىل اآلخرين

من الطرق األخرى للعثور عىل عمل إقامة شبكات العالقات. يعني ذلك 

التحدث إىل األصدقاء أو الجيران أو األشخاص في مجتمعك المحلي 

للعثور عىل عمل قد ال يُعلن عنه.

يمكن لبرامج اإلرشاد التالية أن تصلك بشخص يعمل في مجال عملك:

مجلس توظيف المهاجرين في منطقة إدمنتون 	

مجلس توظيف المهاجرين في منطقة كالغاري 	

سجّل لدى وكاالت التوظيف

تستطيع وكاالت التوظيف المرخصة أيضاً أن تساعدك في العثور عىل 

الوظيفة المناسبة. تختص بعض الوكاالت بالعثور عىل عمل مؤقت، بينما 

تركز وكاالت أخرى عىل صناعات محددة. ال تستطيع وكاالت التوظيف 

تحميلك رسوم مقابل مساعدتك في العثور عىل عمل. يجب أن يغطي 

صاحب العمل هذه التكلفة.

أنشئ سيرتك الذاتية والرسالة التعريفية أو حّسنها

يجب أن تحتوي سبرتك الذاتية عىل مهاراتك وأن تسلط الضوء عىل 

مهارات محددة يحتاجها صاحب العمل. يجب أن تكون رسالتك التعريفية 

عادًة وثيقة من صفحة واحدة تلخص خبرتك وتشرح سبب كونك المرشح 

األفضل للوظيفة.
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روابط سريعة وبيانات اتصال

 مراكز الدعم في ألبرتا

 alberta.ca/alberta-supports.aspx

Alis 
alis.alberta.ca/look-for-work

 خدمات التوظيف

alberta.ca/employment-services.aspx

 رابطة وكاالت خدمة المهاجرين في ألبرتا

https://aaisa.ca/member-services

 أساسيات البحث عن عمل

alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-
/basics

 بنك الوظائف

ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do 
alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta 

alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks

 شبكات العالقات

eriec.ca/career-mentorship-program - كالغاري 

criec.ca - ادمنتون

 االعتراف بالمؤهالت األجنبية

alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx

 خدمة تقييم المؤهالت الدولية 

alberta.ca/IQAS

 متطوعو ألبرتا

volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-
/opportunity

ابحث في خياراتك

قد تحتاج إىل التقدم إىل وظائف عديدة لتحصل عىل عرض عمل. فكر 

في التقدم بطلب لوظائف في مجاالت ذات صلة لتساعدك عىل بناء 

خبرة قيمة أو انظر في رفع مستوى تكاليف تعليمك.

يمكن للتطوع أيضاً أن يساعدك عىل اكتساب خبرة عمل كندية، وتحسين 

مهاراتك وتطوير شبكة عالقاتك المهنية والشخصية.

قد ال يالئم العمل المؤقت تعليمك أو تدريبك المهني. ولكن يمكنه 

أن يساعدك عىل اكتساب خبرة عمل كندية وتحسين مهاراتك باللغة 

اإلنكليزية والتعرف عىل ثقافة مكان العمل في كندا والتعرف عىل 

أشخاص جدد وبناء شبكة عالقاتك.

الوثائق التعليمية المعتمدة والمؤهالت

تختلف المؤهالت والمعايير التعليمية والمهنية من بلد آلخر. قد تحتاج 

إىل الحصول عىل تقييم لشهاداتك المعتمدة الدولية لمعرفة ما يقابلها 

في معايير ألبرتا.

وثائقك التعليمية المعتمدة هي شهادات تبين إتمامك للمرحلة الثانوية أو 

التعليم فيما بعد المرحلة الثانوية. ستقيم خدمة تقييم المؤهالت الدولية 

وثائقك األكاديمية الدولية المعتمدة لمعرفة ما يقابلها في معايير ألبرتا.

المهن المنّظمة

تتطلب المهن المنّظمة اعترافاً من هيئة تنظيمية مهنية لضمان استيفاء 

العمال لمعايير الممارسة. قبل مجيئك إىل كندا، عليك الحصول عىل 

تقييم لوثائقك المعتمدة ألغراض الهجرة. فور وصولك إىل كندا، هناك 

عملية منفصلة للحصول عىل ترخيص وممارسة مهنتك. نوصيك 

بالتواصل مع الهيئة التنظيمية المهنية الخاصة بمهنتك قبل وصولك إىل 

كندا لمعرفة اإلجراءات الالزمة.

