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Щороку люди з усього світу 
приїжджають в Альберту, для того 
щоб працювати і жити. Альберта 
відрізняється високим рівнем життя, 
різноманітними й гостинними 
спільнотами, приголомшливими 
пейзажами, акцентом на економічне 
зростання й створення робочих місць, 
а також широкими можливостями для 
підприємців. 

Відкрийте свою можливість.
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ЖИТТЯ В 
АЛЬБЕРТІ
В Альберті присутні безліч культур і 
спільнот, кожна з яких має свій 
унікальний характер і можливості для 
роботи.
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Життя в Альберті
Відкрийте можливості Альберти 

Чому Альберта?
В Альберті представлені різноманітні культури й 
спільноти, які створюють багато послуг світового класу.

Наші спільноти є частиною того, що робить Альберту 
таким прекрасним місцем для життя. В Альберті є 
невеликі поселення й великі міста, такі як Калгарі і 
Едмонтон, з населенням 1,3 мільйона і 1 мільйон 
відповідно. Кожен з них має свій унікальний характер і 
безліч можливостей для роботи.

Хоча Альберта є четвертою за чисельністю населення 
провінцією Канади, вона також є четвертою за 
величиною, а це означає, що вирватися на природу 
ніколи не складе труднощів.

Доступність
Сім’ї в Альберті, як правило, мають більш високий 
сімейний дохід, ніж в інших частинах Канади.

Альберта також пропонує безліч переваг у плані вартості 
життя, таких як:

• загальне медичне обслуговування
• податкові пільги та знижки допоможуть вам заощадити 

на витратах на електроенергію
• найнижчі податки в Канаді

• більш доступні варіанти житла
• доступний догляд за дітьми

Здоров’я
Система охорони здоров’я Альберти світового класу 
надає людям доступ до лікарень, клінік, різних служб 
соціальної підтримки, а також кваліфікованих лікарів та 
медичних працівників.

Освіта

Від дитячого садка до 12 класу
В Альберті існує прекрасна й відкрита для всіх система 
освіти, що надає різні можливості вибору в залежності від 
мови або релігії. Шкільне навчання безкоштовне з 
дитячого садка до 12 класу і є обов’язковим для дітей у віці 
від 6 до 16 років. Також доступні католицькі та 
франкомовні варіанти навчання.

Вища й середньоспеціальна освіта
Маючи 26 університетів і коледжів, Альберта пропонує 
безліч варіантів отримання вищої й середньоспеціальної 
освіти. Уряд Альберти субсидує плату за навчання, і його 
вартість варіюється в залежності від провінції. Існують 
також різні кредити, гранти, стипендії, премії та інші 
кошти на освіту, які допоможуть вам оплатити  
свою освіту.
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Коли ви приїдете в Альберту щоб почати навчання, ваш 
вищий навчальний заклад Альберти буде поруч, щоб 
допомогти вам освоїтися в новій студентській спільноті. 
Багато організацій Альберти пропонують навчання 
англійській мові, в тому числі коледжі та університети, 
агентства з обслуговування іммігрантів, приватні 
підприємства, релігійні та громадські організації.

Навколишнє середовище та погода
Будучи четвертою за величиною провінцією Канади, 
Альберта має різноманітний ландшафт, у якому 
представлені прерії, ліси, гори, річки й озера.

Парки
Альберта дуже серйозно ставиться до збереження 
природи. Альберта дуже пишається своїми природними 
ресурсами і докладає всіх зусиль для забезпечення 
збереження своїх парків.

По всій провінції розташовані п’ять об’єктів всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО і п’ять національних парків, а також 
понад 450 провінційних парків і охоронюваних територій 
для піших прогулянок, катання на гірських велосипедах, 
риболовлі, веслування на каное або посиденьок біля 
багаття.

Погода
В Альберті чотири різних сезони: весна, літо, осінь і зима. 
Наше літо тепле, температура досягає 30 градусів за 
Цельсієм, у той час як зима може бути до -30 градусів за 
Цельсієм. Якщо ви одягнені по погоді, в Альберті можна 
побувати на свіжому повітрі в будь-який час року.

Альберта — найбільш сонячна провінція Канади, з 1900 
годинами сонячного світла на півночі і 2300 годинами на 
півдні щорічно.

Культура
В Альберті завжди є чим зайнятися. Едмонтон, відомий як 
«фестивальне місто» Канади, щорічно проводить понад 
50 унікальних фестивалів, таких як фестиваль спадщини 
(Heritage Festival) і Міжнародний фестиваль Fringe Theatre 
(International Fringe Theatre Festival). Фестиваль Калгарі 
Стампід (Calgary Stampede) відомий на весь світ своїм 
родео і виставкою, присвяченою західній спадщині 
провінції.

Франкомовні громади в Альберті
Населення Альберти, яке розмовляє рідною французькою 
мовою (франкомовне), є однією з найбільш 
швидкозростаючих франкомовних спільнот у Канаді та 
нараховує майже 87 000 чоловік. В Альберті 
нараховується близько 2000 населених пунктів і 
природних об’єктів з французькими назвами. Чотири 
муніципалітети Альберти офіційно є двомовними, в тому 
числі Бомонт, Легал, Фалер і Пламондон.

Система освіти Альберти пропонує різні варіанти 
вивчення французької мови, включаючи франкомовні 
школи, курси французької мови з зануренням і курси 
французької як другої мови.
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ТИМЧАСОВЕ 
ПРОЖИВАННЯ В 
АЛЬБЕРТІ
Вивчіть ваші можливості для тимчасового 
відвідування, навчання або роботи в Альберті.
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Тимчасове проживання в Альберті
Подивіться, що може запропонувати наша провінція

Відвідайте Альберту 
Якщо ви відвідуєте Альберту як турист, у справах або для 
зустрічі з сім’єю, вам може знадобитися канадська 
гостьова віза або електронний дозвіл на поїздку (eTA), 
виданий Урядом Канади.

