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Hằng năm, dân chúng trên khắp thế giới 
chọn Alberta làm điểm đến của họ để 
làm việc và sinh sống. Alberta có tiêu 
chuẩn đời sống cao, các cộng đồng đa 
dạng và chào đón mọi người, cảnh quan 
tuyệt vời, chú trọng vào sự tăng trưởng 
kinh tế, tạo công ăn việc làm và nhiều cơ 
hội cho những người khởi nghiệp.

Hãy khám phá cơ hội của quý vị
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CUỘC SỐNG TẠI 
ALBERTA
Alberta bao gồm các nền văn hóa và cộng 
đồng đa dạng, với những điểm đặc trưng 
duy nhất và cơ hội để làm việc.
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Cuộc sống tại Alberta
Khám phá cơ hội Alberta 

Tại sao Alberta?
Alberta bao gồm các nền văn hóa và cộng đồng đa dạng, là 
quê hương của nhiều dịch vụ hàng đầu thế giới.

Các cộng đồng của chúng tôi là một phần tạo nên Alberta, 
một nơi tuyệt vời để sinh sống. Alberta có các thị trấn nhỏ 
miền thôn quê và các thành phố lớn, chẳng hạn như Calgary 
và Edmonton, với dân số 1.3 triệu và 1 triệu người theo thứ tự. 
Mỗi nơi có điểm đặc trưng duy nhất và nhiều cơ hội để làm 
việc.

Tuy Alberta là tỉnh bang đông dân nhất thứ tư của Canada, 
Alberta cũng là tỉnh bang lớn nhất hàng thứ tư, điều đó có 
nghĩa không bao giờ quá khó để tìm đến với thiên nhiên.

Không quá đắt đỏ
Các gia đình tại Alberta chủ yếu hưởng thụ một lợi tức cao 
hơn so với những nơi khác của Canada.

Alberta cũng cống hiến nhiều lợi thế về chi phí sinh hoạt, 
chẳng hạn như:

• chăm sóc sức khỏe đại chúng
• giảm và bồi hoàn thuế giúp quý vị tiết kiệm các chi phí về 

năng lượng
• mức thuế thấp nhất tại Canada

• có thêm các sự chọn lựa gia cư hợp túi tiền
• chi phí giữ trẻ không quá đắt

Y tế
Hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới của Alberta 
cho phép người dân sử dụng các dịch vụ của bệnh viện, cơ sở 
y tế, các dịch vụ hỗ trợ xã hội khác nhau cũng như của các bác 
sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe có trình độ năng lực 
chuyên môn.

Giáo dục

Mẫu giáo đến lớp 12
Alberta có một hệ thống giáo dục xuất sắc và bao gồm tất cả 
mọi người, với nhiều sự chọn lựa dựa trên ngôn ngữ hay tôn 
giáo. Giáo dục mẫu giáo đến lớp 12 được miễn phí và bắt 
buộc từ 6 đến 16 tuổi. Các sự chọn lựa giáo dục Công giáo và 
Pháp ngữ cũng có sẵn.

Giáo dục hậu trung học
Với 26 trường đại học và cao đẳng, Alberta có nhiều sự chọn 
lựa hậu trung học. Chính phủ Alberta trợ cấp học phí, và chi 
phí thay đổi trong toàn tỉnh. Đồng thời cũng có các khoản vay, 
cấp khoản, học bổng, giải thưởng và tài trợ giáo dục khác 
nhau để giúp quý vị trả tiền cho việc học của mình.
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Khi quý vị đến Alberta để bắt đầu việc học của mình, cơ sở 
giáo dục hậu trung học tại Alberta sẽ có mặt để giúp quý vị 
ổn định cuộc sống mới vào cộng đồng sinh viên của quý vị. 
Nhiều nơi tại Alberta cống hiến việc dạy tiếng Anh, bao gồm 
các trường cao đẳng và đại học, các cơ quan phục vụ di dân, 
các doanh nghiệp tư và các tổ chức tôn giáo cộng đồng.

Môi trường và thời tiết
Là tỉnh bang lớn nhất thứ tư của Canada, cảnh quan đa dạng 
của Alberta bao gồm các thảo nguyên, những cánh rừng, núi 
non, và sông hồ.

Công viên
Alberta rất xem trọng việc bảo tồn môi trường thiên nhiên. 
Alberta rất hãnh diện về các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
của mình và làm việc chuyên cần để bảo đảm các công viên 
của Alberta được bảo trì.

Trong toàn tỉnh bang có năm địa điểm di sản thế giới UNESCO 
và năm công viên quốc gia, cũng như hơn 450 công viên tỉnh 
bang và các khu vực được bảo vệ để đi bộ đường dài, đạp xe 
leo núi, câu cá, chèo thuyền, hay ngồi bên ánh lửa trại.

Thời tiết
Alberta trải nghiệm bốn mùa đặc trưng: xuân, hạ, thu, đông. 
Mùa hè của chúng tôi ấm áp với nhiệt độ lên tới 30oC, trong 
khi mùa đông có thể lạnh đến -30oC. Nếu quý vị mặc quần áo 
đúng theo mùa, quý vị có thể trải nghiệm thời gian ngoài trời 
bất cứ lúc nào trong năm tại Alberta.

Alberta là tỉnh bang có nhiều ánh sáng mặt trời nhất của 
Canada với 1,900 giờ ánh sáng mặt trời ở miền bắc và 2,300 
giờ ở miền nam hằng năm.

Văn hóa
Luôn luôn có điều gì đó để làm tại Alberta. Được biết là ‘thành 
phố lễ hội’ của Canada, Edmonton đăng cai hơn 50 lễ hội duy 
nhất hằng năm, như Lễ Hội Di Sản và Lễ Hội Sân Khấu Quốc 
Tế Fringe. Lễ Hội Cao Bồi Calgary Stampede nổi tiếng thế giới 
với cuộc đua tài của những người chăn bò và triển lãm vinh 
danh di sản miền tây của tỉnh bang.

Các cộng đồng nói tiếng Pháp tại Alberta
Cộng đồng nói tiếng Pháp tại Alberta như tiếng mẹ đẻ 
(Francophone) là một trong số những cộng đồng nói tiếng 
Pháp tăng trưởng nhanh nhất tại Canada, với gần 87,000 
người. Alberta có khoảng 2,000 cộng đồng và địa điểm thiên 
nhiên với các tên ảnh hưởng bởi người Pháp. Bốn đô thị song 
ngữ chính thức của Alberta bao gồm Beaumont, Legal, Falher 
và Plamondon.

Hệ thống giáo dục của Alberta có các sự chọn lựa ngôn ngữ 
tiếng Pháp khác nhau, bao gồm các trường dành cho những 
người nói tiếng Pháp, trường song ngữ Anh Pháp và các khóa 
học tiếng Pháp như một Ngôn Ngữ Thứ Nhì.
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TẠM THỜI ĐẾN 
ALBERTA
Khám phá các sự chọn lựa của quý vị để đến thăm, học 
hành hay làm việc tạm thời tại Alberta.
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Tạm thời đến Alberta
Xem sơ qua để biết tỉnh bang chúng tôi có những gì để cống hiến

Đến thăm Alberta 
Nếu quý vị đến thăm Alberta với tư cách khách du lịch, kinh 
doanh hay gặp gỡ gia đình, quý vị có thể cần phải có một 
chiếu khán du lịch Canada dành cho du khách hay giấy phép 
điện tử cho phép du lịch (electronic travel authorization, viết 
tắt eTA) do chính phủ Canada cấp.