يلزمك الحصول عىل وثائق معتمدة معترف بها للعمل في حرف محددة 

في ألبرتا. قبل التقدم لعمل أو قبوله في ألبرتا، تأكد من استيفاء وثائقك 

المعتمدة لمعايير المقاطعة. إن لم تكن وثائقك المعتمدة معترف بها في 

ألبرتا، فقد يلزمك إما أ( الخضوع لتدريب حرفي أو ب( استخدام خبرتك 

العملية للتقدم إىل برنامج تأهيل حرفي لتصبح مؤهالً في حرفتك.

http://alberta.ca/alberta-supports.aspx
http://alis.alberta.ca/look-for-work
http://alberta.ca/employment-services.aspx
https://aaisa.ca/member-services
http://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
http://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
http://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
http://ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do
http://alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta
http://alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks
http://eriec.ca/career-mentorship-program
http://criec.ca
http://alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx
http://alberta.ca/IQAS
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
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ابدأ عماًل تجارياً في ألبرتا

يتمتع سكان ألبرتا بروح ريادة األعمال التي تدعمها قوى العمل 

الشابة والمثقفة والمتنوعة. كما توجد لدينا أدنى ضرائب 

شركات في كندا وال توجد ضريبة مبيعات خاصة بالمقاطعة.
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كن رائد أعمال في ألبرتا

معلومات حول كيفية بدء عمل تجاري

روابط سريعة وبيانات اتصال

 إنشاء األعمال التجارية الصغيرة

alberta.ca/small-business-resources.aspx

 Business Link  بزنس لينك 

businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-
 /program

 شبكة مستقبل المجتمع المحلي في ألبرتا 

albertacf.com

نظرة عامة

ألبرتا مكان رائع لبدء عملك التجاري الخاص. يتمتع سكان ألبرتا بروح 

ريادة األعمال التي تدعمها قوى العمل الشابة والمثقفة والمتنوعة. كما 

توجد لدينا أدنى ضرائب شركات في كندا وال توجد ضريبة مبيعات خاصة 

بالمقاطعة.

نرحب بالقادمين الجدد الموهوبين ورواد األعمال الذين سينتقلون 

للعيش والعمل في ألبرتا ويخلقون فرص عمل.

انظر برنامج ميزة الهجرة إىل ألبرتا )صفحة 11( للحصول عىل معلومات 

حول المسارات التي تمكنك من فتح عمل تجاري والعيش بشكل دائم 

في ألبرتا.

إن كانت لديك أسئلة أو كنت تحتاج إىل المساعدة في تقديم طلبك، 

 تواصل عبر البريد اإللكتروني 

.entrepreneur.supportservice@gov.ab.ca

الموارد

األعمال التجارية الصغيرة في ألبرتا

تحتل ألبرتا الصدارة في البلد في إنشاء األعمال التجارية الصغيرة.

عند بدئهم بعمل تجاري، يتمكن رواد األعمال في ألبرتا من الوصول إىل 

مقدمي البرامج والخدمات الذين يقدمون الدعم عبر النصيحة واإلرشاد، 

والتمويل والتدريب والمعلومات حول توسيع السوق وتمويل المنح.

تعرف عىل كيفية بدء عمل تجاري في ألبرتا، وتشغيل العمل التجاري 

والحصول عىل تراخيص وتصاريح لألعمال التجارية الصغيرة.

Business Link بزنس لينك

يقدم بزنس لينك خدمات لرواد األعمال المهاجرين. تتضمن هذه 

الخدمات:

دعم اإلرشاد الفردي 	

موارد غنية بالمعلومات وكتيبات إرشادية وقوائم تدقيق 	

تدريب وورشات عمل 	

بناء شبكة عالقات عن طريق اإلحاالت 	

Community Futures Alberta مستقبل المجتمع المحلي في ألبرتا

توفر شبكة مستقبل المجتمع المحلي في ألبرتا تنمية لألعمال التجارية 

الصغيرة ولالقتصاد الريفي من خالل 27 مكتباً تابعاً لها في أرجاء 

المناطق الريفية في ألبرتا. تتضمن الخدمات التي تقدمها مكاتب شبكة 

مستقبل المجتمع المحلي في ألبرتا:

