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Taun-taon, ang mga tao mula sa buong 
mundo ay pumupunta sa Alberta bilang 
kanilang piniling lugar upang magtrabaho 
at manirahan. Ang Alberta ay may 
mataas na pamantayan ng pamumuhay, 
magkakaiba at nakakaengganyong mga 
komunidad, mga nakamamanghang 
tanawin, isang pokus sa paglago ng 
ekonomiya at paglilikha ng mga trabaho 
at masaganang mga oportunidad para sa 
mga negosyante. 

Tuklasin ang iyong oportunidad
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BUHAY SA 
ALBERTA
Ang Alberta ay binubuo ng magkakaibang 
hanay ng mga kultura at mga komunidad, 
bawat isa ay may sariling natatanging 
katangian at mga oportunidad na 
magtrabaho.
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Buhay sa Alberta
Tuklasin ang oportunidad sa Alberta

Bakit Alberta?
Ang Alberta ay binubuo ng magkakaibang hanay ng mga 
kultura at mga komunidad na tahanan ng maraming mga 
serbisyong pang-mundo.

Ang aming mga komunidad ay bahagi ng kung bakit ang 
Alberta ay napakagandang tirahan. Ang Alberta ay may mga 
maliliit na kanayunang bayan at mga malalaking lungsod, 
tulad ng Calgary at Edmonton, na may populasyon ng 1.3 
milyon at 1 milyon ayon sa pagkakabanggit. Ang bawat isa 
ay may sariling natatanging katangian at maraming mga 
oportunidad sa trabaho.

Habang ang Alberta ay ang ika-apat na pinakamataong 
lalawigan ng Canada, ito rin ang pang-apat na pinakamalaki, 
na nangangahulugang hindi mahirap tumakas sa kalikasan.

Pagka-abot-kaya

Ang mga pamilya sa Alberta ay karaniwang nagtatamasa ng 
mas mataas na kita ng pamilya kaysa sa ibang bahagi ng 
Canada.

Nag-aalok din ang Alberta ng maraming mga 
kapakinabangan sa gastos ng pamumuhay, tulad ng:

• pangkalahatang pangangalagang pangkalusugan

• kaluwagan sa buwis at mga rebate upang matulungan 
kang makatipid sa mga gastos sa enerhiya

• pinakamababang mga buwis sa Canada

• mas maraming mga pagpipiliang abot-kayang pabahay

• abot-kayang pangangalaga sa bata

Kalusugan

Ang pang-mundong sistema ng pangangalagang 
pangkalusugan ng Alberta ay nagbibigay sa mga tao ng 
akses sa mga ospital, mga klinika, iba’t ibang mga serbisyong 
panlipunang suporta at mga kwalipikadong manggagamot at 
mga manggagawa ng pangangalagang pangkalusugan.

Edukasyon

Kindergarten hanggang Baitang 12
Ang Alberta ay may mahusay at inklusibong sistema ng 
edukasyon, na may maraming mga pagpipilian batay sa 
wika o relihiyon. Ang pag-aaral ay libre mula kindergarten 
hanggang Baitang 12 at kinakailangan mula sa edad na 6 na 
taong gulang hanggang 16 taong gulang. Mayroon din mga 
pagpipilian sa Katoliko at Francophone.
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Post-sekundaryong edukasyon
Sa 26 na mga unibersidad at mga kolehiyo, ang Alberta 
ay may maraming mga post-sekundaryong pagpipilian. 
Ang pamahalaan ng Alberta ay nagbibigay ng subsidyo sa 
mga matrikula, at nag-iiba ang gastos sa buong lalawigan. 
Mayroon ding iba’t ibang mga pautang, mga gawad, mga 
bursary, mga iskolarsip, mga parangal at iba pang pondong 
pang-edukasyon upang matulungan kang magbayad para sa 
iyong edukasyon.

Kapag dumating ka sa Alberta upang simulan ang iyong 
pag-aaral, ang iyong institusyon ng mas mataas na 
edukasyon sa Alberta ay naroroon upang tulungan kang 
manirahan sa iyong bagong komunidad ng mga mag-aaral. 
Maraming mga lugar sa Alberta ang nag-aalok ng 
pagsasanay sa wikang Ingles, kabilang ang mga kolehiyo at 
mga unibersidad, mga ahensyang naglilingkod sa imigrante, 
mga pribadong negosyo at mga organisasyong panrelihiyon 
at pangkomunidad.

Kapaligiran at klima

Bilang ika-apat na pinakamalaking lalawigan ng Canada, 
kabilang sa magkakaibang tanawin ng Alberta ang mga 
prairies, mga kagubatan, mga bundok, mga ilog at mga lawa.

Mga parke
Ang Alberta ay sineseryoso ang pangangalaga sa likas na 
kapaligiran. Ipinagmamalaki ng Alberta ang mga likas na 
yaman nito at nagsusumikap upang matiyak na mapapanatili 
ang mga Parke ng Alberta.

Sa buong lalawigan, mayroong limang mga Lugar ng 
UNESCO World Heritage at limang mga pambansang parke, 
gayundin ang higit sa 450 mga panlalawigang parke at mga 
protektadong lugar para sa paglalakad, pagbibisikleta sa 
bundok, pangingisda, paligsahan sa kanue, o pag-uupo sa 
tabi ng apoy sa kampo.
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Klima
Ang Alberta ay nakakaranas ng apat na natatanging panahon: 
tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig. Ang aming mga 
tag-araw ay mainit-init, na may temperatura na umaabot sa 
30C, samantalang ang taglamig ay maaaring kasinglamig ng 
-30C. Kung nakadamit ka para sa temperatura, posibleng 
maranasan ang labas anumang oras ng taon sa Alberta.

Ang Alberta ang pinakamaaraw na lalawigan ng Canada na 
may 1,900 oras na sikat ng araw sa hilaga at 2,300 oras sa 
timog taun-taon.

Kultura
Palaging may puwedeng gawin sa Alberta. Kilala bilang 
‘lungsod ng pagdiriwang’ ng Canada, nagpupunong-ab-
ala ang Edmonton ng mahigit sa 50 natatanging mga 
pagdiriwang taun-taon, tulad ng Pagdiriwang ng Pamana 
[Heritage Festival] at International Fringe Theater Festival. Ang 
Calgary Stampede ay sikat sa buong mundo para sa rodeo 
at eksibisyon nito na nagdiriwang sa kanlurang pamana ng 
lalawigan.

Mga komunidad na nagsasalita ng Pranses sa 
Alberta

Ang populasyon ng may sariling wikang Pranses (Francophone) 
ng Alberta ay kabilang sa pinakamabilis na lumalagong 
populasyon na nagsasalita ng Pranses sa Canada, na may 
halos 87,000 katao. Ang Alberta ay may humigit-kumulang 
2,000 mga komunidad at natural na mga lugar na may mga 
pangalang naimpluwensyahan ng Pranses. Apat na mga 
munisipalidad sa Alberta ang opisyal na may dalawang wika, 
kabilang ang Beaumont, Legal, Falher at Plamondon.

Ang sistema ng edukasyon ng Alberta ay may iba’t ibang mga 
pagpipilian sa wikang Pranses, kabilang ang mga paaralang 
Francophone, imersyon sa Pranses at Pranses bilang 
Pangalawang Wika na mga kurso.
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PUMUNTA NG 
PANSAMANTALA SA 
ALBERTA
Galugarin ang iyong mga opsyon para bumisita, 
mag-aral o magtrabaho ng pansamantala sa Alberta.
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Pumunta ng pansamantala sa Alberta 
Silipin kung ano ang maiaalok ng aming lalawigan

Bisitahin ang Alberta
Kung bumibisita ka sa Alberta bilang isang turista, 
pangnegosyo o para makita ang pamilya, maaaring 
kailanganin mo ang visa ng bisita sa Canada [Canadian visitor 
visa] o elektronikong awtorisation sa paglalakbay [electronic 
travel authorization (eTA)] na inisyu ng Pamahalaan ng 
Canada.