Chiếu khán du lịch
Để đến thăm Alberta với tư cách khách du lịch, quý vị có thể 
cần phải có chiếu khán du lịch Canada dành cho du khách. 
Chiếu khán du lịch có thể là chỉ vào Canada một lần hay nhiều 
lần và có nhiều ngày đến hợp lệ khác nhau. Chiếu khán phải 
có giá trị khi quý vị đến Canada.

Chiếu khán dành cho cha mẹ và ông bà (Parent and 
Grandparent Super Visa) là chiếu khán cho phép đến Canada 
nhiều lần và có thể được cấp phát cho tới 10 năm. Chiếu khán 
cho phép cha mẹ và ông bà hợp lệ đến thăm gia đình tại 
Canada thường xuyên tùy theo ý muốn —và có thể có giá trị 
cho đến 5 năm cho mỗi lần thăm viếng.

Các chuyến đi thăm viếng kinh doanh
Quý vị phải nộp đơn với tư cách khách thăm kinh doanh nếu 
quý vị có kế hoạch thăm viếng Canada để tìm kiếm cách thức 
phát triển công việc kinh doanh, đầu tư hay thúc đẩy các mối 
quan hệ kinh doanh của quý vị. Khách thăm diện kinh doanh 
có thể lưu lại cho đến sáu tháng. Để ở lâu hơn hay làm việc tại 
Canada, hãy nộp đơn xin giấy phép làm việc.

Học tại Alberta
Hệ thống giáo dục bậc cao hơn của Alberta được quốc tế 
công nhận với các trường đại học, cao đẳng, học viện kỹ thuật 
và các cơ sở nghiên cứu sáng tạo ngoại hạng.

Các cơ sở hậu trung học của Alberta cung cấp chương trình 
giáo dục chất lượng cao thu hút những người giỏi và tài năng 
nhất trên toàn thế giới đến để thực hiện các nghiên cứu có 
tính cứu sống mạng người và thay đổi cuộc sống. Quý vị cũng 
có các cơ hội để làm việc trong lúc đang học và sau khi tốt 
nghiệp, kể cả các hướng đi để xin tư cách thường trú.

Các sự chọn lựa giáo dục hậu trung học tại Alberta cống hiến 
chứng chỉ, văn bằng, các bằng về ngành nghề ứng dụng, các 
chương trình học nghề và tiếp tục việc học liên quan đến các 
ngành kỹ thuật chuyên môn. Có nhiều chương trình khác 
nhau đáp ứng các mục tiêu chuyên môn của quý vị - từ chăm 
sóc sức khỏe đến khoa học và công nghệ.

Nếu quý vị dự định đến học tại Alberta lâu hơn sáu tháng tại 
một cơ sở giáo dục được chỉ định, quý vị sẽ cần một giấy phép 
du học tại Canada.
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Làm việc tại Alberta
Công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời cung cấp sự hỗ trợ 
thiết yếu cho nền kinh tế Alberta, đóng góp kỹ năng và tài 
năng của họ để hỗ trợ sự tăng trưởng và đổi mới trong toàn 
tỉnh bang.

Chương Trình Công Nhân Ngoại Quốc Lao Động 
Tạm Thời (Temporary Foreign Worker, viết tắt 
TFW)
Chương trình TFW do chính phủ Canada điều hành và cho 
phép công dân đủ điều kiện của các quốc gia khác nộp đơn 
xin làm việc tạm thời tại Canada hay làm việc cho tới ba năm. 
Chương trình bao gồm đủ các ngành nghề và trình độ kỹ 
năng. Ngoài việc phải xin thư mời làm việc do một người chủ 
tại Alberta cấp, quý vị có thể cần giấy phép làm việc hay giấy 
Thẩm Định Tác Động Thị Trường Lao Động (Labour Market 
Impact Assessment, viết tắt LMIA). Một LMIA bao gồm một số 
điều kiện, chẳng hạn như quý vị có thể làm việc tại đâu và cho 
ai, loại công việc nào quý vị có thể làm và quý vị có thể làm 
việc bao lâu tại Canada.

Văn Phòng Cố Vấn Công Nhân Ngoại Quốc Lao Động Tạm 
Thời của Alberta giúp công nhân nước ngoài lao động tạm 
thời, du học sinh (với giấy phép làm việc) và những người chủ 
thuê lao động hiểu các quyền của họ và tìm giải pháp cho các 
trường hợp liên quan đến các điều kiện làm việc không công 
bằng, không an toàn hay không lành mạnh.

Chương Trình Lưu Động Quốc Tế (International 
Mobility Program, viết tắt IMP)
Chương trình Lưu động Quốc tế do chính phủ Canada điều 
hành, cho phép những người chủ thuê lao động Canada thuê 
mướn công nhân ngoại quốc không có LMIA. Nghề nghiệp 
của quý vị phải bắt buộc không đòi hỏi có một LMIA để quý vị 
đủ điều kiện xin một giấy phép làm việc theo diện IMP (Miễn 
trừ LMIA):

Giấy phép cụ thể của chủ thuê lao động cho phép quý vị làm 
việc cho một người chủ cụ thể. Giấy phép dành cho những 
người có thể lao động tạm thời tại Canada theo các thỏa 
thuận thương mại quốc tế.

Giấy phép làm việc diện Mở (Open work permit) cho phép quý 
vị làm việc cho bất cứ người chủ nào trong một khoảng thời 
gian cụ thể. Giấy phép dành cho du học sinh, người phối 

Liên lạc văn phòng cố vấn TFW

lbr.tfwao@gov.ab.ca 

Địa điểm phía Bắc – Edmonton: 780-644-2584  
Địa điểm phía Nam – Calgary: 403-476-4540

Các đường nối mạng nhanh & Thông tin để liên lạc

Giấy phép điện tử cho phép du lịch 
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/servi ces/
visit-canada/eta.html 

Tìm hiểu thêm về việc học tại Alberta 
study.alberta.ca/

Kiểm tra để biết quý vị có đủ điều kiện cho chương trình 
TFW hay không 
cic.gc.ca/CometoCanada

Nộp đơn cho chương trình TFW 
cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.asp

Tìm hiểu để biết quý vị có cần phải có một LMIA hay không  
cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp

Thông tin dành cho cư dân cư ngụ tạm thời 
alberta.ca/temporary-residents.aspx 

Các nguồn hỗ trợ dành cho công nhân nước ngoài làm 
việc tạm thời 
https://www.alberta.ca/resources-temporary-for-
eign-workers.aspx

ngẫu/bạn đời theo thông luật, những công dân nước ngoài đủ 
điều kiện và những người trẻ muốn vừa du lịch vừa làm việc.

mailto:lbr.tfwao%40gov.ab.ca?subject=
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta.html
http://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
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
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SỐNG THƯỜNG TRỰC 
TẠI ALBERTA
Khám phá các chọn lựa để được thường trú.
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Khái quát
Có một số các chương trình di trú và hướng đi khác nhau quý 
vị có thể chọn để di dân đến Alberta—với tư cách công nhân 
hay người khởi nghiệp. Khi quý vị trở thành thường trú nhân 
hay công dân Canada, quý vị có thể  tự do đi lại trong toàn cõi 
Canada.

Có các chương trình di trú của liên bang (Chính phủ Canada) 
và tỉnh bang (Chính phủ Alberta). Tại Alberta, chương trình 
tỉnh bang được gọi Chương trình Di dân Thuận lợi của Alberta 
(Alberta Advantage Immigration Program, viết tắt AAIP).

Sống thường trực tại Alberta
Khám phá các chương trình di trú của tỉnh bang và liên bang

Chương trình đề cử tỉnh bang – Chương 
trình Di dân Thuận lợi Alberta
Chương trình Di dân Thuận lợi của Alberta là chương trình di 
dân kinh tế đề cử những người có thể giúp đáp ứng các nhu 
cầu của tỉnh bang cho công nhân và người khởi nghiệp.