Гостьові візи
Щоб відвідати Альберту в якості туриста, вам може 
знадобитися канадська гостьова віза. Гостьові візи 
можуть бути одноразовими або багаторазовими й мати 
широкий діапазон термінів дії. Віза повинна бути дійсною, 
коли ви прибуваєте до Канади.

Супервіза для батьків, бабусь і дідусів — це багаторазова 
віза, яка може бути видана на термін до 10 років. Це 
дозволяє батькам, бабусям і дідусям, які відповідають 
критеріям, відвідувати сім’ю в Канаді так часто, як вони 
хочуть — і на строк до 5 років при кожному відвідуванні.

Для ділових візитів
Ви повинні подати заявку в якості бізнес-відвідувача, 
якщо плануєте відвідати Канаду в пошуках способів 
розвитку свого бізнесу, інвестування або розвитку 
ділових відносин. Бізнес-відвідувачі можуть залишатися 
на строк до шести місяців. Щоб залишитися довше або 
працювати в Канаді, подайте заяву на отримання дозволу 
на роботу.

Навчання в Альберті
Система вищої освіти Альберти отримала міжнародне 
визнання завдяки винятковим університетам, коледжам, 
технічним інститутам та інноваційним дослідницьким 
центрам.

Вищі навчальні заклади Альберти надають високоякісні 
освітні програми, які залучають кращих і найрозумніших 
людей з усього світу для проведення досліджень, що 
рятують і змінюють життя. У вас також є можливості 
працювати під час навчання й після закінчення навчання, 
включаючи шляхи отримання постійного місця 
проживання.

Система вищої освіти в Альберті пропонує сертифікати, 
дипломи, ступені з прикладних наук, програми 
професійно-технічного навчання і програми 
безперервної освіти, пов’язані з професіями і технічною 
роботою. Існують різні програми для досягнення ваших 
професійних цілей — від охорони здоров’я до науки і 
техніки.

Якщо ви плануєте навчатися в Альберті більше шести 
місяців у спеціально відведеному навчальному закладі, 
вам буде потрібен Канадський дозвіл на навчання.
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Робота в Альберті
Тимчасові іноземні робітники надають істотну підтримку 
економіці Альберти, привносячи свої навички і таланти в 
справу підтримки зростання та інновацій по всій 
провінції.

Програма тимчасового іноземного працівника 
(Temporary Foreign Worker) (TFW)
Програма TFW здійснюється Урядом Канади і дозволяє 
громадянам інших країн, які відповідають критеріям, 
подати заяву на роботу в Канаді тимчасово або на строк 
до трьох років. Програма охоплює всі професії та рівні 
кваліфікації. На додаток до отримання пропозиції про 
роботу від роботодавця з Альберти вам може 
знадобитися дозвіл на роботу або оцінка впливу на ринок 
праці (Labour Market Impact Assessment, LMIA). LMIA 
включає в себе певні умови, наприклад, де і на кого ви 
можете працювати, який вид роботи ви виконуєте і як 
довго можете працювати в Канаді.

Консультативне бюро з питань тимчасових іноземних 
працівників Альберти допомагає тимчасовим іноземним 
працівникам, іноземним студентам (з дозволом на роботу) 
і роботодавцям зрозуміти їхні права й знайти рішення в 
ситуаціях, пов’язаних з несправедливими, небезпечними 
або нездоровими умовами праці.

Програма міжнародної мобільності 
(International Mobility Program) (IMP)
Програма міжнародної мобільності, що здійснюється 
Урядом Канади, дозволяє канадським роботодавцям 
наймати іноземних працівників без LMIA. Ваша професія 
не повинна вимагати LMIA, щоб ви мали право на 
отримання одного з дозволів на роботу IMP (звільняється 
від LMIA):

Дозвіл на роботу для конкретного роботодавця дозволяє 
вам працювати на одного конкретного роботодавця. Він 
призначений для людей, які можуть тимчасово 
працювати в Канаді відповідно до міжнародних 
торговельних угод.

Відкритий дозвіл на роботу дозволяє вам працювати у 
будь-якого роботодавця протягом певного періоду часу. 
Він відкритий для іноземних студентів, подружжя/ 

Зв’язатися з консультативним бюро TFW

lbr.tfwao@gov.ab.ca 

Північне розташування — Едмонтон: 780-644-2584 
Південне розташування — Калгарі: 403-476-4540

Швидкі посилання та контактна інформація

Електронний дозвіл на поїздку 
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/eta.html

Дізнайтеся більше про навчання в Альберті 
study.alberta.ca/

Перевірте, чи маєте ви право на участь у програмі TFW  
cic.gc.ca/CometoCanada

Подати заявку на участь у програмі TFW 
cic.gc.ca/english/work/apply-who-nopermit.asp

Дізнайтеся, чи потрібен вам LMIA 
cic.gc.ca/english/work/apply-who-permit.asp

Інформація щодо тимчасового проживання 
alberta.ca/temporary-residents.aspx 

Ресурси для тимчасових іноземних працівників 
https://www.alberta.ca/resources-temporary-for-
eign-workers.aspx

партнерів з цивільного права, іноземних громадян, які 
відповідають критеріям, і молодих людей, які хочуть 
подорожувати й працювати.

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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ПОСТІЙНЕ 
ПРОЖИВАННЯ В 
АЛЬБЕРТІ
Ознайомтеся з варіантами отримання постійного 
місця проживання (Permanent Resirence, PR).



Путівник можливостей по Альберті  |  alberta.ca/opportunity 11

Огляд
Існує безліч імміграційних програм і шляхів, за якими ви 
можете переїхати в Альберту — і як робітник, і як 
підприємець. Як тільки ви станете постійним жителем або 
громадянином Канади, ви зможете вільно пересуватися 
територією Канади.