مساعدتك عىل كتابة خطة العمل الخاصة بك 	

خطة تسويق أو استراتيجية توسيع العمل التجاري 	

اإلرشاد والتوجيه الفردي الخاص بالعمل التجاري 	

http://alberta.ca/small-business-resources.aspx
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://albertacf.com
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اجعل ألبرتا موطنك

اكتشف التفاصيل اليومية لحياتك الجديدة في ألبرتا: 

من اإلسكان إىل التعليم.
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اجعل ألبرتا موطنك

معلومات لمساعدتك عىل االستقرار في ألبرتا

 Welcome to اقرأ دليل وزارة الهجرة واللجوء والجنسية الكندية

 Canada )أهالً بكم في كندا( 
)cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf(

قبل وصولك

تقدم كل من الحكومة الكندية وحكومة ألبرتا معلومات وخدمات ما قبل 

الوصول للقادمين الجدد. يتوفر بعض هذه الخدمات لمن هم خارج كندا 

فقط ويتوفر بعضها فور وصولك إىل كندا مع حيازتك عىل تأكيد اإلقامة 

الدائمة. هناك أيضاً خدمات تقدمها المقاطعة للمقيمين المؤقتين 

الحاملين إلذن عمل، وللكنديين المتجنسين، وطالبي اللجوء.

معلومات خاصة بالمقاطعة

قبل مجيئك إىل ألبرتا، عليك جمع وثائقك الهامة لتوفير الوقت والمال. 

قد تحتاج إىل استخدام هذه الوثائق لدى أصحاب العمل والهيئات 

التنظيمية في المقاطعة والمنشآت التعليمية ووكاالت تقييم الوثائق 

المعتمدة.

تتضمن هذه الوثائق:

جوازات السفر الصالحة 	

وثائق الهجرة 	

رسائل تزكية للعمل 	

سجل درجات المدرسة/الجامعة 	

الخدمات الفدرالية

فور موافقة وزارة الهجرة واللجوء والجنسية الكندية عىل طلب إقامتك 

الدائمة - إن كنت ال تزال خارج كندا - يمكنك أنت وعائلتك الحصول عىل 

خدمات مجانية بشكل شخصي وعبر اإلنترنت لمساعدتك عىل التحضير 

للحياة في كندا والتكيف معها.

يمكن لخدمات ما قبل الوصول هذه أن تساعدك عىل:

التحضير النتقالك إىل كندا 	

 للحصول عىل االعتراف بتعليمك وخبرتك العملية ووثائقك  	

المعتمدة في كندا  

ربطك بأصحاب األعمال للعثور عىل عمل 	

ربطك بالخدمات المجانية بعد وصولك إىل كندا 	

االستقرار واالندماج

خدمات القادمين الجدد

توجد في ألبرتا العديد من منظمات الهجرة حيث يمكنك الحصول عىل 

مجموعة متنوعة من خدمات االستقرار.

تعرَّف عىل المزيد عن الخدمات المتوفرة من خالل رابطة وكاالت خدمة 

المهاجرين في ألبرتا.

http://cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf
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روابط سريعة وبيانات اتصال

 خدمات ألبرتا - اتفاقيات اإليجار

https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx

 شركة القروض العقارية واإلسكان الكندية 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

اإلسكان

يستأجر الكثير من األفراد والعائالت، ومنهم القادمون الجدد، في البداية 

إىل أن يدخروا ما يكفي لتقديم دفعة أوىل لشراء منزل.

استئجار منزل

عند استئجار منزل، عليك توقيع اتفاقية أو عقد إيجار مع صاحب المنزل. 

قد تكون االتفاقية لمدة محددة من الزمن، لسنة عىل سبيل المثال، أو 

بشكل شهري.

إضافًة إىل دفعات إيجارك الشهرية، ستكون هناك تكاليف أخرى عليك 

أخذها باالعتبار: قد تتضمن مبالغ اإليجار تكاليف الخدمات وقد ال 

تتضمنها، مثل الكهرباء والتدفئة - تحقق من ذلك مع صاحب المنزل 

قبل توقعيك عىل اتفاقية.

يشترط معظم أصحاب المنازل أن تدفع له مبلغ تأمين قبل االنتقال إىل 

المنزل. يغطي ذلك أي تلف يحتمل أن يصيب المنزل. في حال عدم 

حدوث أي تلف، تسترد المبلغ كامالً عند انتقالك من المنزل.

شراء منزل

يمكنك شراء منزل في ألبرتا عبر التواصل مع سمسار عقارات أو من 

خالل البيع الخاص.