Tất cả các diện (stream) đều có lệ phí không bồi hoàn.

Chương trình có các diện dành cho cá nhân hiện đang làm 
việc hay có ý định làm việc tại Alberta, cũng như cho những 
người khởi nghiệp có ý định thiết lập công việc kinh doanh tại 
tỉnh bang.
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Diện dành cho công nhân

Diện Cơ Hội Alberta (Alberta 
Opportunity Stream)

Dành cho các ứng đơn đủ điều kiện đang sống và làm việc tại Alberta và có thư 
mời làm việc toàn thời gian của một chủ thuê lao động tại Alberta.

Diện Nhập Cư Tốc Hành của Alberta 
(Alberta Express Entry Stream)

Dành cho các ứng đơn đủ điều kiện từ hệ thống Nhập Cư Nhanh của chính phủ 
Canada, những người chứng minh có mối liên hệ chặt chẽ với Alberta hay 
những người có thể giúp hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và các ưu tiên đa dạng 
hóa của Alberta.

Hướng Đi Tăng Tốc Công Nghệ  
(Accelerated Tech Pathway)

Dành cho các ứng đơn hiện đang làm việc cho, hay có thư mời làm việc  với, một 
chủ thuê lao động ngành công nghệ tại Alberta cho một nghề nghiệp công 
nghệ hợp lệ.

Diện Quy Hoạch Nông Thôn (Rural 
Renewal Stream)

Dành cho công dân nước ngoài có thư mời làm việc toàn thời gian từ một người 
chủ tại Alberta để làm việc tại một cộng đồng nông thôn được chỉ định của 
Alberta.

Diện dành cho người khởi nghiệp

Diện Doanh Nhân Tốt Nghiệp (Graduate 
Entrepreneur Stream)

Dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại các cơ sở giáo dục hậu trung học  
được chấp thuận của Alberta, những người muốn bắt đầu một công việc kinh 
doanh hay mua lại một cơ sở kinh doanh hiện hữu.

Diện Doanh Nhân Tốt Nghiệp Nước 
Ngoài (Foreign Graduate Entrepreneur 
Stream)

Dành cho sinh viên ngoại quốc sống ngoài Canada đã tốt nghiệp trong các lĩnh 
vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), những người muốn khởi 
nghiệp và bắt đầu việc kinh doanh sáng tạo tại Alberta.

Diện Doanh Nhân Thôn Quê (Rural 
Entrepreneur Stream)

Dành cho những người khởi nghiệp đã sẵn sàng để tạo các cơ hội kinh doanh 
tại các cộng đồng miền thôn quê. Bằng cách khởi sự một công việc kinh doanh 
hay mua lại một cơ sở hiện hữu, những người mới đến đủ điều kiện này có thể 
tạo công ăn việc làm và tiếp thêm sinh lực cho cho các ngành kinh tế địa 
phương nằm ngoài các trung tâm đô thị chính của Alberta.

Diện Nông Trang (Farm Stream) Dành cho nông dân có kinh nghiệm, những người có kế hoạch mua hay khởi sự 
một nông trang tại Alberta.
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Các chương trình của liên bang
Chính phủ Canada chịu trách nhiệm toàn bộ vấn đề di dân 
đến quốc gia.

Diện Nhập Cư Tốc Hành của Canada (Canada 
Express Entry)
Nhập Cư Tốc Hành (Express Entry) là một hệ thống điện tử 
quản lý đơn xin thường trú do cơ quan Di Trú, Người Tỵ Nạn 
và Công Dân Vụ Canada (Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada, viết tắt IRCC) điều hành.

Để tiếp cận diện Express Entry, ứng viên trước hết phải điền 
một hồ sơ chứng tỏ làm thế nào họ đáp ứng các tiêu chuẩn 
của một trong các chương trình di dân kinh tế của liên bang:

• Diện Có Kinh Nghiệm Làm Việc tại Canada (Canadian 
Experience Class)

• Chương trình Liên Bang Diện Tay Nghề Kỹ Năng (Federal 
Skilled Worker Program)

• Chương trình Liên Bang Diện Tay Nghề Kỹ Thuật (Federal 
Skilled Trades Program)

Khi hoàn tất đơn, ứng viên sẽ được tính điểm bằng cách dùng 
hệ thống xếp hạng. Các ứng viên được xếp hạng cao nhất sẽ 
được IRCC mời nộp đơn xin thường trú.

Các chương trình thí điểm về di trú
Đề án thí điểm diện nhập cư nông thôn và miền Bắc 
(Rural and Northern Immigration Pilot) là chương trình 
theo khuynh hướng cộng đồng nhằm đưa các phúc lợi của 
việc nhập cư kinh tế đến các cộng đồng nhỏ hơn bằng cách 
tạo hướng đi xin tư cách thường trú dành cho các công nhân 
ngoại quốc có tay nghề muốn làm việc và sinh sống tại một 
trong các cộng đồng đó.

Đè án thí điểm diện Nông Lương (Agri-food Pilot) giúp 
giải quyết các nhu cầu lao động của ngành sản xuất thực 
phẩm nông nghiệp của Canada. Thí điểm cung cấp hướng đi 
nhắm đến việc xin tư cách thường trú dành cho các công 
nhân có kinh nghiệm, không làm việc theo mùa trong các 
ngành nghề cụ thể.

Các chương trình nhập cư diện kinh doanh
Các chương trình này cung cấp cho người khởi nghiệp và 
những người kinh doanh tự làm chủ đến từ các quốc gia khác 
với các hướng đi nhắm đến việc xin thường trú.

 

Nếu quý vị có một ý tưởng hay công việc kinh doanh sáng tạo, 
quý vị có thể nộp đơn xin Chiếu Khán Khởi Nghiệp 
(Start-Up Visa). Công việc kinh doanh của quý vị phải được 
hỗ trợ bởi một tổ chức được chỉ định.

Nếu quý vị có ý định tự mình làm chủ tại Alberta, quý vị có thể 
nộp đơn Chương trình Những Người Tự Làm Chủ 
(Self-Employed Persons Program). Quý vị phải có kinh 
nghiệm có liên quan trong các hoạt động văn hóa hay thể 
thao.

Chương trình Bảo trợ Thân nhân
Chương trình Bảo trợ Thân nhân (Family Sponsorship 
Program) cho phép công dân và thường trú nhân Canada bảo 
lãnh thân nhân trở thành thường trú nhân với khả năng sinh 
sống, làm việc và học hành tại Alberta.

Chương trình Người Chăm Sóc (Caregiver 
Program)
Chương trình Người Chăm Sóc dành cho những người làm 
công việc chăm sóc với hai năm kinh nghiệm giữ trẻ hay chăm 
sóc người già hay người tàn tật tại Canada.

Tái định cư người tỵ nạn
Chương trình Tái Định Cư Nhân Đạo Người Tỵ Nạn dành cho 
những người cần sự bảo vệ ở bên ngoài Canada và quốc gia 
nguyên quán của họ. Chương trình cũng cung cấp cơ hội để 
người dân bảo trợ người tỵ nạn.

Các hướng đi nhập cư khác
Nếu quý vị ở tại Canada và sẽ phải chịu khó khăn quá đáng 
nếu phải quay về quốc gia nguyên quán của mình, quý vị có 
thể nộp đơn xin được cứu xét vì lý do nhân đạo và đáng 
thương tâm.