Існують федеральні імміграційні програми (від Уряду 
Канади) і провінційні програми (від Уряду Альберти). В 
Альберті провінційна програма називається Імміграційна 
програма Alberta Advantage (Alberta Advantage 
Immigration Program) (AAIP).

Постійне проживання в Альберті
Відкрийте для себе провінційні та федеральні імміграційні програми

Провінційна програма номінування — 
Імміграційна програма Alberta 
Advantage
Імміграційна програма Alberta Advantage — це програма 
економічної імміграції, яка призначає (тобто номінує) 
людей, які можуть допомогти задовольнити потреби 
провінції в робітниках і підприємцях.

При поданні заяви на будь-який потік необхідно сплатити 
певну суму, яка не підлягає поверненню.

У програмі є потоки для осіб, які працюють або мають 
намір працювати в Альберті, а також для підприємців, 
зацікавлених у заснуванні бізнесу в провінції.
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Потоки для робітників

Потік можливостей Альберти (Alberta 
Opportunity Stream)

Цей потік підходить для кваліфікованих кандидатів, які живуть і працюють 
в Альберті та мають пропозицію працевлаштування на повний робочий 
день від роботодавця в Альберті.

Потік Експрес-в’їзду в Альберту 
(Alberta Express Entry Stream)

Цей потік підходить для кваліфікованих кандидатів з системи Express Entry 
Уряду Канади, які продемонстрували міцні зв’язки з Альбертою або які 
можуть допомогти підтримати пріоритети економічного розвитку та 
диверсифікації Альберти.

Прискорений технологічний шлях 
(Accelerated Tech Pathway)

Цей потік підходить для кандидатів, які в даний час працюють або мають 
пропозицію працевлаштування від роботодавця з технологічної галузі в 
Альберті за відповідною технічною спеціальністю.

Потік оновлення сільських районів 
(Rural Renewal Stream)

Для кваліфікованих іноземних громадян, які мають пропозицію 
працевлаштування на повний робочий день від роботодавця в Альберті 
для роботи в певній сільській громаді Альберти.

Потоки для підприємців

Потік випускників-підприємців 
(Graduate Entrepreneur Stream)

Для іноземних випускників затверджених вищих навчальних закладів 
Альберти, які хочуть почати бізнес або купити існуючий бізнес.

Потік іноземних випускників-
підприємців (Foreign Graduate 
Entrepreneur Stream)

Для іноземних випускників, які отримали освіту в галузі науки, технологій, 
інженерії та математики (STEM), з-за меж Канади, які хочуть відкрити 
стартапи або інноваційні підприємства в Альберті.

Потік сільських підприємців (Rural 
Entrepreneur Stream)

Для підприємців, які готові створювати можливості для бізнесу в сільських 
громадах. Відкриваючи бізнес або купуючи існуючий, ці кваліфіковані 
новачки можуть створювати робочі місця й стимулювати місцеву 
економіку за межами великих міських центрів Альберти.

Фермерський потік (Farm Stream) Для досвідчених фермерів, які планують купити або відкрити ферму в 
Альберті.
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Федеральні програми
Уряд Канади здійснює нагляд за всією імміграцією в 
країну.

Експрес-в’їзд в Канаду (Canada Express Entry)
Express Entry — це електронна система управління 
заявами про надання виду на постійне проживання, 
здійснювана Міністерством імміграції, у справах біженців 
та громадянства Канади (IRCC).

Щоб отримати доступ до Express Entry, кандидати повинні 
спочатку заповнити анкету, яка визначає, наскільки вони 
відповідають критеріям однієї з економічних федеральних 
імміграційних програм:

• Канадський клас досвідчених спеціалістів (Canadian 
Experience Class)

• Федеральна програма кваліфікованих робітників 
(Federal Skilled Worker Program)

• Федеральна програма кваліфікованих професій (Federal 
Skilled Trades Program)

Після заповнення анкети кандидат буде оцінений за 
системою ранжирування. Кандидати з найвищим 
рейтингом отримають запрошення від IRCC для подання 
заяви на постійне місце проживання. 

Імміграційні пілотні програми (Immigration 
pilot programs)
Пілотний імміграційний проект в сільські та 
північні райони — це орієнтована на громаду програма, 
яка поширює переваги економічної імміграції на невеликі 
спільноти, створюючи шлях до постійного проживання 
для кваліфікованих іноземних робітників, які хочуть 
працювати й жити в одному з них.

Пілотний проект Agri-food допомагає задовольнити 
потреби канадського сектора сільськогосподарського 
виробництва продуктів харчування в робочій силі. 
Пілотний проект відкриває шлях до постійного місця 
проживання для досвідчених несезонних працівників у 
конкретних галузях і професіях.

Програми бізнес-імміграції
Ці програми надають підприємцям і самозайнятим 
особам з інших країн можливість отримати дозвіл на 
постійне проживання.

Якщо у вас є інноваційна бізнес-ідея або підприємство, ви 
можете подати заяву на отримання Стартап-візи 
(Start-Up Visa). Ваше підприємство повинно бути 
підтримано призначеною організацією.

Якщо ви плануєте працювати як самозайнята особа в 
Альберті, ви можете подати заяву на участь у Програмі 
для самозайнятих осіб. Ви повинні мати відповідний 
досвід у культурній діяльності або у певних видах спорту.

Програма сімейного спонсорства (Family 
Sponsorship Program)
Програма сімейного спонсорства дозволяє громадянам 
Канади або постійним жителям спонсорувати родичів, 
щоб вони стали постійними жителями з можливістю жити, 
працювати й вчитися в Альберті.

Програма «Доглядальниці» (Caregiver 
Program)
Програма «Доглядальниці» призначена для 
доглядальниць з дворічним досвідом роботи в Канаді, що 
забезпечують догляд за дітьми або підтримку на дому для 
літніх людей або людей з обмеженими можливостями. 