Mga visa ng bisita [Visitors visas]

Kung bumibisita ka sa Alberta bilang isang turista, 
kakailanganin mo ang visa ng bisita sa Canada. Ang mga 
visa ng bisita ay maaaring iisang pagpasok o maramihang 
pagpasok at may malawak na hanay ng mga balidong petsa. 
Dapat balido ang visa pagdating mo sa Canada.

Ang Magulang at Lolo’t Lola na Super Visa ay isang 
maramihang pagpasok na visa na maaaring ibigay 
ng hanggang 10 taon. Nagbibigay-daan ito sa mga 
kwalipikadong magulang at lolo’t lola na bisitahin ang pamilya 
sa Canada nang madalas hangga’t gusto nila—at hanggang 5 
taon sa bawat pagbisita.

Para sa mga pangnegosyong bisita

Dapat kang mag-aplay bilang bisita sa negosyo kung plano 
mong bumisita sa Canada upang maghanap ng mga paraan 
upang mapalago ang iyong negosyo, mamuhunan o isulong 
ang iyong mga relasyon sa negosyo. Maaaring manatili ang 
mga bisita sa negosyo nang hanggang anim na buwan. 
Upang manatili nang mas matagal o magtrabaho sa Canada, 
mag-aplay para sa isang permit sa trabaho.

Mag-aral sa Alberta 
Ang sistema ng mas mataas na edukasyon ng Alberta 
ay kinikilala sa buong mundo para sa mga pambihirang 
unibersidad, mga kolehiyo, mga teknikal na institusyon at mga 
makabagong pasilidad ng pananaliksik.

Ang mga post-sekundaryong institusyon ng Alberta 
ay nagbibigay ng mataas na kalidad na programang 
pang-edukasyon na umaakit sa pinakamahusay at 
pinakamatalino mula sa buong mundo upang magsagawa 
ng nakapagliligtas-buhay at pagbabago ng buhay na 
pananaliksik. Mayroon ding mga opotunidad para sa iyo 
na magtrabaho habang nag-aaral ka at pagkatapos mong 
makapagtapos, kabilang ang mga landas upang makakuha 
ng permanenteng paninirahan.

Ang mga post-sekundaryong opsyon sa Alberta ay nag-aalok 
ng mga sertipiko, mga diploma, mga inilapat na digri, mga 
pag-aprentis at patuloy na mga programa sa edukasyon na 
nauugnay sa mga kalakalan at teknikal na trabaho. Mayroong 
iba’t ibang mga programa upang matugunan ang iyong mga 
propesyonal na layunin - mula sa pangangalaga sa kalusugan 
hanggang sa agham at teknolohiya.

Kung plano mong mag-aral sa Alberta nang higit sa anim 
na buwan sa isang itinalagang institusyon ng pag-aaral, 
kakailanganin mo ng permit sa pag-aaral ng Canada 
[Canadian study permit].
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Magtrabaho sa Alberta

Ang mga pansamantalang dayuhang manggagawa ay 
nagbibigay ng mahalagang suporta sa ekonomiya ng Alberta, 
na nag-aambag ng kanilang mga kasanayan at talento upang 
suportahan ang paglago at pagbabago sa buong lalawigan.

Programa ng Pansamanatalang Dayuhang 
Manggagawa [Temporary Foreign Worker (TFW)].

Ang TFW na Programa ay pinamamahalaan ng Pamahalaan 
ng Canada at pinapayagan ang mga karapat-dapat na 
mamamayan ng ibang mga bansa na mag-aplay para 
pansamantalang magtrabaho sa Canada o hanggang tatlong 
taon. Saklaw ng programa ang lahat ng mga trabaho at mga 
antas ng kasanayan. Bilang karagdagan sa pagkakaroon 
ng alok ng trabaho mula sa isang tagapag-empleyo na 
nakahimpilan sa Alberta, maaaring kailanganin mo ang 
isang permit na magtrabaho o isang Pagtatasa sa Epekto 
sa Merkado ng Trabaho [Labor Market Impact Assessment 
(LMIA)]. Kasama sa LMIA ang ilang partikular na mga 
kundisyon, tulad ng kung saan at kanino ka maaaring 
magtrabaho, anong uri ng trabaho ang iyong ginagawa at 
kung gaano katagal ka makakapagtrabaho sa Canada.

Ang Opisina ng Pagpapayo ng mga Pansamantalang 
Dayuhang Manggagawa [Temporary Foreign Workers 
Advisory Office] ng Alberta ay tumutulong sa mga 
pansamantalang dayuhang manggagawa, mga internasyonal 
na mag-aaral (na may awtorisasyong magtrabaho) at 
mga tagapag-empleyo na maunawaan ang kanilang 
mga karapatan at makahanap ng mga solusyon sa mga 
sitwasyong kinasasangkutan ng hindi patas, hindi ligtas o 
hindi malusog na mga kondisyon sa pagtatrabaho.

International Mobility na Programa (IMP)

Ang Programang International Mobility, na pinamamahalaan 
ng Pamahalaan ng Canada, ay nagpapahintulot sa mga 
tagapag-empleyo sa Canada na kumuha ng mga dayuhang 
manggagawa nang walang LMIA. Ang iyong trabaho ay hindi 
dapat mangailangan ng LMIA para maging karapat-dapat ka 
para sa isa sa mga permit na magkapagtrabaho ng IMP (hindi 
saklaw sa LMIA):

Kumonekta sa Opisina ng Pagpapayo ng TFW [TFW 
Advisory Office]

lbr.tfwao@gov.ab.ca 

Hilagang lokasyon – Edmonton: 780-644-2584  
Timog na lokasyon – Calgary: 403-476-4540

Mabilis na link at Impormasyon sa 
Pakikipag-ugnayan

Elektronikong awtorisasyon sa paglalakbay  
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/servi ces/
visit-canada/eta.html 

Matuto nang higit pa tungkol sa pag-aaral sa Alberta 
study.alberta.ca/

Tingnan kung kwalipikado ka para sa TFW na programa 
cic.gc.ca/CometoCanada

Mag-aplay sa TFW na Programa 
cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.asp

Alamin kung kailangan mo ng LMIA 
cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp

Impormasyon sa pansamantalang residente  
alberta.ca/temporary-residents.aspx 

Mga mapagkukunan para sa mga pansamantalang 
dayuhang manggagawa  
https://www.alberta.ca/resources-temporary-for-
eign-workers.aspx

Hinahayaan ka ng espesipiko sa Tagapag-empleyo na 
permit sa trabaho na magtrabaho para sa isang partikular 
na tagapag-empleyo. Ito ay para sa mga taong maaaring 
pansamantalang magtrabaho sa Canada sa ilalim ng mga 
internasyonal na kasunduan sa kalakalan.

Hinahayaan ka ng Bukas na permit na makapagtrabaho 
[Open work permit] na magtrabaho para sa sinumang 
tagapag-empleyo para sa isang partikular na yugto ng 
panahon. Ito ay bukas sa mga internasyonal na mag-aaral, 
mga asawa/common-law na kabiyak, mga karapat-dapat 
na dayuhang mamamayan at mga kabataan na gustong 
maglakbay at magtrabaho.

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
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
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MANIRAHAN NANG 
PERMANENTE SA 
ALBERTA
Galugarin ang mga opsyon para makakuha ng 
permanenteng paninirahan.
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Pangkalahatang-ideya
Mayroong iba’t ibang mga programa at landas sa imigrasyon 
na maaari mong kunin upang lumipat sa Alberta—bilang 
isang manggagawa o isang negosyante. Sa sandaling ikaw ay 
maging permanenteng residente o mamamayan ng Canada 
maaari kang malayang lumipat sa loob ng Canada.

Mayroong mga pederal (Pamahalaan ng Canada) na mga 
programa sa imigrasyon at mga programang panlalawigan 
(Pamahalaan ng Alberta). Sa Alberta, ang programang 
panlalawigan ay tinatawag na Programa sa Kalamangan 
sa Imigrasyon ng Alberta [Alberta Advantage Immigration 
Program (AAIP)].