Nếu quý vị đang ở tại Canada theo giấy phép tạm trú hợp lệ, 
quý vị có thể nộp đơn xin thường trú theo diện đang được 
cấp phép để ở nếu quý vị được xem như thuộc diện không thể 
nhập cư Canada.
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Những điều cần nghĩ đến
• Quý vị không cần phải thuê một người đại diện hay luật sư 

di trú để giúp quý vị làm đơn.

 - Thuê một người đại diện để nộp đơn hay luật sư sẽ 
không giúp cho việc xét đơn của quý vị được nhanh hơn. 
Nếu quý vị quyết định thuê người đại diện, chính phủ 
Canada và Alberta vẫn có thể liên lạc trực tiếp quý vị về 
đơn xin của quý vị. Nếu quý vị thực hiện sự chọn lựa của 
cá nhân để nhờ người đại diện, quý vị phải điền một mẫu 
đơn cho biết quý vị đang dùng dịch vụ của người đại 
diện, nếu không đơn của quý vị có thể bị từ chối.

 - Tất cả thông tin quý vị cần để nộp đơn xin di dân đến 
Alberta đều miễn phí, tuy nhiên phải trả lệ phí nộp đơn. 
Hãy dùng đúng mẫu đơn của chương trình quý vị đang 
nộp đơn.

 - AAIP đòi hỏi việc dịch có chứng thực (certified 
translation). Hãy cung cấp một bản dịch có chứng thực 
với bất cứ tài liệu nào không phải bằng tiếng Anh hay 
tiếng Pháp và nộp các tài liệu của quý vị với bản sao tài 
liệu bản gốc. Truy cập Hội Biên Dịch Viên và Thông Dịch 
Viên của Alberta (Association of Translators and 
Interpreters of Alberta, viết tắt ATIA) để tìm một biên 
dịch viên có quyền chứng thực tại Canada.

• Trước khi nộp đơn cho một diện nhập cư, hãy tìm mã Xếp 
Loại Nghề Nghiệp Quốc Gia (National Occupational 
Classification, viết tắt NOC) của quý vị để xác định việc đủ 
điều kiện cho chương trình nhập cư của tỉnh bang hay liên 
bang của quý vị. Hệ thống NOC, được lập ra bởi chính phủ 
Canada, xếp loại mỗi công việc làm tại Canada.

Lưu ý việc lường gạt trên liên mạng (internet) và 
các trang web giả.

Không ai có thể bảo đảm một việc làm hay chiếu khán cho 
quý vị đến Canada. Chỉ các viên chức di trú, các tòa đại sứ 
Canada, cao ủy và lãnh sự quán mới có thể quyết định có 
cấp chiếu khán hay không.

Hãy tìm hiểu để tự bảo vệ quý vị không bị lường gạt trong 
vấn đề di trú. canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/protect-fraud.html

Các đường nối mạng nhanh

Các diện nhập cư của AAIP 
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigra-
tion-program.aspx

Các chương trình của chính phủ Canada 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada.html 

Hội Biên Dịch Viên và Thông Dịch Viên Alberta 
atia.ab.ca/ 

Tìm Sự Xếp Loại Nghề Nghiệp Quốc Gia 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/
find-national-occupation-code.html

Tìm để biết người thay mặt quý vị nộp đơn có hợp pháp 
hay không 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigration-citizenship-representative/
choose/authorized.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/protect-fraud.html
https://www.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/ 
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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LÀM VIỆC TẠI 
ALBERTA
Lương bổng Alberta nằm trong số lương 
bổng cao nhất tại Canada. Hãy tìm hiểu để 
khám phá các cơ hội và để làm việc tại tỉnh 
bang của chúng tôi.
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Tìm một việc làm
Lương bổng ở Alberta nằm trong số các lương bổng cao nhất 
tại Canada. Lương bổng tại Alberta thay đổi tùy theo chủ thuê 
lao động, số giờ lao động và năng lực giáo dục, cũng như kinh 
nghiệm được yêu cầu và trách nhiệm của vai trò công việc.

Có một số các tổ chức và nguồn trợ giúp có thể giúp quý vị 
tìm việc làm và xây dựng nghề nghiệp của mình tại Alberta:

• Các Trung Tâm Hỗ Trợ của Alberta (Alberta Supports 
Centres) cung cấp các chương trình và dịch vụ lao động 
trên khắp Alberta. Điều này bao gồm các hội chợ việc làm, 
các buổi hội thảo, các buổi trình bày thông tin, và thông tin 
về thị trường lao động.

• Alis là một nguồn hỗ trợ trực tuyến tư vấn tìm việc làm, 
soạn thảo bản lý lịch việc làm, giúp chuẩn bị cho cuộc 
phỏng vấn, và thương thảo lương bổng của quý vị.

• Các cơ quan phục vụ di dân cung cấp dịch vụ cho những 
người mới đến, kể cả giúp đỡ tìm việc làm

• Các Điều Căn Bản Để Tìm Việc (Work Search Basics) có thể 
cho quý vị kiến thức và các nguồn hỗ trợ để tìm việc tại 
Alberta.

• Ngân hàng Việc Làm của chính phủ Canada có một danh 
sách liệt kê những cơ hội công việc hiện có tại Alberta—các 
công việc làm mới được niêm yết mỗi ngày. Để giảm bớt 
thời gian tìm kiếm của mình, hãy tìm những công việc nào 
phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của quý vị thông qua 
Job Match (Kết Hợp Đúng Việc Làm).

• Các nơi khác để tìm việc bao gồm Bản Niêm Yết Việc Làm 
tại Alberta và các trang web quảng cáo các cơ hội việc làm 
ở khắp Alberta.

Giao lưu tiếp xúc và trao đổi
Một cách khác để tìm việc làm là qua giao lưu. Điều này có 
nghĩa nói chuyện với bạn bè, hàng xóm láng giềng hay những 
người trong cộng đồng của quý vị để tìm những công việc có 
thể không được quảng cáo.

Các chương trình tư vấn sau đây có thể kết nối quý vị với 
người làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp của quý vị:

• Hội Đồng Tư Vấn Lao Động Di Dân Vùng Edmonton 
(Edmonton Region Immigrant Employment Council, viết tắt 
ERIEC)

Làm việc tại Alberta
Thông tin về kiếm việc làm tại Alberta và các chứng thực học vấn

• Hội Đồng Tư Vấn Lao Động Di Dân Vùng Calgary (Calgary 
Region Immigrant Employment Council, viết tắt CRIEC)

Đăng ký với các cơ quan giúp tìm việc làm
Các cơ quan giúp tìm việc làm có giấy phép hành nghề cũng 
có thể giúp quý vị tìm đúng công việc. Một số cơ quan chuyên 
xếp chỗ tìm việc làm tạm. Những cơ quan khác chú trọng vào 
các lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể. Các công ty giúp tìm việc 
không tính lệ phí để giúp quý vị tìm một việc làm. Chi phí này 
phải được trả bởi chủ thuê lao động.

Làm hay cải thiện bản sơ yếu việc làm và thư xin 
việc của quý vị
Bản sơ yếu việc làm của quý vị phải bao gồm các kỹ năng của 
quý vị và nêu bật những kỹ năng cụ thể mà người chủ cần. 
Thư xin việc của quý vị thường dài khoảng một trang tóm tắt 
kinh nghiệm của quý vị và giải thích tại sao quý vị là ứng đơn 
tốt nhất cho công việc.
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Khám phá các sự chọn lựa của quý vị
Quý vị có thể cần phải nộp đơn xin một vài công việc trước khi 
quý vị nhận được lời đề nghị việc làm. Hãy xét đến việc nộp 
đơn cho những công việc trong một lĩnh vực có liên quan để 
giúp quý vị xây dựng kinh nghiệm quý báu hay nghĩ đến việc 
nâng cấp học vấn của quý vị.