سمسار العقارات، ويُدعى أيضاً وكيل العقارات، هو مهني يساعد 

األشخاص عىل شراء وبيع المنازل. يفرض سمسار العقارات رسوًما 

مقابل خدماته. في معظم األحيان، يدفع البائع جميع رسوم سمسار 

العقارات، ولكن عليك السؤال عن ذلك قبل الموافقة عىل التعامل مع 

السمسار.

https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en
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روابط سريعة وبيانات اتصال

 اشتر أو استأجر مركبة بغرض التمليك

https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

 أّمن عىل المركبة

https://albertaairb.ca

 احصل عىل لوحة الترخيص

https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx

 احصل عىل رخصة قيادة 

https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

 استبدل رخصة القيادة غير الصادرة عن ألبرتا 

https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.
aspx

المواصالت

المواصالت العامة

تتضمن المواصالت العامة في ألبرتا الحافالت والقطارات. يمكنهم أن 

يساعدوك عىل التنقل ضمن المدينة. لمعرفة المزيد، اتصل ببلديتك أو 

ابحث عىل االنترنت.

التنقل لمسافات طويلة

بالنسبة للتنقل ضمن المقاطعة وخارجها، الخيارات األساسية هي الحافلة 

أو القطار أو الطائرة. يوجد في ألبرتا 11 مطاراً، من بينها مطاران دوليان، 

أحدها في ادمنتون واآلخر في كالغاري.

الحصول عىل رخصة قيادة

حتى لو لم تكن تنوي امتالك أو قيادة سيارة، يُستحسن أن تحصل عىل 

رخصة قيادة صادرة في ألبرتا ألغراض التعريف بهويتك وإثبات السكن.

يجب عىل السائقين الجدد في ألبرتا اجتياز برنامج رخصة القيادة 

التدريجي. يتضمن ذلك اختبار المعرفة، وسنتان من خبرة القيادة مع 

الدعم )سنة دون إيقاف الرخصة(، واختبار قيادة متقدم. إن كنت تملك 

رخصة قيادة مسبقاً، قد تتمكن من استبدال رخصتك الكندية أو الدولية 

برخصة قيادة صادرة في ألبرتا دون الخضوع لبرنامج رخصة القيادة 

التدريجي أو استخدام خبرتك في القيادة لتقليل المدة الزمنية في برنامج 

رخصة القيادة التدريجي.

شراء مركبة والتأمين عليها وتسجيلها

يجب أن تؤمن عىل المركبة التي تستخدمها وأن تسجلها بعد أن تشتريها.

إن لم تكن تنو امتالك أو قيادة مركبة ذات محرك، يمكنك التقدم 

للحصول عىل بطاقة هوية صادرة في ألبرتا ألغراض التعريف وإثبات 

عنوان السكن.

https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx
https://albertaairb.ca/
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx


 alberta.ca/opportunity  |  دليل الفرص في ألبرتا  
24

روابط سريعة وبيانات اتصال

 اعثر عىل طبيب يستقبل مرضى جدد 

aspx.https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253

الرعاية الصحية

خطة تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا

توفر ألبرتا تأميًنا صحًيا أساسياً مجانًيا من خالل خطة تأمين الرعاية 

الصحية في ألبرتا. تغطي هذه الخطة المقيمين الدائمين والمؤقتين. 

ولكنها ال تغطي الزوار أو السياح.

عليك التسجيل للحصول عىل خطة تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا خالل 

ثالثة شهور من وصولك إىل ألبرتا.

النفقات المغطاة

تغطي خطة تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا الكثير من النفقات الطبية، 

ولكنها ال تغطي كل شيء. يوصى بالحصول عىل تأمين صحي خاص 

بالنسبة للخدمات غير المغطاة. يقدم الكثير من أصحاب األعمال خطط 

تأمين تساعد في الدفع لهذه الخدمات. يجب أن تشتمل حزمة تعويضات 

العمل الخاصة بك عىل أي رسوم.

في حال عدم تقديم صاحب عملك لخطة تأمين صحي، أو إن كنت تعمل 

لحسابك الخاص، يمكنك شراء تأمين صحي شخصي من شركة تأمين 

خاصة.

كيفية الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية

بعد التسجيل في خطة تأمين الرعاية الصحية في ألبرتا، ستتلقى بطاقة 

رعاية صحية شخصية لك وألفراد عائلتك. يجب عليك استخدام هذه 

البطاقة عند زيارة الطبيب.

