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زندگی در آلبرتا

آلبرتا از مجموعه متنوعی از فرهنگ ها و جوامع 

تشکیل شده که هر کدام ویژگی های منحصر به فرد و 

فرصت های کاری خاص خودشان را دارد.
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زندگی در آلبرتا

فرصت های موجود در آلبرتا را کشف کنید

چرا آلبرتا؟

آلبرتا از مجموعه ای از فرهنگ ها و جوامع متنوع و گوناگون تشکیل شده 

که خانه و منشاء بسیاری از خدمات در سطح جهانی است.

جوامع ما بخشی از آن چیزی محسوب می شوند که آلبرتا را به محل 

فوق العاده ای برای زندگی تبدیل کرده است. آلبرتا دارای شهرهای کوچک 

و روستایی و همچنین شهرهای بزرگی مانند کلگری و ادمونتون است 

که به ترتیب 1.3 و 1 میلیون نفر جمعیت دارند. هر کدام از این مناطق، 

دارای خصوصات منحصر به فرد خود هستند و فرصت های زیادی برای 

کار دارند.

در حالی که آلبرتا چهارمین استان پرجمعیت کانادا به حساب می آید، 

چهارمین استان پهناور نیز محسوب می شود، به این معنی که گریز زدن 

به طبیعت هرگز دشوار نیست.

مقرون به صرفه بودن

خانواده ها در آلبرتا در مقایسه با سایر مناطق کانادا، به طور معمول از 

سطح باالتری از درآمد خانوار بهره مند هستند.

آلبرتا مزایای زیادی از نظر هزینه زندگی ارائه می دهد، از جمله:

خدمات درمانی سراسری 	

 بخشودگی مالیاتی و تحفیفات به منظور کمک به شما جهت  	

صرفه جویی در هزینه های انرژی  

پایین ترین نرخ مالیات در کانادا 	

گزینه های مقرون به صرفه تر برای مسکن 	

خدمات مقرون به صرفه مراقبت از کودک  	

بهداشت و سالمت

خدمات درمانی آلبرتا که در سطح جهانی قرار دارد، به مردم امکان 

می دهد تا به بیمارستان ها، کلینیک ها، مجموعه متنوعی از خدمات 

حمایتی و پزشکان و مراقبتگران بهداشتی دارای صالحیت دسترسی 

داشته باشند.

آموزش و پرورش

مهدکودک تا کالس 12

آلبرتا دارای سیستم آموزشی برتر و فراگیر است، که بسیاری از گزینه های 

ارائه شده آن بر پایه زبان یا مذهب هستند. تحصیل در مدرسه از 

مهدکودک تا کالس 12 رایگان و برای کودکان بین سنین 6 تا 16 سال 

اجباری است. برنامه های کاتولیک و به زبان فرانسه نیز موجود هستند.

آموزش بعد از متوسطه

با داشتن 26 دانشگاه و کالج، آلبرتا گزینه های متعددی برای آموزش 

بعد از سطح متوسطه دارد. دولت آلبرتا برای هزینه های شهریه کمک 

و سوبسید در نظر می گیرد، و این هزینه ها در سراسر استان متفاوت 

هستند. به عالوه وام ها، کمک هزینه ها، بورسیه ها، اسکالرشیپ ها، 

پاداش ها و سایر بودجه ها و کمک های مالی تحصیلی برای کمک به شما 

در راستای پرداخت هزینه های تحصیل تان موجود هستند.

وقتی برای آغاز تحصیالت خود وارد آلبرتا می شوید، موسسه تحصیالت 

تکمیلی شما در آلبرتا آماده خواهد بود تا به شما کمک کند در جامعه 

دانشجویی خود مستقر شوید. مکان های متعددی در آلبرتا خدمات 

آموزش زبان انگلیسی ارائه می دهند، از جمله کالج ها و دانشگاه ها، 

آژانس های خدمات مخصوص مهاجران، کسب و کارهای خصوصی و 

سازمان های مذهبی و اجتماعی.
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محیط زیست و آب و هوا

به عنوان چهارمین استان بزرگ کانادا، چشم انداز متنوع آلبرتا شامل 

دشت ها، جنگل ها، کوه ها، رودخانه ها و دریاچه ها می شود.

پارک ها

آلبرتا موضوع حفاظت از محیط زیست طبیعی را بسیار جدی می گیرد. 