Thiện nguyện cũng có thể giúp quý vị xây dựng kinh nghiệm 
lao động tại Canada, cải thiện các kỹ năng của quý vị và phát 
triển mạng lưới chuyên môn và cá nhân của quý vị.

Một công việc làm tạm thời có thể không phù hợp với trình độ 
học vấn hay chuyên môn của quý vị. Tuy nhiên, nó có thể giúp 
quý vị xây dựng kinh nghiệm làm việc tại Canada, cải thiện kỹ 
năng tiếng Anh của quý vị, học hỏi về phong cách lao động tại 
những nơi làm việc của Canada, gặp gỡ những người mới và 
xây dựng mạng lưới giao tiếp của quý vị.

Bằng cấp, chứng chỉ và năng lực chuyên môn
Năng lực học vấn và các tiêu chuẩn chuyên môn khác nhau 
tùy theo quốc gia. Văn bằng, chứng chỉ quốc tế của quý vị có 
thể cần phải được đánh giá để so sánh với các tiêu chuẩn của 
Alberta.

Các văn bằng giáo dục là các chứng chỉ chứng minh quý vị đã 
hoàn tất trung học hay hậu trung học. Dịch vụ Thẩm định  
Văn bằng Quốc tế (International Qualifications Assessment 
Service, viết tắt IQAS) sẽ thẩm định các văn bằng học thuật 
quốc tế của quý vị để so sánh chúng với các tiêu chuẩn tại 
Alberta.

Các nghề nghiệp được quản lý
Các nghề được quản lý đòi hỏi phải được các cơ quan quản lý 
ngành nghề chuyên môn công nhận nhằm bảo đảm công 
nhân hội đủ tiêu chuẩn hành nghề. Trước khi đến Canada, các 
văn bằng của quý vị nên được thẩm định cho các mục đích 
nhập cư. Khi quý vị đến Canada, có một tiến trình riêng rẽ để 
quý vị được cấp giấy phép hành nghề. Quý vị được khuyến 
khích liên lạc với cơ quan quản lý chuyên môn cho ngành 
nghề quý vị trước khi đến Canada để tìm hiểu về tiến trình cần 
thiết.

Khả năng chuyên môn (credential) của quý vị phải được công 
nhận để hành nghề kỹ thuật được quy định tại Alberta. Trước 
khi quý vị nộp đơn xin việc hay nhận một việc làm tại Alberta, 

Các đường nối mạng nhanh & Thông tin để liên lạc

Các Trung Tâm Hỗ Trợ Alberta (Alberta Supports Centres) 
alberta.ca/alberta-supports.aspx 

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

Các dịch vụ giúp tìm việc 
alberta.ca/employment-services.aspx

Hiệp Hội Cơ Quan Phục Vụ Di Dân của Alberta (Alberta 
Association of Immigrant Service Agencies, viết tắt AAISA) 
aaisa.ca/membership-directory/ 

Các Điều Căn Bản Giúp Tìm Việc (Work Search Basics) 
alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/
work-search-basics/

Ngân hàng việc làm 
ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do
alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta/
alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/

Giao lưu và kết nối 
Edmonton - eriec.ca/career-mentorship-program/
Calgary - criec.ca/

Công Nhận Khả Năng Chuyên Môn Ở Nước Ngoài (Foreign 
Qualification Recognition) 
alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx

Dịch Vụ Thẩm Định Văn Bằng Quốc Tế (International 
Qualifications Assessment Service, IQAS) 
alberta.ca/IQAS

Thiện nguyện tại Alberta 
volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/
find-a-volunteer-opportunity/

hãy chắc chắn khả năng chuyên môn của quý vị đáp ứng các 
tiêu chuẩn của tỉnh bang. Nếu khả năng chuyên môn của quý 
vị không được công nhận tại Alberta, quý vị có thể cần phải a) 
làm thợ học nghề; hay b) dùng kinh nghiệm làm việc của quý 
vị để nộp đơn cho chương trình sát hạch ngành nghề để được 
chứng thực đủ năng lực hành nghề kỹ thuật của quý vị.

http://alberta.ca/alberta-supports.aspx
http://alis.alberta.ca/look-for-work/
http://alberta.ca/employment-services.aspx
http://aaisa.ca/membership-directory/ 
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/
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KHỞI NGHIẸP TẠI 
ALBERTA
Người dân Alberta có tinh thần khởi nghiệp được hỗ 
trợ bởi một lực lượng lao động trẻ, có trình độ học 
vấn, và đa dạng. Chúng tôi cũng có mức thuế doanh 
nghiệp thấp nhất tại Canada và không có thuế 
thương mại tỉnh bang.
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Khái quát
Alberta là một nơi tuyệt vời để bắt đầu công việc kinh doanh 
của quý vị. Người dân Alberta có một tinh thần khởi nghiệp 
được hỗ trợ bởi một lực lượng lao động trẻ, và đa dạng. 
Chúng tôi cũng có mức thuế doanh nghiệp thấp nhất tại 
Canada và không có thuế thương mại tỉnh bang.

Chúng tôi chào đón những người mới đến tài năng và các nhà 
khởi nghiệp tạo công ăn việc làm mà sẽ dọn đến để sống và 
làm việc tại Alberta.

Xin xem Chương Trình Lợi Thế Nhập Cư Alberta (Alberta 
Advantage Immigration Program) (trang 11) để biết thông tin 
về các diện nhập cư cho phép quý vị mở một cơ sở kinh doanh 
và sống thường trực tại Alberta.

Nếu quý vị có thắc mắc hay cần sự giúp đỡ với đơn  
xin của mình, xin gửi email cho  
entrepreneur.supportservice@gov.ab.ca.

Các nguồn hỗ trợ

Các doanh nghiệp nhỏ tại Alberta
Alberta dẫn đầu cả nước trong việc tạo dựng các cơ sở kinh 
doanh nhỏ.

Khi bắt đầu một doanh nghiệp, các nhà khởi nghiệp Alberta 
được tiếp cận chương trình và các cơ quan cung cấp dịch vụ 
cung cấp sự hỗ trợ thông qua tư vấn và hướng dẫn, trợ giúp 
tài chánh và huấn luyện cũng như thông tin về việc mở mang 
thị trường và cấp quỹ tài trợ.

Hãy tìm hiểu làm thế nào để khởi sự một doanh nghiệp tại 
Alberta, điều hành một cơ sở kinh doanh và xin giấy phép 
hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ.

Kết nối Doanh nghiệp (Business Link)
Business Link cung cấp dịch vụ cho các nhà khởi nghiệp di 
dân. Các dịch vụ này bao gồm:

• hỗ trợ tư vấn trực tiếp

• các ngưồn tài liệu thông tin, các sách hướng dẫn và các 
danh sách để kiểm lại cho đúng (checklists)

• huấn luyện và các buổi hội thảo

• xây dựng mạng lưới giới thiệu

Tương Lai Cộng Đồng Alberta (Community Futures 
Alberta)
Mạng Lưới Tương Lai Cộng Đồng Alberta (Community Futures 
Network of Alberta, viết tắt CFNA) cung cấp việc phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và kinh tế nông thôn thông qua 27 văn 
phòng Community Futures ở toàn miền thôn quê Alberta.