إن زيارات الطبيب والمختبر والعيادة الصحية والمستشفى مجانية 

باستخدام بطاقتك. إن لم تكن لديك بطاقة، قد تفرض عليك أجور للزيارة.

العيادات الصحية التي ال تحتاج إىل موعد وأطباء العائلة

ال يلزمك أخذ موعد لزيارة العيادة التي ال تحتاج إىل موعد ولكن عليك أخذ 

موعد لزيارة طبيب العائلة. راجع قسم الروابط السريعة للعثور عىل طبيب 

يستقبل مرضى جدد.

الخدمات الطبية الطارئة

إن لم تكن قادراً عىل الوصول إىل المستشفى بأمان بمفردك، اتصل 

بالرقم 911، وستصل سيارة اإلسعاف لنقلك إىل أقرب مستشفى. 

ستتحمل رسوم استخدام سيارة االسعاف إن لم يكن لديك تأمين صحي 

خاص يغطي هذه الخدمة.

 خدمات الصحة النفسية

سيتعرض الكثير من الناس ألمراض الصحة النفسية في مرحلة ما من 

حياتهم، وحتى لو لم تعاني من ذلك بنفسك، قد تتأثر بمشاكل الصحة 

النفسية التي يعاني منها أحد أحبائك. تتوفر خدمات صحية مجانية 

لمشاكل الصحة النفسية واإلدمان وحاالت األزمات وغيرها.

الدعم المالي

إن كان دخل عائلتك منخفض، فقد تكون مؤهالً لتلقي دعم مالي حكومي 

من خالل المنافع الصحية للبالغين في ألبرتا أو المنافع الصحية لألطفال 

في ألبرتا. 

https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
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التعليم

التعليم االبتدائي والثانوي

التعليم العام لألطفال من سن الخامسة حتى 19 عاماً مجاني. في ألبرتا، 

يجب عىل األطفال ما بين سن السادسة و16 الدوام في المدرسة. لألهالي 

خيار إرسال أطفالهم إىل رياض األطفال. يُقسم النظام المدرسي إىل

12 مستوى صفي.

التعليم ما بعد المرحلة الثانوية وتعليم البالغين

يأخذ البالغون من جميع األعمار برامج ما بعد المرحلة الثانوية للحصول 

عىل وثائق معتمدة ولتطوير معرفتهم وتعلم مهارات جديدة.

يوفر التعليم المتقدم في ألبرتا معلومات وموارد ودعم إن كنت مهتماً في 

متابعة تعليمك أو تدريبك.

يمكنك االختيار من بين مجموعة متنوعة من المنشآت التعليمية وبرامج 

ما بعد المرحلة الثانوية:

تقدم الجامعات برامج شهادات جامعية وشهادات عليا. 	

تقدم الكليات العامة برامج شهادات ودبلومات وترقيات أكاديمية  	

ونقل جامعي وتدريب مهني وتعليم مستمر ودرجات علمية تطبيقية.

تقدم الكليات الخاصة برامج شهادات ودبلومات وترقيات أكاديمية  	

ونقل جامعي وتعليم مستمر وبعض الدرجات العلمية. ترتبط الكليات 

الخاصة في بعض األحيان بمؤسسات دينية.

تقدم معاهد الفنون التطبيقية برامج شهادات ودبلومات ودرجات  	

علمية تطبيقية وتدريب مهني وبرامج تعليم مستمر. تتعلق معظم 

المواد الدراسية بالحرف أو العمل التقني.

تقدم المدارس المهنية تدريباً عىل مهن معينة مثل بائعي المزاد  	

وموظفي البار وعارضي األزياء وفنيي التصميم بمساعدة الحاسوب.

تقدم برامج التدريب المهني مزيجاً من التدريب عىل الحرف في  	

الفصول الدراسية وفي مواقع العمل.

يُعرف تعليم البالغين أيضاً بالتعليم المستمر أو التعليم المتقدم.  	

ويتألف من دروس أو دورات للبالغين الراغبين بإتمام دبلوم المرحلة 

الثانوية، وترقية كفاءاتهم، والتعرف عىل مواضيع جديدة واكتساب 

مهارات جديدة.

 حّسن لغتك اإلنكليزية

اإلنكليزية هي اللغة األساسية المستخدمة في األعمال التجارية والمدارس 

والحياة اليومية في ألبرتا. ستجعل مهاراتك الشفوية والكتابية باللغة 

اإلنكليزية القوية استقرارك وبحثك عن وظيفة عملية سلسة.