Переселення біженців
Програма переселення біженців та гуманітарної 
допомоги призначена для людей, які потребують захисту, 
які знаходяться за межами Канади та своєї рідної країни. 
Ця програма також надає людям можливість 
спонсорувати біженців.

Інші шляхи імміграції
Якщо ви перебуваєте в Канаді й відчуваєте надмірні 
труднощі, якщо вам доведеться повернутися до своєї 
рідної країни, щоб подати заявку, ви можете претендувати 
на гуманітарну та співчутливу допомогу.

Якщо ви перебуваєте в Канаді за дійсним дозволом на 
тимчасове проживання, ви можете подати заяву на 
отримання дозволу на постійне проживання відповідно 
до класу власників дозволів, якщо вас визнали нев’їздним 
у Канаду.
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Є про що подумати
• Вам не потрібно наймати імміграційного представника 

або адвоката, щоб допомогти вам з вашою заявою на 
імміграцію.

 - Використання послуг представника або юриста не 
прискорить обробку заяви. Якщо ви вирішите 
скористатися послугами представника, Уряди Канади 
та Альберти все одно можуть зв’язатися з вами 
безпосередньо з приводу вашої заяви. Якщо вам 
потрібен представник для допомоги, то ви повинні 
заповнити форму, вказавши, що ви користуєтеся 
послугами представника, інакше ваша заявка може 
бути відхилена.

 - Вся інформація, необхідна для подачі заяви на 
імміграцію в Альберту, надається безкоштовно, проте 
за подачу заяви стягується плата. Використовуйте 
відповідну форму для тієї програми, на яку ви подаєте 
заявку.

 - Програма AAIP вимагає завіреного перекладу 
документів. Надайте завірений переклад будь-яких 
документів, інформація в яких подається не 
англійською або французькою мовами, і подайте свої 
документи з копіями оригіналів документів. 
Відвідайте сайт Асоціації письмових та усних 
перекладачів Альберти (ATIA), щоб знайти 
сертифікованого перекладача в Канаді.

• Перш ніж подавати заяву на імміграційний потік, 
знайдіть свій код національної професійної класифікації 
(National Occupational Classification) (NOC), щоб 
визначити, чи ви підходите на імміграцію  по 
провінційній, чи по федеральній програмі. У системі 
NOC, розробленої Урядом Канади, наводиться 
класифікація кожної робочої кваліфікації в Канаді.

Остерігайтеся інтернет-шахраїв і фальшивих 
веб-сайтів.

Ніхто не може гарантувати вам роботу або візу в 
Канаду. Тільки співробітники імміграційної служби в 
Канаді, в канадських посольствах, високих комісіях і 
консульствах можуть прийняти рішення про видачу 
візи.

Дізнайтеся, як захистити себе від імміграційного 
шахрайства. canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/protect-fraud.html

Швидкі посилання

мміграційні потоки AAIP 
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigra-
tion-program.aspx

Програми Уряду Канади 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada.html 

Асоціація письмових та усних перекладачів 
atia.ab.ca/ 

Знайдіть свою професію за національним 
класифікатором NOC 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/immigrate-canada.html

Дізнайтеся, чи ваш представник має дозвіл на 
представлення ваших інтересів 
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.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.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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РОБОТА В 
АЛЬБЕРТІ
Заробітна плата в Альберті одна з 
найвищих в Канаді. Дізнайтеся, як 
відкрити для себе нові можливості й 
влаштуватися на роботу в нашій 
провінції.
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Пошук роботи
Заробітна плата в Альберті одна з найвищих в Канаді. 
Заробітна плата в Альберті варіюється в залежності від 
роботодавця, відпрацьованого часу та рівня освіти, а 
також необхідного досвіду й обов’язків на даній посаді.

Є цілий ряд організацій і ресурсів, які можуть допомогти 
вам знайти роботу й побудувати свою кар’єру в Альберті:

• Центри підтримки Альберти надають програми 
працевлаштування та послуги по всій Альберті. Така 
допомога включає в себе проведення ярмарок 
вакансій, семінарів, інформаційних сесій та надання 
інформації про ринок праці.

• Alis — це онлайн-ресурс із порадами щодо пошуку 
роботи, складання резюме та підготовки до співбесіди, 
а також ведення переговорів про заробітну плату.

• Агентства, які обслуговують іммігрантів, пропонують 
послуги новачкам, в тому числі допомогу в пошуку 
роботи.

• Основи пошуку роботи (Work Search Basics) можуть дати 
вам знання та ресурси для пошуку роботи в Альберті.

• Урядовий банк вакансій Канади має список поточних 
можливостей працевлаштування в Альберті — нові 
вакансії з’являються щодня. Щоб скоротити час пошуку, 
знайдіть вакансії, які відповідають вашим навичкам і 
досвіду, за допомогою Job Match.

• Інші місця для пошуку роботи включають оголошення 
про вакансії в Альберті та веб-сайти, що рекламують 
можливості по всій Альберті.

Мережа та спілкування з людьми
Ще один спосіб знайти роботу — це нетворкінг. 
Спілкуйтеся з друзями, сусідами або людьми з вашої 
громади, щоб знайти роботу, яка може не рекламуватися.

Наступні програми наставництва можуть зв’язати вас з 
тими, хто працює у вашій професії:

• Порада з працевлаштування іммігрантів регіону 
Едмонтон (ERIEC)

• Порада з працевлаштування іммігрантів регіону 
Калгарі (CRIEC)

Робота в Альберті
Інформація про пошук роботи в Альберті та документи про освіту

Зареєструйтеся в агентствах з 
працевлаштування
Ліцензовані агентства з працевлаштування також можуть 
допомогти вам знайти потрібну роботу. Деякі агентства 
спеціалізуються на тимчасовому працевлаштуванні. Інші 
агентства можуть бути зосереджені на конкретних 
галузях. Агентства з працевлаштування не можуть 
стягувати з вас плату за допомогу в пошуку роботи. Ці 
витрати повинні покриватися роботодавцем.