Các dịch vụ được cống hiến bởi các văn phòng CFNA bao 
gồm:

• giúp quý vị thảo một kế hoạch kinh doanh

• kế hoạch tiếp thị hay chiến lược mở rộng kinh doanh

• trực tiếp hướng dẫn và cố vấn kinh doanh

Trở thành một người khởi nghiệp tại Alberta
Thông tin về việc làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp

Các đường nối mạng nhanh & Thông tin để liên lạc

Xây dựng cơ sở kinh doanh nhỏ 
alberta.ca/small-business-resources.aspx

Kết Nối Doanh Nghiệp  
businesslink.ca/what-we-do/
immigrant-entrepreneur-program/ 

Mạng Lưới Tương Lai Cộng Đồng Alberta (Community 
Futures Network of Alberta)    
albertacf.com/

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://albertacf.com/
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CHỌN ALBERTA LÀM 
QUÊ HƯƠNG CỦA 
QUÝ VỊ
Khám phá các chi tiết trong cuộc sống mới hàng 
ngày của quý vị tại Alberta: từ gia cư đến giáo dục.
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Trước khi quý vị đến
Cả chính phủ Canada lẫn Alberta cống hiến thông tin và dịch 
vụ dành cho người mới đến trước khi họ đến. Một số trong 
các dịch vụ này chỉ có cho những người sống bên ngoài 
Canada và một số dịch vụ chỉ có khi quý vị đặt chân đến 
Canada với giấy xác nhận tư cách thường trú. Cũng có một số 
các dịch vụ của tỉnh bang cung cấp cho những cư dân tạm 
thời có giấy phép làm việc, những người dân Canada nhập 
tịch, và những người xin tỵ nạn.

Thông tin của tỉnh bang
Trước khi quý vị đến Alberta, quý vị cần thu thập các tài liệu 
quan trọng để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Quý vị có thể 
cần phải sử dụng các giấy tờ này với người chủ, với các viên 
chức điều hành của tỉnh bang, các cơ sở giáo dục, và các cơ 
quan thẩm định văn bằng.

Các tài liệu này bao gồm:

• giấy thông hành hợp lệ

• giấy tờ nhập cư

• thư giới thiệu việc làm

• học bạ trường lớp/trường đại học

Chọn Alberta làm quê hương của quý vị
Thông tin giúp quý vị định cư tại Alberta

Các dịch vụ của liên bang
Khi IRCC chấp thuận đơn xin thường trú của quý vị – nếu quý 
vị vẫn còn ở bên ngoài Canada – quý vị và gia đình quý vị có 
thể nhờ các dịch vụ trực tuyến hay đích thân gặp mặt để giúp 
chuẩn bị và thích nghi với cuộc sống tại Canada.

Các dịch vụ trước khi đến này có thể giúp quý vị để:

• chuẩn bị cho việc di dân đến Canada

• xin xác nhận trình độ học vấn, kinh nghiệm việc làm và văn 
bằng của quý vị tại Canada

• kết nối với các chủ thuê lao động để tìm việc làm

• kết nối với các dịch vụ miễn phí sau khi quý vị đến Canada

Định cư và hội nhập

Các dịch vụ dành cho người mới đến
Alberta có một vài cơ quan phục vụ di dân nơi quý vị có thể  
sử dụng các dịch vụ giúp định cư khác nhau.

Hãy tìm hiểu các dịch vụ có sẵn thông qua Hiệp Hội Các Cơ 
Quan Phục Vụ Di Dân của Alberta.

Xin đọc Tài Liệu Hướng Dẫn Chào Mừng của Bộ Di 
Trú, Người Tỵ Nạn và Công Dân Vụ Canada (IRCCC)  
(cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf)

http://cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf
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Gia cư
Nhiều cá nhân và gia đình, kể cả những người mới đến, trước 
tiên thuê nhà cho đến khi họ để dành đủ tiền để đặt cọc mua 
nhà.

Thuê nhà
Khi thuê nhà, quý vị sẽ cần ký một thỏa thuận hay hợp đồng 
thuê nhà với chủ nhà. Hợp đồng có thể là cho một khoảng 
thời gian cố định, ví dụ, một năm, hay ở tháng nào trả tiền 
tháng đó.

Ngoài tiền thuê nhà háng tháng của quý vị, sẽ có những chi 
phí khác quý vị cần phải xét đến. Giá thuê nhà có thể bao gồm 
hay không bao gồm các tiện ích chẳng hạn như điện và sưởi 
– hãy kiểm tra với chủ nhà trước khi quý vị ký hợp đồng.

Hầu hết chủ nhà yêu cầu quý vị trả tiền đặt cọc an toàn trước 
khi quý vị dọn vào. Tiền này để trả cho bất cứ hư hại nào có 
thể xảy ra cho căn nhà. Nếu nhà không bị hư hại, quý vị sẽ 
nhận lại đầy đủ số tiền đặt cọc khi quý vị dọn ra.

Mua một căn nhà
Quý vị có thể mua một căn nhà tại Alberta bằng cách liên lạc 
với một chuyên viên địa ốc hay thông qua việc mua bán tư.

Một chuyên viên địa ốc, cũng còn gọi là chuyên viên môi giới 
bất động sản, là một chuyên viên giúp người dân mua và bán 
nhà. Các chuyên viên địa ốc tính lệ phí dịch vụ của họ. Đa 
phần, người bán trả tất cả các lệ phí cho chuyên viên địa ốc, 
nhưng quý vị nên hỏi về điều này trước khi làm việc với một 
chuyên viên mua bán nhà cửa.

Các đường nối mạng nhanh & Thông tin để liên 
lạc

Dịch Vụ Alberta – Các hợp đồng thuê nhà 
https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx

Cơ quan Canada đặc trách Gia Cư và Tiền Nợ Mua 
Nhà (Canadian Mortgage and Housing Corporation)
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en
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Giao thông

Phương tiện chuyên chở công cộng
Chuyên chở công cộng tại Alberta bao gồm xe buýt và xe lửa. 
Chúng có thể giúp quý vị di chuyển bên trong thành phố. Để 
tìm hiểu thêm, liên lạc đô thị của quý vị hay tìm kiếm trực 
tuyến.

Di chuyển đường dài
Khi di chuyển trong và ra khỏi tỉnh bang, các sự chọn lựa 
chính là xe buýt, xe lửa hay máy bay. Alberta có 11 phi cảng, 
kể cả hai phi trường quốc tế, một tại Edmonton và một tại 
Calgary.

Lấy bằng lái xe
Ngay cả nếu quý vị không dự tính làm chủ hay lái một chiếc 
xe, quý vị được khuyên nên xin một bằng lái xe Alberta để làm 
thẻ căn cước hay để chứng minh địa chỉ cư trú.

Tại Alberta, tài xế mới phải thông qua chương trình thi lấy 
bằng lái xe từng giai đoạn (Graduated Driver’s Licence, viết tắt 
GDL). Điều này bao gồm kiểm tra kiến thức, hai năm tập lái lấy 
kinh nghiệm với sự hỗ trợ (một năm hoàn toàn không bị treo 
bằng) và một cuộc kiểm tra nâng cao về việc lái xe trên đường 
phố. Nếu quý vị đã có bằng lái xe, quý vị có thể đổi bằng lái xe 
của Canada hay bằng lái quốc tế để lấy bằng lái tại Alberta mà 
không cần phải tham gia trong chương trình GDL hay xin 
được công nhận kinh nghiệm lái xe cúa quý vị để giảm thời 
gian trong chương trình GDL.

Mua, bảo hiểm và đăng bộ xe
Xe sử dụng tại Alberta phải có bảo hiểm và đăng bộ sau khi 
quý vị mua xe.

Nếu quý vị không có ý định làm chủ hay lái một chiếc xe, quý 
vị có thể nộp đơn xin chứng minh thư của Alberta để làm căn 
cước và cho các mục đích làm bằng chứng về việc cư trú.