تقدم العديد من األماكن في ألبرتا تدريباً عىل اللغة اإلنكليزية، بما في 

ذلك الكليات والجامعات ووكاالت خدمات المهاجرين واألعمال التجارية 

الخاصة والمنظمات الدينية والمجتمعية.

برامج اللغة التي تقدمها الحكومة الكندية أو حكومة ألبرتا هي برامج 

مجانية أو ذات تكلفة منخفضة مقارنة بالمراكز الخاصة.

تحدث إىل مدرستك أو إىل أحد مراكز الدعم في ألبرتا لمعرفة ما إن كنت 

مؤهالً للحصول عىل دعم مالي لحضور دروس اللغة. قد يتضمن هذا 

الدعم رعاية لألطفال، والمواصالت، ومخصصات معيشة. إن كنت بحاجة 

إىل أخذ دورات من أجل العمل، قد تكون مؤهالً للحصول عىل قرض من 

وندميل مايكروليندنغ.

قّيم مهاراتك باللغة اإلنكليزية

تُستخدم معايير اللغة الكندية لتقييم مهارات اللغة في كندا. الشخص 

الذي يحصل عىل المستوى CLB 1 ذو مهارات ضعيفة أو معدومة باللغة 

اإلنكليزية . الشخص الذي يحصل عىل المستوى CLB 12 يستطيع 

تحدث اإلنكليزية بطالقة.

بشكل عام، تحتاج إىل المستوى CLB 4 لتدبر حياتك اليومية. يُطلب 

 عادة المستوى CLB 5 إىل CLB 8 للعمل في ألبرتا. يُطلب المستوى 

CLB 6 إىل CLB 9 للدراسة في ألبرتا.

لمعرفة مستواك في معايير اللغة الكندية:

اخضع لتقييم ذاتي لمعايير اللغة الكندية عىل اإلنترنت. سيعطيك  	

ذلك فكرة عن مستواك الحالي وفقاً لمعايير اللغة الكندية.

أكمل تقييماً رسمياً لمعايير اللغة الكندية في أحد مراكز تقييم اللغة  	

واإلحاالت التالية.

إن كنت ترغب بتحسين مهاراتك باللغة اإلنكليزية، هناك عدة خيارات 

تقدمها الحكومة الكندية ومنظمات عديدة. انظر الروابط السريعة في 

نهاية هذا القسم لمزيد من الخيارات.
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روابط سريعة وبيانات اتصال

 الدعم المالي الحكومي لرعاية الطفل 

https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

 خدمات األطفال

https://www.alberta.ca/childrens-services-office-locations.
aspx

 برنامج الدعم األسري لألطفال ذوي اإلعاقة 

https://www.alberta.ca/fscd.aspx

رعاية الطفل

ال يوجد قانون في ألبرتا يحدد السن الذي يمكن فيه ترك األطفال 

لوحدهم. عليك الحكم جيداً وأخذ سن ونضوج طفلك بعين االعتبار. يدفع 

معظم سكان ألبرتا مقابل رعاية أطفالهم الذين لم يبلغوا 12 عاماً من 

العمر. تتضمن خيارات رعاية الطفل:

مراكز الرعاية النهارية المرخصة المسؤولة عن اإلشراف عىل األطفال  	

الذين لم يبلغوا 7 أعوام من العمر

تقدم دور الرعاية النهارية األسرية لألهالي خدمات مرخصة لرعاية  	

الطفل في بيئة منزلية.

تقدم برامج الرعاية خارج أوقات المدرسة الرعاية لألطفال في سن  	

المدرسة خارج الساعات المدرسية االعتيادية.

تشجع برامج ما قبل المدرسة أو الحضانة األطفال ما بين سن 2 و5  	

أعوام عىل التعلم واللعب والنمو

إن لم تكن قادراً عىل تحمل تكاليف رعاية الطفل، قد تكون مؤهالً 

للحصول عىل دعم مالي حكومي لرعاية الطفل.