Manirahan nang permanente sa Alberta
Tuklasin ang mga panlalawigan at pederal na mga programa sa 
imigrasyon

Programa ng nominado ng lalawigan – 
Programa ng Kalamangan sa Imigrasyon 
ng Alberta [Alberta Advantage 
Immigration Program]
Ang Programa ng Kalamangan sa Imigrasyon ng Alberta 
ay isang programa sa pang-ekonomiyang imigrasyon na 
nagmumungkahi ng mga taong makakatulong na matugunan 
ang mga pangangailangan ng lalawigan para sa mga 
manggagawa at mga negosyante.

Ang lahat ng mga stream ay may hindi maibabalik na bayad 
sa aplikasyon.

Ang programa ay may mga stream para sa mga indibidwal 
na nagtatrabaho o nagnanais na magtrabaho sa Alberta, pati 
na rin para sa mga negosyante na interesadong magtatag ng 
negosyo sa lalawigan.
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Mga stream para sa mga manggagawa

Oportunidad na Stream ng Alberta Para sa mga kwalipikadong kandidato na nakatira at nagtatrabaho sa Alberta 
at may alok na full-time na trabaho mula sa isang tagapag-empleyo sa Alberta.

Mabilisang Pagpasok na Stream ng 
Alberta

Para sa mga kwalipikadong kandidato mula sa sistema ng Mabilisang 
Pagpasok ng Pamahalaan ng Canada na nagpakita ng matibay na ugnayan 
sa Alberta o maaaring makatulong na suportahan ang mga priyoridad sa 
pag-unlad ng ekonomiya at pagkakaiba-iba ng Alberta.

Pinabilis na Landas sa Teknolohiya Para sa mga kandidatong kasalukuyang nagtatrabaho para sa, o may alok 
na trabaho sa, isang tagapag-empleyo ng teknolohiyang industriya na 
nakahimpilan sa Alberta sa isang kwalipikadong teknolohiyang trabaho.

Pagpapanibago ng Kanayunan (Rural 
Renewal) na Stream

Para sa mga kwalipikadong dayuhan na may full-time na alok na trabaho mula 
sa isang tagapag-empleyo sa Alberta upang magtrabaho sa isang itinalagang 
komunidad sa kanayunan ng Alberta.

Mga stream para sa mga negosyante

Nagtapos na Negosyanteng Stream Para sa mga internasyonal na mag-aaral na nagtapos ng mga aprubadong 
post-sekundaryong institusyon sa Alberta na gustong magsimula ng negosyo o 
bumili ng kasalukuyang negosyo.

Dayuhang Nagtapos na Negosayanteng 
Stream

Para sa mga dayuhang nagtapos sa agham, teknolohiya, pag-inhinyero at 
matematika [science, technology, engineering and mathematics (STEM)], mula 
sa labas ng Canada, na gustong maglunsad ng mga panimulang negosyo at 
makabagong negosyo sa Alberta.

Rural Entrepreneur na Stream Para sa mga negosyanteng handang lumikha ng mga oportunidad sa negosyo 
sa mga komunidad sa kanayunan. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang 
negosyo o pagbili ng isang umiiral na negosyo, ang mga kwalipikadong bagong 
dating na ito ay maaaring lumikha ng mga trabaho at pasiglahin ang mga lokal 
na ekonomiya sa labas ng mga pangunahing sentro ng bayan ng Alberta.

Kabukiran na Stream Para sa mga may karanasang magsasaka na nagpaplanong bumili o 
magsimula ng sakahan sa Alberta.
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Mga pederal na programa

Ang Pamahalaan ng Canada ay nangangasiwa sa lahat ng 
imigrasyon sa bansa.

Mabilisang Pagpasok sa Canada

Ang Mabilisang Pagpasok ay isang elektronikong sistema 
ng pamamahala para sa mga aplikasyon ng permanenteng 
paninirahan na pinapatakbo ng Imigrasyon, Mga Takas at 
Pagkamamamayan ng Canada [Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC)].

Upang makuha ang Mabilisang Pagpasok, dapat 
munang kumpletuhin ng mga kandidato ang isang 
profile, na nagpapakita kung paano nila natutugunan ang 
pamantayan ng isa sa mga programa ng pederal imigrasyon 
pang-ekonomiya: 

• Kategorya na may Karanasan sa Canada

• Pederal na Programa ng Dalubhasang Manggagawa

• Pederal na Programa ng mga Dalubhasang Pangangalakal

Kapag nakumpleto na, ang kandidato ay bibigyan ng marka 
gamit ang isang sistema ng pagraranggo. Ang pinakamataas 
na may ranggong kandidato ay makakatanggap ng 
imbitasyon mula sa IRCC para mag-aplay para sa 
permanenteng paninirahan.

Mga pilotong programa ng imigrasyon

Ang Piloto ng Kanayunan at Hilagang Imigrasyon (Rural 
and Northern Immigration Pilot) ay isang programang 
hinihimok ng komunidad na nagpapalaganap ng mga 
benepisyo ng ekonomikong imigrasyon sa mas maliliit na 
komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng landas patungo 
sa permanenteng paninirahan para sa mga dalubhasang 
manggagawang dayuhan na gustong magtrabaho at 
manirahan sa isa sa kanila.

Tumutulong ang Piloto ng Agri-food na tugunan ang mga 
pangangailangan sa paggawa ng sektor ng produksyon ng 
pagkain sa agrikultura ng Canada. Ang piloto ay nagbibigay 
ng landas patungo sa permanenteng paninirahan para sa 
mga may karanasan, hindi pana-panahong manggagawa sa 
mga partikular na industriya at trabaho.

Mga programa ng imigrasyon sa negosyo

Ang mga programang ito ay nagbibigay sa mga negosyante 
at mga taong nagtatrabaho para sa sarili mula sa ibang mga 
bansa ng mga landas patungo sa permanenteng paninirahan.

Kung mayroon kang isang makabagong ideya sa negosyo o 
pakikipagsapalaran, maaari kang mag-aplay para sa isang 
Pagsisimula na Visa [Start-Up Visa]. Ang iyong pakiki-
pagsapalaran ay dapat na suportado ng isang itinalagang 
organisasyon.

Kung balak mong magtrabaho para sa sarili sa Alberta, 
maaari kang mag-aplay para sa Programang Mga Taong 
Nagtatrabaho para sa Sarili [Self-Employed Persons 
Program]. Dapat ay mayroon kang nauugnay na karanasan 
sa mga aktibidad na pangkultura o mga atletika.

Programa ng Pag-i-sponsor ng Pamilya

Ang Programa ng Pag-i-sponsor ng Pamilya ay 
nagbibigay-daan sa mga mamamayan o permanenteng 
residente ng Canada na mag-i-sponsor ng mga kamag-anak 
upang maging permanenteng residente na may kakayahang 
manirahan, magtrabaho at mag-aral sa Alberta.

Programa ng Tagapagbigay ng Pangangalaga

Ang Programa ng Tagapagbigay ng Pangangalaga ay para sa 
mga tagapagbigay ng pangangalaga na may dalawang taong 
karanasan sa Canada na nagbibigay ng pangangalaga sa 
bata o suporta sa tahanan para sa mga nakatatanda o mga 
taong may mga kapansanan.

Muling paninirahan ng takas

Ang Programa ng Takas at Makataong Muling Paninirahan 
[Refugee and Humanitarian Resettlement Program] ay para 
sa mga taong nangangailangan ng proteksyon na nasa labas 
ng Canada at kanilang sariling bansa. Nagbibigay din ito ng 
mga oportunidad para sa mga tao na mag-i-sponsor ng mga 
takas.
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Iba pang mga landas ng imigrasyon

Kung ikaw ay nasa Canada, at magdurusa ng labis na 
paghihirap kung kailangan mong bumalik sa iyong sariling 
bansa upang mag-aplay, maaari kang maging kwalipikado 
para sa makatao at mahabaging mga pagsasaalang-alang.

Kung ikaw ay nasa Canada sa isang balidong 
pansamantalang residente na permit, maaari kang mag-aplay 
para sa permanenteng paninirahan sa ilalim ng klase ng may 
hawak ng permit kung ikaw ay itinuring na hindi matatanggap 
sa Canada.