Các đường nối mạng nhanh & Thông tin để liên 
lạc

Mua hay thuê một chiếc xe
https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Bảo hiểm xe
https://albertaairb.ca/

Xin bảng số xe
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx

Xin bằng lái xe 
https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

Hoán đổi bằng lái không phải của Alberta 
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-li-
cences.aspx

https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx
https://albertaairb.ca/
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx
https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx
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Chăm sóc sức khỏe

Kế hoạch Bảo hiểm Y tế của Alberta (Alberta Health Care 
Insurance Plan, viết tắt AHCIP)
Alberta cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe căn bản thông 
qua AHCIP. Chương trình này bảo hiểm y tế cho thường trú 
nhân và những người cư trú tạm thời. Bảo hiểm không bao 
trả cho du khách hay khách đến thăm tỉnh bang.

Quý vị phải đăng ký với AHCIP trong vòng ba tháng từ khi đến 
Alberta.

Các chi phí được bao trả
AHCIP bao trả nhiều chi phí y khoa, nhưng không phải tất cả 
mọi thứ. Quý vị được khuyên nên mua bảo hiểm tư cho các 
dịch vụ không được bao trả. Nhiều người chủ cung cấp các 
chương trình bảo hiểm để trả cho các dịch vụ này. Bất cứ lệ 
phí bảo hiểm nào phải được bao gồm trong gói tiền lương 
công việc của quý vị.

Nếu người chủ của quý vị không cung cấp chương trình bảo 
hiểm sức khỏe, hay nếu quý vị tự mình làm chủ, quý vị có thể 
mua bảo hiểm y tế cá nhân từ một công ty bán bảo hiểm y tế 
tư.

Làm thế nào để tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
Sau khi đăng ký AHCIP, quý vị sẽ nhận một thẻ y tế cá nhân 
cho mình và cho gia đình của quý vị. Quý vị phải dùng thẻ này 
khi gặp bác sĩ.

Dịch vụ phòng khám bác sĩ, phòng xét nghiệm, cơ sở y tế và 
bệnh viện được miễn phí khi quý vị có thẻ bảo hiểm. Nếu quý 
vị không có thẻ, quý vị có thể bị tính tiền mỗi lần thăm khám.

Các cơ sở y tế không cần làm hẹn trước và bác sĩ gia đình
Quý vị không cần làm hẹn trước khi đến phòng khám không 
cần hẹn (walk-in clinic) nhưng quý vị phải làm hẹn để gặp bác 
sĩ gia đình. Xin xem lại phần các đường nối mạng nhanh để 
tìm một bác sĩ đang nhận bệnh nhân mới.

Các dịch vụ y khoa khẩn cấp
Nếu quý vị không thể tự mình đến bệnh viện một cách an 
toàn, hãy gọi 911, và xe cứu thương sẽ đưa quý vị đến bệnh 
viện gần nhất. Quý vị sẽ bị tính tiền lệ phí dùng xe cứu thương 
nếu quý vị không có bảo hiểm y tế tư để bao trả cho dịch vụ 
này.

Các dịch vụ sức khỏe tâm thần
Nhiều người sẽ trải nghiệm bệnh tâm thần vào một lúc nào 
đó trong cuộc sống của họ, và ngay cả nếu quý vị không bị 
bệnh, quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe tâm 
thần của người thân. Các dịch vụ y tế miễn phí có sẵn cho các 
vấn đề về sức khỏe tâm thần, nghiện ngập, các tình huống 
khủng hoảng và nhiều vấn đề khác nữa.

Hỗ trợ tài chánh
Nếu gia đình quý vị có lợi tức thấp, quý vị có thể đủ điều kiện 
để nhận sự hỗ trợ tài chánh từ chính phủ thông qua Phúc lợi Y 
tế dành cho Người Lớn tại Alberta hay Phúc lợi Y tế dành cho 
Trẻ Em tại Alberta.

Các đường nối mạng nhanh & Thông tin để liên 
lạc

Để tìm một bác sĩ đang nhận bệnh nhân mới 
https://www.albertahealthservices.ca/info/
Page13253.aspx

https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
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Cải thiện trình độ tiếng Anh của quý vị
Anh ngữ là ngôn ngữ chính dùng trong kinh doanh, giáo dục 
và trong cuộc sống hàng ngày tại Alberta. Có các kỹ năng đọc 
viết tiếng Anh vững chắc sẽ giúp cho việc định cư và tiến trình 
tìm việc của quý vị được suôn sẻ hơn.

Nhiều nơi tại Alberta cống hiến việc dạy tiếng Anh, kể cả các 
trường cao đẳng và đại học, các cơ quan phục vụ di dân, các 
cơ sở kinh doanh tư nhân, cũng như các tổ chức tôn giáo và 
cộng đồng.

Các chương trình ngôn ngữ cống hiến bởi chính phủ Canada 
hay Alberta đều miễn phí hay chỉ có lệ phí tượng trưng so với 
các nơi của tư nhân.

Hãy hỏi nhà trường của quý vị hay một Trung Tâm Hỗ Trợ của 
Alberta (Alberta Supports Centre) để xem quý vị có đủ điều 
kiện để được hỗ trợ tài chánh học các lớp tiếng Anh hay 
không. Sự hỗ trợ này bao gồm giữ trẻ, tiền đi lại, và trợ cấp 
sinh hoạt. Nếu quý vị cần phải lấy một khóa học cho một công 
việc làm, quý vị có thể đủ điều kiện để mượn tiền từ Windmill 
Microlending.

Đánh giá các kỹ năng Anh ngữ của quý vị
Thang điểm ngôn ngữ Canada (Canadian Language 
Benchmarks, viết tắt CLB) được dùng để đánh giá kỹ năng 
ngôn ngữ tại Canada. Một người với thang điểm 1 có ít hay 
không biết tiếng Anh. Một người với thang điểm 12 có thể nói 
tiếng Anh lưu loát.

Nói chung, quý vị cần CLB 4 trong sinh hoạt hàng ngày. CLB 5 
đến 8 thường cần để làm việc tại Alberta. CLB 6 đến 9 hay cao 
hơn cần để đi học tại Alberta.

Để biết thang điểm CLB của quý vị:

• Thực hiện một cuộc tự đánh giá trực tuyến Thang điểm 
Ngôn ngữ Canada (CLB). Đánh giá này sẽ cho quý vị một 
khái niệm về mức CLB hiện thời của quý vị.

• Hoàn tất một cuộc thẩm định CLB chính thức tại một trong 
các Trung Tâm Giới Thiệu và Đánh Giá Ngôn Ngữ sau đây.

Nếu quý vị đang muốn cải thiện kỹ năng Anh ngữ của mình, 
có một số các lựa chọn được cung cấp bởi chính phủ Canada 
và các tổ chức khác nhau. Xin xem các đường nối mạng nhanh 
ở phía cuối của đoạn này để có thêm các sự chọn lựa.

Giáo dục

Giáo dục tiểu học và trung học
Giáo dục công lập cho trẻ em từ năm đến 19 tuổi được miễn 
phí. Tại Alberta, trẻ em từ sáu đến 16 tuổi phải đến trường. 
Phụ huynh có thể chọn cho con của họ đi học mẫu giáo. Hệ 
thống nhà trường được chia thành 12 lớp.

Giáo dục hậu trung học và dành cho người lớn
Người lớn mọi lứa tuổi có thể lấy các chương trình hậu trung 
học để có văn bằng, cải thiện kiến thức của họ và học các kỹ 
năng mới.

Giáo Dục Nâng Cao của Alberta (Alberta Advanced Education) 
cung cấp thông tin, các nguồn tài liệu và hỗ trợ nếu quý vị có 
ý định tiếp tục việc học hay đào tạo.

Quý vị có thể chọn một số các cơ sở giáo dục và chương trình 
hậu trung học khác nhau:

• Các trường đại học cống hiến các chương trình bậc cử nhân 
và hậu cử nhân.