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

إن كان لطفلك احتياجات خاصة مثل الحاجة إىل رعاية طبية مستمرة 

أو كانت لديه إعاقة أو تأخر في النمو، تتوفر المساعدة من خالل برنامج 

خدمات األطفال أو برنامج الدعم األسري لألطفال ذوي اإلعاقة.

https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
https://www.alberta.ca/fscd.aspx
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روابط سريعة

 التعليم المتقدم في ألبرتا      

alberta.ca/advanced-education.aspx

 خطط لدراستك - الوثائق المعتمدة والبرامج  

http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-
/programs

 التقييم الذاتي لمعايير اللغة الكندية

clb-osa.ca/home

 مركز تقييم اللغة واإلحاالت واالستشارات شمال ألبرتا 

larcc.cssalberta.ca

 جنوب ألبرتا

settlementcalgary.com/clarc-registration

 دعم رعاية الطفل

alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

 خدمات األطفال

alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx

 برنامج الدعم األسري لألطفال ذوي اإلعاقة 

 alberta.ca/fscd.aspx

 مركز النساء

https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx

 خط معلومات العنف األسري

310 هاتف 1818

 مآوي الحاالت الطارئة

https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx

 خدمات ما قبل الوصول 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/

pre-arrival-services.html

 رابطة ألبرتا للوكاالت التي تخدم المهاجرين

aaisa.ca/membership-directory

 خدمات ألبرتا - اتفاقيات اإليجار 

alberta.ca/rental-agreements.aspx

اعرف المزيد عن شراء منزل | شركة القروض العقارية واإلسكان 

 الكندية 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

 معلومات عن المواصالت في ادمنتون

edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx

 معلومات عن المواصالت في كالغاري

https://www.calgarytransit.com/home.html

 احصل عىل رخصة قيادة

alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

 اشتر أو استأجر مركبة بغرض التمليك

alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

 أّمن عىل المركبة

airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx

 احصل عىل لوحة الترخيص

alberta.ca/licence-plates.aspx

 اعثر عىل طبيب

aspx.albertahealthservices.ca/info/Page13253

 خدمات مجانية لمشاكل الصحة النفسية

http://www.albertahealthservices.ca/amh/amh.aspx

-

http://alberta.ca/advanced-education.aspx
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-programs/
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-programs/
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-programs/
http://clb-osa.ca/home
http://larcc.cssalberta.ca/
http://settlementcalgary.com/clarc-registration/
http://alberta.ca/child-care-subsidy.aspx
http://alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
http://alberta.ca/fscd.aspx
https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
http://aaisa.ca/membership-directory/
http://alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en
http://edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
https://www.calgarytransit.com/home.html
http://alberta.ca/get-drivers-licence.aspx
http://alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx
http://airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx
http://alberta.ca/licence-plates.aspx
http://albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
http://albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
http://www.albertahealthservices.ca/amh/amh.aspx
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455
 حديقة عامة 

وطنية وإقليمية

6
شهادة ترشيح

26
جامعة وكلية

متوسط الدخل

عامل دولي

8%
الضرائب التجارية

90
وظيفة في 3 سنوات

104

توجد في ألبرتا أكثر من 455 حديقة عامة 

وطنية واقليمية ومناطق محمية تحتوي 

عىل جبال خالبة وسفوح تالل منحدرة 

وغابات كثيفة وبراري واسعة.

أصدرنا أكثر من 6250 شهادة ترشيح 

للمهاجرين من خالل برنامج ميزة الهجرة 

إىل ألبرتا في عام 2020، فساعدناهم بذلك 

عىل البقاء في ألبرتا بشكل دائم

توجد في ألبرتا 26 جامعة وكلية حصل 

فيها أكثر من 27000 طالب دولي عىل 

تعليم عالي الجودة في مرحلة ما بعد 

الثانوية في عام 2021-2020

تكسب العائالت في ألبرتا دخالً متوسطاً 

قدره 104000 دوالرًا بعد اقتطاع 

الضرائب. وذلك أعىل من المعدل الكندي 

الذي يبلغ 92000 دوالرًا.

في عام 2020، جاء 6670 عامالً دولياً إىل 

ألبرتا من خالل برنامج العمال األجانب 

المؤقتين في كندا.

نسبة الضرائب التجارية في ألبرتا هي 8 

بالمائة - النسبة األدنى في كندا ومن بين 

النسب األدنى في أمريكا الشمالية.

نستثمر 20.7 مليار دوالر لبناء المئات من 

المشاريع وخلق 90000 وظيفة مباشرة 

وغير مباشرة عىل مدى األعوام الثالثة 

القادمة.

فرص باألرقام

آالفأكثر من

آالف

آالفأكثر من6

ألف
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