Mga bagay na dapat isipin
• Hindi mo kailangang kumuha ng isang kinatawan ng 

imigrasyon o abogado upang tulungan ka sa iyong 
aplikasyon sa imigrasyon. 

 - Ang paggamit ng isang kinatawan o abogado ay hindi 
magpapabilis sa pagpoproseso ng aplikasyon. Kung 
magpasya kang gumamit ng isang kinatawan, ang mga 
pamahalaan ng Canada at Alberta ay maaari pa ring 
direktang makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa iyong 
aplikasyon. Kung gagawa ka ng personal na pagpili na 
gumamit ng isang kinatawan upang tulungan ka, dapat 
mong punan ang isang pormularyo na nagsasabing 
gumagamit ka ng isang kinatawan o maaaring tanggihan 
ang iyong aplikasyon.

 - Ang lahat ng impormasyon na kailangan mo upang 
mag-aplay para dumayo sa Alberta ay libre, gayunpaman 
mayroong bayad ang aplikasyon. Gamitin ang tamang 
pormularyo para sa programang iyong ina-aplayan.

 - Ang AAIP ay nangangailangan ng isang sertipikadong 
pagsasalin. Magbigay ng sertipikadong pagsasalin 
kasama ang anumang mga dokumento na wala sa Ingles 
o Pranses at isumite ang iyong mga dokumento kasama 
ang mga kopya ng orihinal na mga dokumento. Bisitahin 
ang Asosasyon ng mga Tagasalin at Tagapagsalin ng 
Alberta [Association of Translators and Interpreters of 

Mag-ingat sa mga panloloko sa Internet at mga 
hindi totoong website.

Walang makakagarantiya sa iyo ng trabaho o visa sa 
Canada. Tanging mga opisyal ng imigrasyon sa Canada, 
sa mga embahada ng Canada, matataas na komisyon at 
konsulado ang maaaring magpasya na mag-isyu ng isang 
visa.

Alamin kung paano protektahan ang iyong sarili mula sa 
pandaraya sa imigrasyon.  canada.ca/en/immigration-ref-
ugees-citizenship/services/protect-fraud.html

Mabilis na mga link

Mga stream ng AAIP imigrasyon  
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigra-
tion-program.aspx

Mga Programa ng Pamahalaan ng Canada  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada.html 

Asosasyon ng mga Tagasalin at Tagapagsalin [Association 
of Translators and Interpreters]  
atia.ab.ca/ 

Hanapin ang iyong Pambansang Pag-uuri ng Trabaho 
[National Occupational Classification]  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/
find-national-occupation-code.html

Alamin kung ang iyong kinatawan ay awtorisado  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citi-
zenship/services/immigration-citizenship-representative/
choose/authorized.html

Alberta (ATIA)] para humanap ng sertipikadong tagasalin 
sa Canada.

• Bago mag-aplay sa isang stream ng imigrasyon, hanapin 
ang iyong Pambansang Pag-uuri ng Trabaho [National 
Occupational Classification (NOC)] na code upang matukoy 
ang iyong panlalawigan o pederal na pagiging karapat-
dapat sa imigrasyon. Ang sistema ng NOC, na binuo ng 
Pamahalaan ng Canada, ay nag-uuri sa bawat trabaho sa 
Canada.

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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TRABAHO SA 
ALBERTA
Ang sahod sa Alberta ay kabilang sa 
pinakamataas sa Canada. Alamin kung 
paano tumuklas ng mga oportunidad at 
makapagtrabaho sa aming probinsya.
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Maghanap ng trabaho
Ang sahod sa Alberta ay kabilang sa pinakamataas sa 
Canada. Ang mga suweldo sa Alberta ay nag-iiba depende 
sa tagapag-empleyo, mga oras na nagtrabaho at mga 
kwalipikasyon sa edukasyon, pati na rin ang kinakailangang 
karanasan at mga responsibilidad ng posisyon.

Mayroong ilang mga organisasyon at mga mapagkukunan na 
makakatulong sa iyong makahanap ng trabaho at bumuo ng 
iyong karera sa Alberta:

• Ang mga Sentrong Pansuporta ng Alberta ay nagbibigay ng 
mga programa at mga serbisyo sa pagtatrabaho sa buong 
Alberta. Kabilang dito ang mga job fair, workshop, sesyon 
ng impormasyon, at impormasyon sa merkado ng trabaho.

• Ang Alis ay isang online na mapagkukunan na may payo sa 
paghahanap ng mga trabaho, pagsusulat ng iyong resume 
at paghahanda para sa isang pakikipanayam, at pakikipag-
ayos sa iyong suweldo.

• Ang mga ahensyang naglilingkod sa imigrante ay nag-aalok 
ng mga serbisyo sa mga bagong dating, kabilang ang 
tulong sa paghahanap ng trabaho

• Ang Mga Pangunahing Kaalaman sa Paghahanap sa 
Trabaho [Work Search Basics] ay maaaring magbigay sa 
iyo ng kaalaman at mga mapagkukunan upang makahanap 
ng trabaho sa Alberta.

• Ang Job Bank ng Pamahalaan ng Canada ay may listahan 
ng mga kasalukuyang oportunidad sa trabaho sa Alberta—
ang mga bagong trabaho ay ina-anunsiyo araw-araw. 
Upang bawasan ang iyong oras sa paghahanap, hanapin 
ang mga trabahong tumutugma sa iyong mga kasanayan 
at karanasan sa pamamagitan ng Tugma sa Trabaho [Job 
Match].

• Kasama sa iba pang mga lugar para maghanap ng mga 
trabaho ang mga Anunsiyo ng Trabaho sa Alberta [Alberta 
Job Postings] at mga website na nag-a-advertise ng mga 
pagkakataon sa buong Alberta.

Makipagkonekta [Network] at makipag-usap sa 
mga tao

Ang isa pang paraan upang makahanap ng trabaho 
ay sa pamamagitan ng pagkokonekta sa mga tao. 
Nangangahulugan ito ng pakikipag-usap sa mga kaibigan, 

Magtrabaho sa Alberta
Impormasyon sa paghahanap ng trabaho sa Alberta at mga kredensyal 
sa edukasyon

kapitbahay o mga tao sa iyong komunidad upang makahanap 
ng mga trabahong maaaring hindi na-anunsiyo.

Ang mga sumusunod na programa ng pagtuturo ay maaaring 
ikonekta ka sa isang taong nagtatrabaho sa iyong propesyon:

• Konseho sa Trabaho ng Imigrante sa Rehiyon ng Edmonton 
[Edmonton Region Immigrant Employment Council (ERIEC)]

• Konseho sa Trabaho ng Imigrante sa Rehiyon ng Calgary 
[Calgary Region Immigrant Employment Council (CRIEC)]

Magrehistro sa mga ahensya ng trabaho

Makakatulong din sa iyo ang mga lisensyadong ahensya ng 
trabaho na makahanap ng tamang trabaho. Ang ilang mga 
ahensya ay dalubhasa sa paglalagay sa mga pansamantalang 
trabaho. Ang iba ay nakatuon sa mga partikular na industriya. 
Hindi ka maaaring singilin ng bayad ng mga ahensya ng 
trabaho para sa pagtulong sa iyong makahanap ng trabaho. 
Ang gastos na ito ay dapat sakupin ng tagapag-empleyo.

Gumawa o pahusayin ang iyong resume at liham 
ng aplikasyon

Dapat isama sa iyong resume ang iyong mga kasanayan 
at itampok ang mga partikular na kailangan ng tagapag-
empleyo. Ang iyong liham ng aplikasyon ay karaniwang 
dapat isang pahinang dokumento na nagbubuod sa 
iyong karanasan at nagpapaliwanag kung bakit ikaw ang 
pinakamahusay na kandidato para sa trabaho.
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Galugarin ang iyong mga opsyon

Maaaring kailanganin mong mag-aplay para sa ilang 
mga posisyon bago ka makakuha ng alok na trabaho. 
Isaalang-alang ang pag-aplay para sa mga trabaho sa isang 
nauugnay na lugar upang matulungan kang bumuo ng 
mahalagang karanasan o tumingin sa pagpapataas ng iyong 
edukasyon.