Створіть або покращте своє резюме та 
супровідний лист
У вашому резюме повинні бути вказані ваші навички й 
виділені ті з них, які необхідні роботодавцю. Ваш 
супровідний лист, як правило, повинен являти собою 
односторінковий документ, у якому коротко викладається 
ваш досвід і пояснюється, чому ви є найкращим 
кандидатом на цю роботу.
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Ознайомтеся зі своїми варіантами
Можливо, вам доведеться подати заявку на кілька посад, 
перш ніж ви отримаєте пропозицію про роботу. 
Подумайте про подання заяви на роботу в суміжних 
областях, щоб ви могли побудувати цінний досвід або 
розглянути питання про підвищення своєї освіти.

Волонтерство також може допомогти вам набути досвіду 
роботи в Канаді, поліпшити свої навички та розвинути 
професійні та особисті зв’язки.

Тимчасова робота може не відповідати вашій освіті або 
професійній підготовці. Тим не менш, вона може 
допомогти вам отримати досвід роботи в Канаді, 
поліпшити знання англійської мови, дізнатися про 
культуру на робочому місці, познайомитися з новими 
людьми й створити власну мережу контактів.

Повноваження та кваліфікація
Освітні та професійні кваліфікації та стандарти 
відрізняються в різних країнах. Можливо, вам буде 
потрібно оцінити ваші міжнародні документи про освіту, 
щоб зрозуміти, наскільки вони відповідають стандартам 
Альберти.

Ваші документи про освіту — це сертифікати, які 
підтверджують, що ви закінчили середню школу або 
здобули вищу освіту. Міжнародна служба оцінки 
кваліфікацій (International Qualifications Assessment 
Service) (IQAS) оцінить ваші міжнародні академічні 
документи, щоб побачити, як вони співвідносяться зі 
стандартами в Альберті.

Регульовані професії
Регульовані професії вимагають визнання професійними 
регулюючими органами для забезпечення відповідності 
працівників стандартам практики. Перш ніж приїхати до 
Канади, ви повинні пройти перевірку документів про 
освіту для імміграційних цілей. Щойно ви опинитеся в 
Канаді, буде здійснено окремий процес отримання 
ліцензії на заняття вашою професією. Вам 
рекомендується зв’язатися з професійним регулюючим 
органом по вашій професії до прибуття в Канаду, щоб 
ознайомитися з необхідним процесом отримання ліцензії.

Швидкі посилання та контактна інформація

Центри підтримки в Альберті 
alberta.ca/alberta-supports.aspx 

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

Служби зайнятості 
alberta.ca/employment-services.aspx

Асоціація агентств з обслуговування іммігрантів 
Альберти (AAISA) 
aaisa.ca/membership-directory/ 

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

Банки вакансій 
ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do
alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta/
alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/

Нетворкінг 
Edmonton - eriec.ca/career-mentorship-program/
Calgary - criec.ca/

Визнання іноземної кваліфікації 
alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx

Міжнародна служба оцінки кваліфікацій (IQAS) 
alberta.ca/IQAS

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

Щоб працювати у певній сфері в Альберті, вам потрібний 
загальновизнаний документ. Перш ніж подавати заяву 
або погоджуватися на роботу в Альберті, переконайтеся, 
що ваші документи відповідають стандартам провінції. 
Якщо ваші документи не визнаються в Альберті, ви 
можете: а) стати учнем; або б) використати свій досвід 
роботи, щоб подати заявку на участь у програмі 
кваліфікації торгів для того, щоб стати сертифікованим у 
своїй торгівлі.

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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ПОЧНІТЬ БІЗНЕС В 
АЛЬБЕРТІ
Жителі Альберти володіють духом 
підприємництва, який знаходить підтримку від 
молодої, освіченої й різноманітної робочої сили 
в провінції. У нас також найнижчий 
корпоративний податок в Канаді і немає 
провінційного податку з продажів.
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Огляд
Альберта — відмінне місце для початку власного бізнесу. 
Жителі Альберти володіють духом підприємництва, який 
знаходить підтримку від молодої, освіченої й 
різноманітної робочої сили в провінції. У нас також 
найнижчий корпоративний податок в Канаді і немає 
провінційного податку з продажів.

Ми вітаємо талановитих новачків і підприємців, які 
переїдуть в Альберту, будуть жити і працювати в ній, 
створюючи робочі місця.

Дивіться імміграційну програму Alberta Advantage 
(сторінка 11) для отримання інформації про потоки, які 
дозволяють вам відкрити бізнес і постійно проживати в 
Альберті.

Якщо у вас є питання або вам потрібна допомога з вашою 
заявкою, напишіть на електронну пошту entrepreneur.
supportservice@gov.ab.ca.

Ресурси

Малий бізнес в Альберті
Альберта є лідером серед провінцій Канади по створенню 
малого бізнесу.

При відкритті бізнесу підприємці Альберти мають доступ 
до постачальників програм і послуг, які надають 
підтримку за допомогою консультацій і коучингу, 
фінансування та навчання, а також інформації про 
розширення ринку і грантове фінансування.

Дізнайтеся, як почати бізнес в Альберті, вести бізнес й 
отримувати ліцензії та дозволи для малого бізнесу.

Business Link
Business Link пропонує послуги для іммігрантів-
підприємців. Ці послуги включають в себе:

• індивідуальна підтримка коучингу

• інформаційні ресурси, путівники та контрольні списки

• тренінги та семінари

• створення мережі рефералів

Community Futures Alberta
Організація Community Futures Network Альберти (CFNA) 
пропонує послуги з розвитку малого бізнесу та 
забезпечення економічного розвитку сільських районів 
через свої 27 офісів Community Futures по всій сільській 
Альберті.