• Các trường cao đẳng công lập cống hiến chứng chỉ, văn 
bằng, các chương trình nâng cấp học vấn, chuyển trường 
đại học, học nghề, tiếp tục việc học và các nghề ứng dụng.

• Các trường cao đẳng tư thục cống hiến chứng chỉ, văn 
bằng, nâng cấp học vấn, chuyển trường đại học, tiếp tục 
việc học và một số chương trình có cấp văn bằng. Các 
trường cao đẳng tư thục đôi khi có liên hệ với một tổ chức 
tôn giáo.

• Các trường bách khoa kỹ thuật cống hiến chứng chỉ, văn 
bằng, bằng cấp nghề ứng dụng, các chương trình học nghề 
và tiếp tục học vấn. Hầu hết các khóa học liên quan đến 
nghề hay công việc về kỹ thuật.

• Các trường huấn nghệ tư cống hiến việc đào tạo các nghề 
cụ thể chẳng hạn như người bán đấu giá, nhân viên pha 
chế rượu, kỹ thuật viên mô hình hay vẽ thiết kế phác thảo 
bằng vi tính.

• Các chương trình đào tạo học nghề cung cấp việc kết hợp 
học trên lớp và thực tập nghề kỹ thuật.

• Giáo dục người lớn cũng còn gọi là tiếp tục học vấn hay học 
nâng cấp. Giáo dục bao gồm các lớp và khóa học dành cho 
người lớn muốn hoàn tất bằng trung học của mình, nâng 
cấp năng lực, học về các đề tài mới hay để đạt được các kỹ 
năng mới.
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Giữ trẻ
Tại Alberta không có luật nào quy định về việc trẻ em bao 
nhiêu tuổi có thể ở nhà một mình. Quý vị nên dùng sự phán 
đoán tốt và xem xét tuổi cũng như sự trưởng thành của con 
quý vị. Hầu hết người dân Alerta trả tiền giữ trẻ cho trẻ em 
dưới 12 tuổi. Các sự chọn lựa giữ trẻ bao gồm:

• các trung tâm giữ trẻ có bằng hành nghề chịu trách nhiệm 
giám thị trẻ em dưới 7 tuổi

• giữ trẻ tại gia có giấy phép hành nghề cung cấp dịch vụ giữ 
trẻ cho phụ huynh tại nhà của người giữ trẻ

• các chương trình giữ trẻ ngoài giờ học ở trường cung cấp 
việc giữ trẻ ngoài những giờ học bình thường ở trường cho 
học sinh trong độ tuổi đi học

• các chương trình trước tuổi đến trường hay mầm non 
khuyến khích trẻ em từ 2 đến 5 tuổi học, vui chơi và phát 
triển

Nếu quý vị không đủ khả năng trả tiền giữ trẻ, quý vị có thể 
đủ điều kiện để nhận sự hỗ trợ tài chánh của chính phủ về giữ 
trẻ.

Trẻ em với các nhu cầu đặc biệt
Nếu con của quý vị có một nhu cầu đặc biệt, chẳng hạn như  
cần được chăm sóc y khoa dài hạn, bị tàn tật hay chậm phát 
triển, sự giúp đỡ có sẵn thông qua Dịch Vụ dành cho Trẻ Em 
(Children’s Services) hay Chương Trình Hỗ Trợ Gia Đình Có Trẻ 
Tàn Tật (Family Support for Children with Disabilities Program, 
viết tắt FSCD).

Các đường nối mạng nhanh & Thông tin để liên 
lạc

Hỗ trợ tài chánh của chính phủ về giữ trẻ
https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Các Dịch Vụ dành cho Trẻ Em
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-lo-
cations.aspx

Chương Trình Hỗ Trợ Gia Đình Có Trẻ Tàn Tật (FSCD)
https://www.alberta.ca/fscd.aspx

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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Các đường nối mạng nhanh

Giáo Dục Nâng Cao tại Alberta      
alberta.ca/advanced-education.aspx

Hoạch định việc học của quý vị - văn bằng và chương trình  
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/
credentials-programs/

Tự đánh giá theo tiêu chuẩn CLB 
clb-osa.ca/home

Trung tâm Thẩm định Ngôn ngữ, Tư vấn & Giới thiệu   
Miền Bắc Alberta  
larcc.cssalberta.ca/

Miền Nam Alberta 
settlementcalgary.com/clarc-registration/

Trợ cấp giữ trẻ 
alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Các dịch vụ dành cho trẻ em 
alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx

Chương trình FSCD 
alberta.ca/fscd.aspx 

Women’s Hub (Trung tâm Phụ nữ) 
https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx

Đường dây thông tin về vấn đề bạo lực trong gia đình 
Điện thoại 310-1818

Các nhà tạm trú khẩn cấp 
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx

Các dịch vụ trước khi đến nơi 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arriv-
al-services.html

Hiệp hội Cơ Quan Phục Vụ Di dân của Alberta  
aaisa.ca/membership-directory/

Dịch Vụ – Hợp đồng thuê nhà  
alberta.ca/rental-agreements.aspx

Tìm hiểu thêm về việc mua nhà | Cơ quan Canada đặc 
trách Gia Cư và Tiền Nợ Mua Nhà (Canada Mortgage and 
Housing Corporation, viết tắt CMHC) 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

Thông tin về phương tiện di chuyển tại Edmonton 
edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx

Thông tin về việc di chuyển tại Calgary 
https://www.calgarytransit.com/home.html

Lấy bằng lái xe 
alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

Mua hay thuê một chiếc xe 
alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Bảo hiểm xe 
airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx

Xin bảng số xe 
alberta.ca/licence-plates.aspx

Tìm một bác sĩ 
albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx

Các dịch vụ miễn phí cho những vấn đề về sức khỏe tâm 
thần 
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://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://www.albertahealthservices.ca/amh/amh.aspx
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455
công viên quốc 
gia và tỉnh  
bang

giấy chứng  
nhận đề cử

26
đại học và  
cao đẳng

lợi tức bình 
quân

công nhân  
quốc tế

8%
thuế doanh 
nghiệp

công ăn việc  
làm trong  
3 năm

$ 104K

Alberta có hơn 455 công viên quốc 
gia và tỉnh bang được bảo vệ với núi 
non hùng vĩ, các đồi thấp trùng 
điệp dưới chân núi, các khu rừng và 
các thảo nguyên bạt ngàn.

Chúng tôi đã cấp 6,250 giấy chứng 
nhận đề cử do di dân thông qua 
Chương trình Di trú Thuận lợi 
Alberta trong năm 2020, giúp họ 
được thường trú tại Alberta.

Alberta có 26 trường đại học và cao 
đẳng nơi có hơn 27,000 du học sinh 
nhận giáo dục hậu trung học phẩm 
chất cao trong năm 2020-2021.

Các gia đình tại Alberta có thu nhập 
trung bình $104,000 sau khi trừ 
thuế. Lợi tức này trên mức trung 
bình của Canada là $92,800.

Trong năm 2020, 6,670 công nhân 
quốc tế đã đến Alberta thông qua 
Chương Trình Công Nhân Làm Việc 
Tạm Thời của Canada.

Mức thuế doanh nghiệp của Alberta 
là 8 phần trăm – mức thuế thấp 
nhất tại Canada và  là một trong số 
các mức thuế thấp nhất tại Bắc Mỹ.

Chúng tôi đang đầu tư $20.7 tỷ để 
xây dựng hàng trăm đề án và tạo ra 
90,000 việc làm trực tiếp và gián 
tiếp trong thời gian ba năm tới.

Cơ hội theo số liệu

+6K

+6K

90K
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