Makakatulong din sa iyo ang pagboluntaryo na bumuo ng 
karanasan sa trabaho sa Canada, pagbutihin ang iyong mga 
kasanayan at bumuo ng iyong propesyonal at personal na 
koneksyon.

Ang isang pansamantalang trabaho ay maaaring hindi 
akma sa iyong edukasyon o propesyonal na pagsasanay. 
Gayunpaman, makakatulong ito sa iyo na bumuo ng 
karanasan sa trabaho sa Canada, pagbutihin ang iyong mga 
kasanayan sa wikang Ingles, alamin ang tungkol sa kultura sa 
lugar ng trabaho sa Canada, makilala ang mga bagong tao at 
bumuo ng iyong koneksyon na mga kontak.

Mga kredensyal at mga kwalipikasyon

Iba-iba’t ang mga pang-edukasyon at mga propesyonal 
na mga kwalipikasyon at mga pamantayan sa bawat 
bansa. Maaaring kailanganin mong tasahin ang iyong mga 
internasyonal na kredensyal upang makita kung paano 
ihahambing ang mga ito sa mga pamantayan ng Alberta.

Ang iyong mga kredensyal na pang-edukasyon ay mga 
sertipiko na nagpapakita na nakatapos ka ng mataas na 
paaralan o post-sekundaryong edukasyon. Tatasahin 
ng Serbisyo sa Pagtatasa ng mga Internasyonal na 
Kwalipikasyon [International Qualifications Assessment 
Service (IQAS)] ang iyong mga internasyonal na kredensyal sa 
akademya upang makita kung paano sila maihahambing sa 
mga pamantayan sa Alberta.

Mga kinokontrol na mga trabaho

Ang mga kinokontrol na mga trabaho ay nangangailangan 
ng pagkilala ng mga propesyonal na katawan ng regulasyon 
upang matiyak na ang mga manggagawa ay nakakatugon sa 
mga pamantayan ng kasanayan. Bago pumunta sa Canada, 
dapat mong tasahin ang iyong mga kredensyal para sa mga 
layunin ng imigrasyon. Sa sandaling ikaw ay nasa Canada, 
mayroong isang hiwalay na proseso upang mabigyan ng 
lisensya upang maisagawa ang iyong propesyon. Hinihikayat 
kang makipag-ugnayan sa propesyonal na katawan ng 
regulasyon para sa iyong propesyon bago dumating sa 
Canada upang malaman ang kinakailangang proseso.

Mabilis na link at Impormasyon sa 
Pakikipag-ugnayan

Mga Sentrong Pansuporta sa Alberta [Alberta Supports 
Centers]  
alberta.ca/alberta-supports.aspx 

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

Mga serbisyo sa pagtatrabaho  
alberta.ca/employment-services.aspx

Serbisyo sa Pagtatasa ng mga Internasyonal na 
Kwalipikasyon [International Qualifications Assessment 
Service (IQAS)]: Immigrant-serving agencies (AAISA)  
aaisa.ca/membership-directory/ 

Mga Pangunahing Kaalaman sa Paghahanap sa Trabaho  
alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/
work-search-basics/

Mga bangko ng trabaho  
ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do 
alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta/ 
alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/

Pagkokonekta [Networking] 
Edmonton - eriec.ca/career-mentorship-program/ 
Calgary - criec.ca/

Pagkilala ng mga Dayuhang Kwalipikasyon [Foreign 
Qualification Recognition]  
alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx

International Qualifications Assessment Service (IQAS) 
alberta.ca/IQAS

Boluntaryo sa Alberta [Volunteer Alberta]  
volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/
find-a-volunteer-opportunity/

Kailangan mo ng kinikilalang kredensyal para magtrabaho sa 
isang itinalagang kalakalan sa Alberta. Bago ka mag-aplay o 
tumanggap ng trabaho sa Alberta, tiyaking nakakatugon ang 
iyong kredensyal sa mga pamantayan ng lalawigan. Kung 
ang iyong kredensyal ay hindi kinikilala sa Alberta, maaaring 
a) kailanganin mong maging isang aprentis; o b) gamitin ang 
iyong karanasan sa trabaho para mag-aplay sa programang 
sa paging kwalipikado sa kalakalan [trades qualifier program] 
para maging sertipikado sa iyong kalakalan.

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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MAGSIMULA NG 
NEGOSYO SA 
ALBERTA
Ang mga Albertan ay may masigasig na diwa 
na sinusuportahan ng isang bata, edukado, at 
magkakaibang manggagawa. Mayroon din kaming 
pinakamababang buwis ng korporasyon sa Canada 
at walang buwis sa pagbebenta ng lalawigan 
[provincial sales tax].
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Pangkalahatang-ideya
Ang Alberta ay isang magandang lugar para magsimula ng 
iyong sariling negosyo. Ang mga Albertan ay may masigasig 
na diwa na sinusuportahan ng isang bata, edukado, 
at magkakaibang manggagawa. Mayroon din kaming 
pinakamababang buwis ng korporasyon sa Canada at walang 
buwis sa pagbebenta ng lalawigan [provincial sales tax].

Tinatanggap namin ang mga mahuhusay na bagong dating 
at mga negosyanteng lumilikha ng trabaho na lilipat, titira at 
magtatrabaho sa Alberta.

Tingnan ang Alberta Advantage Immigration Program 
(pahina 11) para sa impormasyon tungkol sa mga stream 
na nagbibigay-daan sa iyong magbukas ng negosyo at 
manirahan nang permanente sa Alberta.

Kung mayroon kang mga tanong o kailangan ng tulong sa 
iyong aplikasyon, mag-email sa entrepreneur.supportservice@
gov.ab.ca.

Mga mapagkukunan

Mga maliliit na negosyo sa Alberta
Pinamunuan ng Alberta ang bansa sa paglikha ng maliliit na 
negosyo.

Kapag nagsisimula ng negosyo, may akses ang mga 
negosyante sa Alberta sa mga programa at mga 
tagapagbigay ng serbisyo na sumusuporta sa pamamagitan 
ng payo at pagtuturo, pananalapi at pagsasanay at 
impormasyon tungkol sa pagpapalawak ng merkado at 
gawad sa pagpopondo.

Alamin kung paano magsimula ng negosyo sa Alberta, 
magpatakbo ng negosyo at kumuha ng mga lisensya at mga 
permit para sa maliliit na negosyo.

Link sa negosyo
Nag-aalok ang Business Link ng mga serbisyo para sa mga 
imigranteng negosyante. Kasama sa mga serbisyong ito ang:

• isa-sa-isa na suportang pagtuturo

• mga mapagkukunang nagbibigay-kaalaman, mga gabay na 
libro at mga talalistahan

• pagsasanay at mga workshop

• pagbuo ng pagsangguni na koneksyon

Mga Kinabukasan ng Komunidad ng Alberta (Community 
Futures Alberta)
Ang Network ng Kinabukasan ng Komunidad ng Alberta 
[Community Futures Network of Alberta (CFNA)] ay nag-aalok 
ng pagpapaunlad ng maliit na negosyo at pagpapaunlad 
sa ekonomiya ng kanayunan sa pamamagitan ng kanilang 
27 opisina ng Community Futures sa buong kanayunan ng 
Alberta.