Послуги, пропоновані офісами CFNA, включають наступні:

• допомога в написанні бізнес-плану;

• допомога з розробкою маркетингового плану або 
стратегії розширення бізнесу;

• індивідуальний коучинг і наставництво в бізнесі

Стати підприємцем в Альберті
Інформація про те, як почати бізнес

Швидкі посилання та контактна інформація

Створення малого бізнесу 
alberta.ca/small-business-resources.aspx

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

Community Futures Network Альберти   
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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ЗРОБІТЬ АЛЬБЕРТУ 
СВОЄЮ ДОМІВКОЮ
Відкрийте для себе повсякденні подробиці 
вашого нового життя в Альберті: від житла до 
освіти.
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До вашого прибуття
Як Уряд Канади, так і Уряд Альберти пропонують 
новоприбулим інформацію та послуги до їхнього 
прибуття в провінцію. Деякі з цих послуг доступні тільки 
для людей за межами Канади, а деякі послуги доступні 
після того, як ви прибудете до Канади з підтвердженням 
постійного місця проживання. Існують також послуги, які 
провінція пропонує тимчасовим жителям з дозволом на 
роботу, натуралізованим канадцям і заявникам на 
отримання статусу біженця.

Інформація про провінцію
Перш ніж приїхати в Альберту, вам потрібно зібрати свої 
важливі документи, щоб заощадити час і гроші. Можливо, 
вам доведеться надавати ці документи роботодавцям, 
провінційним регуляторам, навчальним закладам та 
агентствам з оцінки освітніх документів.

Ці документи включають в себе:

• дійсні паспорти

• імміграційні документи

• рекомендаційні листи про роботу

• додатки зі школи/університету

Зробіть Альберту своєю домівкою
Інформація, яка допоможе вам влаштуватися в Альберті

Федеральні служби
Після того, як IRCC схвалить вашу заявку на постійне 
проживання — якщо ви все ще перебуваєте за межами 
Канади — ви та ваша сім’я зможете отримати безкоштовні 
послуги при особистому контакті та онлайн-послуги, які 
допоможуть підготуватися до життя в Канаді та 
пристосуватися до неї.

Ці послуги до прибуття можуть допомогти вам:

• з підготовкою до переїзду в Канаду;

• з отриманням освіти, досвіду роботи і освітніх 
документів, які визнані в Канаді;

• зв’язатися з роботодавцями для пошуку роботи

• з користуванням безкоштовними послугами після 
прибуття в Канаду

Врегулювання та інтеграція

Послуги для новачків
В Альберті є кілька організацій для іммігрантів, де ви 
можете отримати доступ до різних послуг з розселення.

Дізнайтеся більше про послуги, доступні через Асоціацію 
агентств з обслуговування іммігрантів Альберти.

Ознайомтеся з керівництвом імміграції, біженців 
та громадянства Канади (IRCC) Ласкаво просимо 
до Канади 
(cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf)

http://cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf
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Житло
Багато осіб та сімей, у тому числі новачки, спочатку 
знімають житло, поки не накопичать достатню суму для 
початкового внеску на покупку будинку.

Оренда будинку
При оренді будинку вам потрібно буде підписати договір 
оренди з орендодавцем. Угода може бути укладена на 
певний період часу, наприклад, на один рік або від місяця 
до місяця.

Крім щомісячної орендної плати, вам необхідно 
враховувати й інші витрати. Ціни на оренду можуть 
включати або не включати комунальні послуги, такі як 
електроенергія та опалення — проконсультуйтеся з 
орендодавцем перед підписанням угоди.

Більшість орендодавців вимагають, щоб ви внесли 
страховий депозит перед в’їздом. Це покриває будь-який 
потенційний збиток будинку. Якщо збитків не заподіяно, 
ви отримаєте повну суму назад при виїзді.

Купівля будинку
Ви можете купити будинок в Альберті, звернувшись до 
ріелтора або через приватний продаж.

Ріелтор, який також є агентом з нерухомості, —це 
професіонал, який допомагає людям купувати й 
продавати будинки. Ріелтори стягують плату за свої 
послуги. У більшості випадків продавець оплачує всі 
комісійні ріелтора, але вам слід запитати про це, перш ніж 
погоджуватися працювати з ріелтором.

Швидкі посилання та контактна інформація

Сервіс Альберта (Service Alberta) — договори 
оренди
https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx

Канадська іпотечна та житлова корпорація 
(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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Транспортування

Громадський транспорт
Громадський транспорт в Альберті включає автобуси і 
поїзди. Вони можуть допомогти вам подорожувати по 
місту. Щоб дізнатися більше, зв’яжіться з вашим 
муніципалітетом або пошукайте в Інтернеті.

Подорожі на великі відстані
Для поїздок в межах провінції та за ї ї межі основними 
варіантами є автобус, поїзд або літак. В Альберті 11 
аеропортів, в тому числі два міжнародних аеропорти, 
один в Едмонтоні та один в Калгарі.

Отримання водійського посвідчення
Навіть якщо ви не плануєте володіти автомобілем або 
водити його, рекомендується мати водійське посвідчення 
для ідентифікації особи та підтвердження місця 
проживання.

В Альберті нові водії повинні пройти програму отримання 
дипломованих водійських прав (Graduated Driver’s 
Licence) (GDL). Сюди входить: перевірка знань, дворічний 
стаж водіння (один рік без позбавлення прав) та 
поглиблений дорожній тест. Якщо у вас вже є водійське 
посвідчення, ви можете обміняти свої канадські або 
міжнародні права на права Альберта, без участі в 
програмі GDL, або зарахувати ваш стаж водіння, щоб 
скоротити час у програмі GDL.

Купівля, страхування та реєстрація транспортного 
засобу
Транспортний засіб, що експлуатується в Альберті, 
повинен бути застрахований та зареєстрований після 
його придбання.

Якщо ви не плануєте керувати транспортним засобом та 
володіти ним, то ви можете подати заявку на отримання 
ID-картки Альберта для ідентифікації та підтвердження 
місця проживання.