Ang mga serbisyong inaalok ng mga opisina ng CFNA ay 
kinabibilangan ng:

• pagtulong sa iyo na magsulat ng plano sa negosyo

• plano sa kalakalan o estratehiya sa pagpapalawak ng 
negosyo

• isa-sa-isa na pagtuturo sa negosyo

Maging isang negosyante sa Alberta
Impormasyon kung paano magsimula ng negosyo

Mabilis na link at Impormasyon sa 
Pakikipag-ugnayan

Paglikha ng maliit na negosyo 
alberta.ca/small-business-resources.aspx

Link sa negosyo   
businesslink.ca/what-we-do/
immigrant-entrepreneur-program/ 

Network ng Kinabukasan ng Komunidad [Community 
Futures Network] ng 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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GAWIN ANG 
ALBERTA ANG 
IYONG SARILING 
BAYAN
Tuklasin ang pang-araw-araw na mga 
detalye ng iyong bagong buhay sa Alberta: 
mula sa pabahay hanggang sa edukasyon.
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Bago ka dumating
Parehong nag-aalok ang Pamahalaan ng Canada at ang 
pamahalaan ng Alberta ng paunang impormasyon at mga 
serbisyo bago dumating sa mga bagong dating. Ang ilan 
sa mga serbisyong ito ay magagamit lamang sa mga tao sa 
labas ng Canada at ang ilang mga serbisyo ay magagamit sa 
sandaling dumating ka sa Canada na may kumpirmasyon ng 
permanenteng paninirahan. Mayroon ding mga serbisyo na 
inaalok ng lalawigan sa mga pansamantalang residente na 
may mga permit sa pagtatrabaho, naturalisadong Canadian, 
at naghahabol na takas.

Impormasyon sa lalawigan

Bago ka pumunta sa Alberta, kailangan mong kunin ang 
iyong mga mahahalagang dokumento para makatipid ng 
oras at pera. Maaaring kailanganin mong gamitin ang mga 
dokumentong ito sa mga tagapag-empleyo, mga regulator ng 
lalawigan, mga institusyon pang-edukasyon, at mga ahensya 
sa pagtatasa ng kredensyal. 

Kasama sa mga dokumentong ito ang:

• mga balidong pasaporte

• mga dokumento sa imigrasyon

• mga sulat ng reperensiya sa trabaho

• mga transcript ng paaralan/unibersidad

Gawin ang Alberta ang iyong sariling bayan
Impormasyon upang matulungan kang manirahan sa Alberta

Mga serbisyong pederal

Kapag naaprubahan ng IRCC ang iyong aplikasyon para sa 
permanenteng paninirahan – kung ikaw ay nasa labas pa ng 
Canada – ikaw at ang iyong pamilya ay makakakuha ng mga 
libreng serbisyong personal at online upang tumulong sa 
paghahanda at pagsasaayos sa buhay sa Canada.

Ang mga serbisyong ito bago ang pagdating ay makakatulong 
sa iyo na:

• maghanda para sa iyong paglipat sa Canada

• kilalanin ang iyong edukasyon, karanasan sa trabaho at 
mga kredensyal sa Canada

• kumonekta sa mga tagapag-empleyo upang makahanap 
ng trabaho

• kumonekta sa mga libreng serbisyo pagkarating mo sa 
Canada

Pagsasaayos at integrasyon

Mga serbisyo sa bagong dating
Ang Alberta ay may ilang mga organisasyon ng imigrante 
kung saan maaari kang makakuha ng iba’t ibang mga 
serbisyo sa paninirahan.

Matuto nang higit pa tungkol sa mga serbisyong makukuha 
sa pamamagitan ng Asosasyon ng mga Ahensiyang 
Nagsisilbi sa Imigrante ng Alberta [Alberta Association of 
Immigrant Serving Agencies].

Basahin ang Maligayang Pagdating sa Canada 
na gabay ng Imigrasyon, Mga Takas at 
Pagkamamamayan ng Canada [Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada (IRCC)]  
(cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf)

http://cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf
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Pabahay

Maraming mga indibidwal at mga pamilya, kabilang ang mga 
bagong dating, ang umuupa muna hanggang sa magkaroon 
sila ng sapat na ipon para sa paunang bayad para makabili 
ng bahay.

Pag-upa ng bahay
Kapag umuupa ng bahay, kakailanganin mong pumirma ng 
isang kasunduan sa pag-upa o paupahan sa isang kasero. 
Ang kasunduan ay maaaring para sa isang pirmihang 
panahon, halimbawa, isang taon, o buwanan.

Bukod sa iyong buwanang pagbabayad sa pag-upa, 
magkakaroon ng iba pang mga gastos na kailangan mong 
isaalang-alang. Ang mga presyo ng upa ay maaaring kasama 
o hindi kasama ang mga palingkurang-bayan, tulad ng 
kuryente at pampainit – siyasatin sa may-ari bago ka pumirma 
ng isang kasunduan.

Karamihan sa mga may-ari ay humihiling sa iyo na magbayad 
ng deposito ng seguridad bago ka lumipat. Sinasaklaw nito 
ang anumang posibleng pinsala sa bahay. Kung walang 
pinsala, matatanggap mo ang buong halagang pabalik kapag 
lumipat ka.

Pagbili ng bahay
Maaari kang bumili ng bahay sa Alberta sa pamamagitan 
ng pakikipag-ugnayan sa isang rieltor o sa pamamagitan ng 
pribadong pagbebenta.

Ang isang rieltor, na tinatawag ding ahente ng real estate, 
ay isang propesyonal na tumutulong sa mga tao na bumili 
at magbenta ng mga bahay. Ang mga rieltor ay naniningil 
ng bayad para sa kanilang mga serbisyo. Kadalasan, 
binabayaran ng nagbebenta ang lahat ng mga bayarin sa 
rieltor, ngunit dapat kang magtanong tungkol dito bago ka 
sumang-ayon na gumamit ng isang rieltor.

Mabilis na link at Impormasyon sa 
Pakikipag-ugnayan

Serbisyo ng Alberta (Service Alberta) – Mga 
kasunduan sa pag-upa 
https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx

Canadian Mortgage and Housing Corporation 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

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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Transportasyon

Pampublikong sasakyan
Kasama sa pampublikong sasakyan sa Alberta ang mga bus 
at mga tren. Matutulungan ka nilang maglakbay sa loob ng 
isang lungsod. Para matuto pa, makipag-ugnayan sa iyong 
munisipyo o maghanap sa online.

Malayong paglalakbay
Para sa paglalakbay sa loob ng lalawigan at labas ng 
lalawigan, ang mga pangunahing pagpipilian ay sa 
pamamagitan ng bus, tren o eroplano. Ang Alberta ay may 11 
paliparan, kabilang ang dalawang internasyonal na paliparan, 
isa sa Edmonton at isa sa Calgary.

Pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho
Kahit na hindi mo planong magmay-ari o magmaneho 
ng kotse, inirerekumenda na magkaroon ng lisensya 
sa pagmamaneho ng Alberta para sa mga layunin ng 
pagkakakilanlan at patunay ng paninirahan.

Sa Alberta, ang mga bagong nagmamaneho ay dapat 
dumaan sa isang Lisensya ng Nagtapos na Nagmamaneho 
[Graduated Driver’s License (GDL)] na programa. Kabilang 
dito ang isang pagsusuri sa kaalaman, dalawang taon ng 
suportadong karanasan sa pagmamaneho (isang taon na 
walang mga suspensyon ng lisensya) at isang pasulong na 
pagsubok sa kalsada. Kung mayroon ka nang lisensya sa 
pagmamaneho, maaari mong palitan ang iyong Canada o 
internasyonal na lisensya para sa isang lisensya sa Alberta 
nang hindi nakikilahok sa programa ng GDL o i-kredito ang 
iyong karanasan sa pagmamaneho upang bawasan ang oras 
sa programa ng GDL.

Pagbili, pagpapaseguro at pagpaparehistro ng sasakyan
Ang sasakyan na pinapaktakbo sa Alberta ay dapat na 
nakaseguro at nakarehistro pagkatapos mong bilhin 
ito. 

Kung wala kang planong magmay-ari o magmaneho ng  
sasakyang de-motor, maaari kang mag-aplay para sa Alberta 
ID card para sa mga layunin ng pagkakakilanlan at patunay 
ng paninirahan

Mabilis na link at Impormasyon sa 
Pakikipag-ugnayan

Bumili o umarkila ng sasakyan  
https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Magpaseguro ng sasakyan  
https://albertaairb.ca/

Kumuha ng lisensya ng kotse [license plate]  
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx

Kumuha ng lisensya sa pagmamaneho  
https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

Magpalit ng hindi Alberta na lisensya sa 
pagmamaneho  
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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Pangangalaga ng Kalusugan

Ang Plano sa Pagpapaseguro sa Pangangalaga ng 
Kalusugan ng Alberta [Alberta Health Care Insurance 
Plan (AHCIP)]
Nagbibigay ang Alberta ng libreng pangunahing seguro 
sa kalusugan sa pamamagitan ng AHCIP. Sinasaklaw ng 
planong ito ang mga permanente at mga pansamantalang 
residente. Hindi nito saklaw ang mga bisita o mga turista.

Dapat kang magparehistro para sa AHCIP sa loob ng tatlong 
buwan ng pagdating sa Alberta.

Mga sakop na gastos
Sinasaklaw ng AHCIP ang maraming gastusing medikal, 
ngunit hindi lahat. Inirerekomenda ang pribadong seguro sa 
kalusugan para sa mga serbisyong hindi sakop. Maraming 
mga tagapag-empleyo ang nag-aalok ng mga plano 
ng seguro na tumutulong sa pagbabayad para sa mga 
serbisyong ito. Ang anumang mga bayarin ay dapat isama 
bilang bahagi ng pakete ng pasahod ng iyong trabaho.

Kung ang iyong tagapag-empleyo ay hindi nag-aalok ng 
planong pangkalusugan, o kung ikaw ay nagtatrabaho 
sa sarili, maaari kang bumili ng personal na segurong 
pangkalusugan mula sa isang pribadong kompanya ng 
seguro.

Paano makakuha ng mga serbisyo sa pangangalagang 
pangkalusugan
Pagkatapos magparehistro sa AHCIP, makakatanggap ka ng 
isang personal na kard sa pangangalagang pangkalusugan 
[personal health care card] para sa iyo at sa iyong pamilya. 
Dapat mong gamitin ang kard na ito kapag bumisita ka sa 
isang doktor.

Ang mga pagbisita sa doktor, laboratoryo, pangkalusugang 
klinika at ospital ay libre sa pamamagitan ng iyong card. Kung 
wala ka ng iyong kard, maaari kang singilin para sa pagbisita.

Mga walk-in na klinikang pangkalusugan at mga 
pampamilyang doktor 
Hindi mo kailangan ng isang tipanan para bumisita sa walk-in 
na klinika ngunit kailangan mong gumawa ng tipanan para 
magpatingin sa  pampamilyang doktor. Suriin ang seksyon 
ng mga mabilisang link upang makahanap ng doktor na 
tumatanggap ng mga bagong pasyente.

Mga pang-emerhensiyang medikal na serbisyo
Kung hindi ka ligtas na makarating sa isang ospital nang 
mag-isa, tumawag sa 911, at may darating na ambulansya 
upang dalhin ka sa pinakamalapit na ospital. Sisingilin ka 
ng bayad para sa paggamit ng ambulansya kung wala kang 
pribadong segurong pangkalusugan na sumasaklaw sa 
serbisyong ito.

Mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan
Maraming tao ang makakaranas ng sakit sa pangkaisipang 
kalusugan sa isang punto ng kanilang buhay, at kahit na hindi 
ka mismo nagdurusa, maaari kang maapektuhan ng mga 
isyu sa kalusugan ng kaisipan ng isang mahal sa buhay. Ang 
mga libreng serbisyong pangkalusugan ay magagamit para 
sa mga isyu sa kalusugan ng kaisipan, pagkagumon, mga 
sitwasyon ng krisis at higit pa.

Suporta sa pananalapi
Kung ang iyong pamilya ay may mababang kita, maaari 
kang maging karapat-dapat para sa pinansyal na suporta ng 
pamahalaan sa pamamagitan ng Benepisyo sa Kalusugan ng 
May Sapat na Gulang ng Alberta [Alberta Adult Health Benefit] 
o Benepisyo sa Kalusugan ng Bata ng Alberta [Alberta Child 
Health Benefit]. 

Mabilis na link at Impormasyon sa 
Pakikipag-ugnayan

Maghanap ng doktor na tumatanggap ng mga 
bagong pasyente  
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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• Ang mga programa sa pagsasanay sa pag-aprentis ay 
nagbibigay ng kumbinasyon ng pagsasanay sa silid-aralan 
at nagtatrabaho sa isang kalakalan.

• Ang edukasyon ng nasa hustong gulong ay kilala rin bilang 
patuloy na edukasyon o masulong na edukasyon. Binubuo 
ito ng mga klase o mga kurso para sa mga nasa hustong 
gulang na gustong makatapos ng kanilang diploma sa 
mataas na paaralan, mag-upgrade ng mga kwalipikasyon, 
matuto tungkol sa mga bagong paksa at makakuha ng 
mga bagong kasanayan.

Pagbutihin ang iyong Ingles
Ang Ingles ang pangunahing wikang ginagamit para sa 
negosyo, paaralan at pang-araw-araw na buhay sa Alberta. 
Ang malakas na kasanayan sa pasalita at nakasulat na Ingles 
ay gagawing mas maayos na proseso ang iyong pag-aayos at 
paghahanap ng trabaho.

Maraming lugar sa Alberta ang nag-aalok ng pagsasanay 
sa wikang Ingles, kabilang ang mga kolehiyo at mga 
unibersidad, mga ahensyang naglilingkod sa imigrante, mga 
pribadong negosyo at mga organisasyong panrelihiyon at 
pangkomunidad.

Ang mga programang pangwika na inaalok ng mga 
pamahalaan ng Canada o Alberta ay libre o may kaunting 
gastos kumpara sa mga pribadong tagapag-bigay.

Makipag-usap sa iyong paaralan o isang Sentrong 
Pansuporta ng Alberta [Alberta Supports Center] upang 
makita kung kwalipikado ka para sa pampinansiyal na 
suporta para dumalo sa mga klase ng wika. Maaaring 
kabilang sa suportang ito ang pangangalaga sa bata, 
transportasyon, at mga allowance sa pamumuhay. Kung 
kailangan mong kumuha ng kurso para sa isang trabaho, 
maaari kang maging kwalipikado para sa pautang mula sa 
Windmill Microlending.

Edukasyon

Pangunahin at sekundaryang edukasyon
Ang pampublikong edukasyon para sa mga batang edad 
lima hanggang 19 taong gulang ay libre. Sa Alberta, ang mga 
batang nasa pagitan ng anim at 16 taong gulang ay dapat 
pumasok sa paaralan. Maaaring piliin ng mga magulang na 
ipadala ang kanilang anak sa kindergarten. Ang sistema ng 
paaralan ay nahahati sa 12 antas ng baitang.

Post-sekundarya at edukasyon para sa nasa hustong 
gulang [adult education]
Ang mga nasa hustong gulang sa lahat ng edad ay kumukuha 
ng mga post-sekundaryang programa upang makakuha ng 
mga kredensyal, pagbutihin ang kanilang kaalaman at matuto 
ng mga bagong kasanayan.

Ang Alberta Advanced Education ay nagbibigay ng 
impormasyon, mga mapagkukunan at suporta kung ikaw ay 
interesado sa karagdagang edukasyon o pagsasanay.

Maaari kang pumili mula sa iba’t ibang institusyon at 
post-sekundaryang mga programa:

• Nag-aalok ang mga unibersidad ng mga programang 
undergraduate at graduate na digri.

• Ang mga pampublikong kolehiyo ay nag-aalok ng 
sertipiko, diploma, pag-upgrade sa akademya, paglipat ng 
unibersidad, pag-aprentis, patuloy na edukasyon at mga 
applied digri na programa.

• Ang mga pribadong kolehiyo ay nag-aalok ng sertipiko, 
diploma, akademikong pag-upgrade, paglipat ng 
unibersidad, patuloy na edukasyon at ilang mga digri na 
programa. Ang mga pribadong kolehiyo ay minsan kaakibat 
ng isang relihiyosong organisasyon.

• Ang mga politeknikong institusyon ay nag-aalok ng 
sertipiko, diploma, applied na degree, pag-aprentis at mga 
programa sa patuloy na edukasyon. Karamihan sa mga 
kurso ay nauugnay sa mga pangangalakal o teknikal na 
gawain.