Швидкі посилання та контактна інформація

Купівля або оренда транспортного засобу
https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Застрахувати транспортний засіб
https://albertaairb.ca/

Отримати номерний знак
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx

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

Обмін водійського посвідчення не з Альберти 
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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Охорона здоров’я

План медичного страхування Альберти (AHCIP)
Альберта надає безкоштовне базове медичне 
страхування через AHCIP. Цей план поширюється на 
постійних і тимчасових жителів. Він не поширюється на 
відвідувачів або туристів.

Ви повинні зареєструватися в AHCIP протягом трьох 
місяців після прибуття в Альберту.

Витрати, що покриваються
AHCIP покриває багато медичних витрат, але не всі. Для 
послуг, які не покриваються страховкою, рекомендується 
приватне медичне страхування. Багато роботодавців 
пропонують страхові плани, які допомагають платити за 
ці послуги. Будь-які платежі повинні бути включені в пакет 
компенсацій від вашого роботодавця.

Якщо ваш роботодавець не пропонує план медичного 
страхування або якщо ви працюєте не за наймом, ви 
можете придбати персональну медичну страховку в 
приватній страховій компанії.

Як отримати доступ до медичних послуг
Після реєстрації в AHCIP ви отримаєте персональну 
медичну карту для себе і своєї сім’ї. Ви повинні 
використовувати цю карту при відвідуванні лікаря.

Відвідування лікаря, лабораторії, поліклініки та лікарні по 
вашій карті безкоштовно. Якщо у вас немає своєї карти, з 
вас може стягуватися плата за відвідування.

Медичні клініки Walk-in та сімейні лікарі
Вам не потрібен попередній запис для відвідування 
клініки Walk-in, але ви повинні записуватися на прийом до 
сімейного лікаря. Перегляньте розділ «швидкі посилання», 
щоб знайти лікаря, який приймає нових пацієнтів.

Невідкладна медична допомога
Якщо ви не можете безпечно дістатися до лікарні 
самостійно, зателефонуйте в службу 911 і приїде швидка 
допомога, щоб відвезти вас до найближчої лікарні. З вас 
стягуватиметься плата за користування машиною 
швидкої допомоги, якщо у вас немає приватної медичної 
страховки, що покриває цю послугу.

Послуги з психічного здоров’я
Багато людей у якийсь момент свого життя зіткнуться з 
психічним захворюванням і навіть якщо ви самі не 
страждаєте, ви можете зіткнутися з проблемами з 
психічним здоров’ям близької людини. Безкоштовні 
медичні послуги надаються при проблемах з психічним 
здоров’ям, залежностях, у кризових і багатьох інших 
ситуаціях.

Фінансова підтримка
Якщо ваша сім’я має низький дохід, ви можете мати право 
на державну фінансову підтримку у вигляді допомоги з 
охорони здоров’я дорослих в Альберті або допомоги з 
охорони здоров’я дітей в Альберті.  

Швидкі посилання та контактна інформація

Знайдіть лікаря, який приймає нових пацієнтів 
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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• Освіта для дорослих також відома як безперервна 
освіта або просунута освіта. Вона складається з занять 
або курсів для дорослих, які хочуть отримати диплом 
про середню освіту, підвищити кваліфікацію, вивчити 
нові теми й набути нових навичок.

Покращте ваші знання англійської
Англійська мова є основною мовою, що використовується 
в бізнесі, школі та повсякденному житті в Альберті. Сильні 
усні та письмові навички володіння англійською мовою 
зроблять ваші облаштування й пошук роботи більш 
плавним процесом.

Багато місць в Альберті пропонують навчання англійській 
мові, в тому числі коледжі або університети, агентства з 
обслуговування іммігрантів, приватні підприємства, а 
також релігійні та громадські організації.

Мовні програми, пропоновані Урядами Канади або 
Альберти, безкоштовні або мають мінімальну вартість у 
порівнянні з навчанням у приватних закладах.

Зверніться до своєї школи або центру підтримки в 
Альберті, щоб дізнатися, чи маєте ви право на фінансову 
підтримку для відвідування мовних занять. Ця підтримка 
може включати в себе догляд за дитиною та фінансову 
допомогу на транспортування та проживання. Якщо вам 
потрібно пройти курс навчання для отримання роботи, 
ви можете претендувати на отримання кредиту від 
Windmill Microlending.

Оцініть свої знання англійської мови
Для оцінки мовних навичок у Канаді використовується 
шкала Canadian Language Benchmarks (CLB). Людина з 
рівнем Benchmark 1 практично не володіє англійською 
мовою. Людина з рівнем Benchmark 12 може вільно 
говорити по-англійськи.

Загалом, вам потрібен рівень CLB 4 для повсякденного 
життя. Для роботи в Альберті зазвичай потрібен рівень 
CLB від 5 до 8. Для навчання в Альберті необхідний рівень 
CLB від 6 до 9 або вище.

Освіта

Початкова та середня освіта
Державна освіта для дітей віком від 5 до 19 років є 
безкоштовною. У Альберті діти віком від 6 до 16 років 
повинні відвідувати школу. Батьки можуть віддати свою 
дитину в дитячий садочок. Шкільна система складається з 
12 класів.

Вища освіта та освіта дорослих
Дорослі різного віку відвідують програми вищої освіти, 
щоб отримати дипломи, покращити свої знання та набути 
нових навичок.

Alberta Advanced Education надає інформацію, ресурси та 
підтримку, якщо ви зацікавлені в подальшій освіті або 
професійній підготовці.

Ви можете вибрати з безлічі навчальних закладів і 
програм вищої освіти:

• Університети пропонують програми бакалаврату та 
магістратури.

• Державні коледжі пропонують сертифікати, дипломи, 
підвищення академічної кваліфікації, переведення в 
університет, навчання, безперервну освіту й прикладні 
програми отримання ступеня.