• Ang mga pribadong paaralang bokasyonal ay nag-aalok 
ng pagsasanay para sa mga partikular na trabaho tulad 
ng magsusubasta, bartender, modelo o pagbabalangkas 
gamit ang kompyuter na tekniko.
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Suriin ang iyong mga kasanayan sa Ingles
Ang Canadian Language Benchmarks (CLB) ay ginagamit 
upang masuri ang kasanayan sa wika sa Canada. Ang isang 
taong nasa Benchmark 1 ay may kaunti o walang kasanayan 
sa Ingles. Ang isang tao nasa Benchmark 12 ay marunong 
magsalita ng Ingles.

Sa pangkalahatan, kailangan mo ng CLB 4 para sa 
pang-araw-araw na pamumuhay. Karaniwang kailangan ang 
CLB 5 hanggang 8 para magtrabaho sa Alberta. Ang CLB 6 
hanggang 9 o mas mataas ay kailangan para makapag-aral 
sa Alberta.

Upang malaman ang iyong antas ng CLB:

• Gumawa ng libreng Canadian Language Benchmarks 
(CLB) na Pagtatasa ng Sarili sa online. Bibigyan ka nito ng 
ideya ng iyong kasalukuyang antas ng CLB.

• Kumpletuhin ang isang opisyal na pagtatasa ng CLB sa 
isa sa mga sumusunod na mga Sentro nga Pagtatasa 
at Sangguni ng Wika [Language Assessment at Referral 
Centers].

Kung ikaw ay naghahanap upang mapabuti ang iyong mga 
kasanayan sa wikang Ingles, mayroong ilang mga opsyon, 
na ibinigay ng Pamahalaan ng Canada at iba’t ibang mga 
organisasyon. Tingnan ang mabilis na mga link sa dulo ng 
seksyong ito para sa higit pang mga opsyon.



Gabay sa Oportunidad sa Alberta  |  alberta.ca/opportunity28

Pangangalaga ng bata

Walang batas sa Alberta na tumutukoy sa kung anong edad 
ang mga bata ay maaaring iwanang mag-isa. Dapat kang 
gumamit ng mabuting paghuhusga at isaalang-alang ang 
edad at kaganapan sa gulang ng iyong anak. Karamihan sa 
mga Albertan ay nagbabayad para sa pangangalaga ng bata 
para sa mga batang wala pang 12 taong gulang. Kasama sa 
mga opsyon sa pangangalaga ng bata ang:

• mga lisensyadong sentro sa pang-araw na pangangalaga 
ng bata na responsable para sa pangangasiwa ng mga 
batang wala pang 7 taong gulang

• mga family day home ay nagbibigay sa mga magulang ng 
mga lisensyadong serbisyo sa pangangalaga ng bata sa 
isang kapaligirang tahanan

• mga programa sa pangangalaga sa labas ng paaralan ay 
nagbibigay ng pangangalaga para sa mga batang nasa 
paaralang edad sa labas ng mga normal na oras ng pag-
aaral

• mga programa sa pre-school o nursery ay hinihikayat ang 
mga bata sa pagitan ng edad na 2 at 5 taong gulang na 
matuto, maglaro at umunlad

Kung hindi mo kayang magbayad para sa pangangalaga 
ng bata, maaari kang maging karapat-dapat para sa 
pampinansiyal na suporta sa pangangalaga ng bata ng 
pamahalaan.

Mga batang may espesyal na pangangailangan
Kung ang iyong anak ay may espesyal na pangangailangan, 
tulad ng patuloy na pangangalagang medikal, isang 
kapansanan o pagkaantala sa pag-unlad, ang tulong ay 
makukuha sa pamamagitan ng Mga Serbisyong Pambata 
o ng Programa sa Suporta sa Pamilya para sa mga Bata na 
may Kapansanan [Family Support for Children with Disabilities 
Program (FSCD)].

Mabilis na link at Impormasyon ng Kontak

Suportang pampinansiyal sa pangangalaga ng bata 
ng pamahalaan  
https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Mga Serbisyong Pambata  
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-lo-
cations.aspx

Programa ng Suporta sa Pamilya para sa mga 
Batang may mga Kapansanan [Family Support for 
Children with Disabilities Program (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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Mga mabilis na link

Masulong na Edukasyon ng Alberta (Alberta Advanced 
Education)       
alberta.ca/advanced-education.aspx

Planuhin ang iyong pag-aaral - mga kredensyal at mga 
programa   
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/
credentials-programs/

Pagtatasa sa Sarili ng CLB  
clb-osa.ca/home

Sentro ng Pagtatasa ng Wika, Pagsasangguni at 
Pagpapayo ng Hilagang Alberta (Language Assessment, 
Referral & Counseling Center Northern Alberta)  
larcc.cssalberta.ca/

Southern Alberta 
settlementcalgary.com/clarc-registration/

Subsidyo sa pangangalaga ng bata  
alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Mga Serbisyong Pambata 
alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx

FSCD na programa  
alberta.ca/fscd.aspx 

Sentro ng Kababaihan [Women’s Hub]  
https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx

Linya ng Impormasyon sa Karahasan sa Pamilya  
Telepono 310-1818 

Mga Pang-emerhensiyang Kanlungan  
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx

Mga serbisyo bago dumating  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arriv-
al-services.html

Asosasyon ng mga Ahensya Nagsisilbi sa mga Imigrante 
ng Alberta  
aaisa.ca/membership-directory/

Serbisyo ng Alberta – Mga kasunduan sa pag-upa  
alberta.ca/rental-agreements.aspx

Matuto pa tungkol sa pagbili ng bahay | Canada Mortgage 
and Housing Corporation (CMHC) 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

Impormasyon sa Edmonton transit  
edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx

Impormasyon sa Calgary transit  
https://www.calgarytransit.com/home.html

Kumuha ng lisensya sa pagmamaneho  
alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

Bumili o umarkila ng sasakyan  
alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Magpaseguro ng sasakyan  
airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx

Kumuha ng lisensya ng kotse [license plate]  
alberta.ca/licence-plates.aspx

Maghanap ng doktor  
albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx

Mga libreng serbisyo para sa mga isyu sa kalusugan ng 
kaisipan  
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
pambansa at mga 
panlalawigang 
parke

+6K
nominasyon mga 
sertipiko

26
mga unibersidad 
at mga kolehiyo

panggitnang  
kita

+6K
internasyonal 
na mga 
manggagawa

8%
buwis sa 
negosyo

90K
mga trabaho 
sa 3taon

$ 104K

Ang Alberta ay may higit sa 455 
pambansa at panlalawigang parke 
at mga protektadong lugar na may 
mga nakamamanghang bundok, 
gumugulong na mga paanang 
burol, makakapal na kagubatan at 
malawak na bukas na mga parang.

Nagbigay kami ng 6,250 na 
sertipiko ng nominasyon sa mga 
imigrante sa pamamagitan ng 
Alberta Advantage Immigration 
Program noong 2020, na 
tumutulong sa kanila na manatili 
nang permanente sa Alberta.

Ang Alberta ay mayroong 26 na 
mga unibersidad at mga kolehiyo 
kung saan mahigit sa 27,000 
internasyonal na mga mag-aaral 
ang nakatanggap ng mataas na 
kalidad na post-sekundaryang 
edukasyon noong 2020-2021.

Ang mga pamilya ng Alberta ay 
kumikita ng katamtamang kita na 
$104,000 pagkatapos ng buwis. Ito 
ay higit sa karaniwang $92,800 sa 
Canada.

Noong 2020, 6,670 internasyonal 
na mga manggagawa ang dumating 
sa Alberta sa pamamagitan ng 
Pansamantalang Dayuhang 
Manggagawa na Programa ng 
Canada.

Ang bayad ng buwis sa negosyo 
ng Alberta ay 8 porsyento - ang 
pinakamababang bayad sa Canada 
at kabilang sa pinakamababa sa 
Hilagang Amerikia.

Namumuhunan kami ng $20.7 
bilyon para makabuo ng 
daan-daang mga proyekto at 
lumikha ng 90,000 direkta at hindi 
direktang mga trabaho sa susunod 
na tatlong taon.

Oportunidad sa pamamagitan ng mga numero
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