• Приватні коледжі пропонують сертифікати, дипломи, 
підвищення академічної кваліфікації, переведення в 
університет, безперервну освіту і деякі програми 
отримання ступеня. Приватні коледжі іноді пов’язані з 
релігійною організацією.

• Політехнічні інститути пропонують програми 
отримання сертифікатів, дипломів, прикладних 
ступенів, навчання та безперервної освіти. Більшість 
курсів пов’язані з професіями або технічною роботою.

• Приватні професійні школи пропонують навчання за 
конкретними професіями, такими як аукціоніст, бармен, 
модель або фахівець з комп’ютерного малювання.

• Програми навчання учнівству передбачають 
поєднання навчання в класі і без відриву від 
виробництва за професією.
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Щоб дізнатися свій рівень CLB:

• Пройдіть безкоштовну онлайн-самооцінку (Canadian 
Language Benchmarks) (CLB). Вона дасть вам уявлення 
про ваш поточний рівень CLB.

• Пройдіть офіційне оцінювання рівня CLB в одному з 
наступних мовних центрів оцінки та інформаційних 
послуг.

Якщо ви хочете поліпшити свої знання англійської мови, є 
кілька варіантів, що надаються Урядом Канади й різними 
організаціями. Додаткові параметри дивіться в швидких 
посиланнях у кінці цього розділу.

Догляд за дітьми
В Альберті немає закону, який визначав би, в якому віці 
дітей можна залишати одних. Ви повинні послуговуватися 
здоровим глуздом і враховувати вік і зрілість вашої 
дитини. Більшість жителів Альберти оплачують догляд за 
дітьми у віці до 12 років. Серед варіантів догляду за 
дітьми:

• ліцензовані дитячі садки, що відповідають за догляд за 
дітьми віком до 7 років

• сімейні будинки денного перебування надають батькам 
ліцензовані послуги з догляду за дітьми в домашніх 
умовах

• програми позашкільного догляду забезпечують догляд 
за дітьми шкільного віку у позакласний час

• програми дошкільної освіти або дитячих садків 
заохочують дітей у віці від 2 до 5 років вчитися, грати й 
розвиватися

Якщо ви не можете дозволити собі платити за догляд за 
дитиною, ви маєте право на державну фінансову 
підтримку по догляду за дитиною.

Швидкі посилання та контактна інформація

 Державна фінансова підтримка по догляду за 
дітьми
https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Послуги для дітей 
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-lo-
cations.aspx

Програма підтримки сім’ї для дітей з обмеженими 
можливостями (FSCD).  
https://www.alberta.ca/fscd.aspx

Діти з особливими потребами
Якщо у вашої дитини є особливі потреби, такі як постійне 
медичне обслуговування, інвалідність або затримка 
розвитку, допомога доступна через дитячі служби або 
програму підтримки сім’ї для дітей з обмеженими 
можливостями (FSCD).

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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Швидкі посилання

Вища освіта в Альберті      
alberta.ca/advanced-education.aspx

Плануйте своє навчання — облікові дані та програми  
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/
credentials-programs/

Самооцінка CLB 
clb-osa.ca/home

Мовний центр оцінки, напрямки та консультування 
Північної Альберти  
larcc.cssalberta.ca/

Південна Альберта 
settlementcalgary.com/clarc-registration/

Субсидія по догляду за дитиною 
alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Послуги для дітей 
alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx

Програма FSCD 
alberta.ca/fscd.aspx 

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

Телефон інформаційної лінії з питань насильства в  
сім’ї 310-1818

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

Послуги, що надаються до прибуття 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizen-
ship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arriv-
al-services.html

Асоціація агентств з обслуговування іммігрантів 
Альберти  
aaisa.ca/membership-directory/

Сервіс Альберта — орендні угоди  
alberta.ca/rental-agreements.aspx

Дізнайтеся більше про покупку будинку | Канадська 
іпотечна та житлова корпорація (CMHC) 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

Транзитна інформація Едмонтона 
edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx

Транзитна інформація Калгарі 
https://www.calgarytransit.com/home.html

Отримати водійські права 
alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

Придбати або орендувати транспортний засіб 
alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Застрахувати транспортний засіб 
airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx

Отримати номерний знак 
alberta.ca/licence-plates.aspx

Знайти лікаря 
albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx

Безкоштовні послуги з проблем психічного здоров’я 
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
національних та 
провінційних 
парків

сертифікатів 
номінації

26
університетів і 
коледжів

середній 
дохід

6000+
міжнародних 
працівників

8%
податок на 
бізнес

90 000
вакансії за 3 
роки

$ 104K

У Альберті налічується понад 455 
національних та провінційних 
парків і охоронюваних територій 
із захоплюючими дух горами, 
горбистими передгір’ями, 
густими лісами і широко 
відкритими преріями.

У 2020 році ми видали 
іммігрантам 6250 номінацій в 
рамках імміграційної програми 
Alberta Advantage, допомагаючи 
їм постійно залишатися в 
Альберті.

В Альберті налічується 26 
університетів і коледжів, де понад 
27 000 іноземних студентів 
отримали високоякісну вищу 
освіту в 2020 – 2021 роках.

Сім’ї в Альберті отримують 
середній дохід у розмірі 104 000 
доларів після сплати податків. Це 
вище середнього канадського 
показника в 92 800 доларів.

У 2020 році 6670 міжнародних 
працівників прибули до Альберти 
в рамках канадської програми 
тимчасових іноземних 
працівників.

Ставка податку на 
підприємницьку діяльність в 
Альберті становить 8% — 
найнижча ставка у Канаді й один 
з найнижчих в Північній Америці.

Ми інвестуємо 20,7 мільярда 
доларів у будівництво сотень 
проектів і створення 90 000 
прямих і непрямих робочих місць 
протягом наступних трьох років.

Можливість за номерами

60  0+
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