آلبرتا به منابع طبیعی خود می بالد و با جدیت تالش می کند تا اطمینان 

حاصل کند که از پارک های طبیعی آلبرتا محافظت می شود.

در سراسر استان، پنج سایت ثبت شده میراث جهانی یونسکو و پنج 

پارک ملی، و همچنین بیش از 450 پارک استانی و منطقه حفاظت شده 

برای پیاده روی، دوچرخه سواری در کوهستان، ماهیگیری، قایق رانی، یا 

نشستن در کنار آتش وجود دارد.

آب و هوا

آلبرتا چهار فصل متمایز را تجربه می کند: بهار، تابستان، پاییز و زمستان. 

تابستان های ما گرم هستند، و دمای هوا به 30 درجه سانتیگراد می رسد، 

این در حالی است که زسمتان ها می توانند تا 30- درجه سانتیگراد سرد 

شوند. اگر لباس مناسب دمای هوا را به تن داشته باشید، می توانید در 

هر زمانی از سال فضای باز آلبرتا را تجربه کنید.

آلبرتا آفتابی ترین استان کاناداست، به طوری که ساالنه 19000 ساعت 

هوای آفتابی در نقاط شمالی و 2300 ساعت هوای آفتابی در نقاط 

جنوبی دارد.

فرهنگ

همیشه فعالیتی برای انجام دادن در آلبرتا وجود دارد. ادمونتون که 

به عنوان »شهر فستیوال« کانادا شناخته می شود، ساالنه میزبان 

بیش از 50 جشن منحصر به فرد است، مانند Heritage Festival و 

International Fringe Theatre Festival. Calgary Stampede به خاطر 
گاوبازی و نمایشگاهی که میراث غربی استان را جشن می گیرد، شهرت 

جهانی دارد.

جوامع فرانسوی زبان در آلبرتا

در آلبرتا، جمعیتی که زبان مادری آنها فرانسوی است )فرانکوفون ها(، 

یکی از رو به رشدترین جوامع فرانسوی زبان در کانادا به حساب می آیند، و 

تعداد آنها به حدود 87000 نفر می رسد. تعداد جوامع و مکان های طبیعی 

در آلبرتا که اسامی آنها تحت تاثیر زبان فرانسوی است، به حدود 2000 

مورد می رسد. چهار شهرداری آلبرتا به طور رسمی دو زبانه هستند، از 

جمله بومونت، قانونی، فالهر و پالموندون.

سیستم آموزشی آلبرتا دارای گزینه های مختلف زبان فرانسه است، از 

جمله مدارس فرانسوی زبان، دوره های آموزش زبان فرانسه و دوره های 

فرانسوی به عنوان زبان دوم.
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آمدن به آلبرتا به صورت موقت

گزینه های خود را برای بازدید، تحصیل یا اشتغال موقت در آلبرتا بررسی کنید.
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آمدن به آلبرتا به صورت موقت

ببینید که استان ما چه چیزهایی برای ارائه دارد

بازدید از آلبرتا

اگر به عنوان یک توریست از آلبرتا دیدن می کنید، اگر در سفر کاری 

هستید یا قصد دیدار با خانواده را دارید، ممکن است به یک ویزای کانادا 

یا مجوز الکترونیکی سفر )eTA( نیاز داشته باشید که توسط دولت کانادا 

صادر می شود.

ویزای ویزیتوری

برای بازدید از آلبرتا به عنوان یک توریست، ممکن است به ویزای کانادا 

نیاز داشته باشید. ویزاهای ویزیتوری می توانند به صورت یک بار ورود یا 

چند بار ورود )مالتیپل( صادر شوند، و مدت اعتبارهای بسیار گوناگونی 

داشته باشند. وقتی وارد کانادا می شوید، این ویزا باید معتبر باشد.

سوپر ویزای مخصوص والدین و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها یک ویزای 

مالتیپل است که می تواند با اعتبار حداکثر 10 ساله صادر شود. این ویزا 

به والدین و مادربزرگ ها و پدربزرگ های واجد شرایط اجازه می دهد تا به 

هر تعداد دفعاتی که مایل بودند به کانادا بیایند- و در هر بار بازدید، تا 5 

سال در این کشور بمانند.

برای سفرهای کاری

اگر قصد دارید به کانادا بیایید و به دنبال راه هایی برای توسعه کسب و 

کار خود باشید، در این راستا سرمایه گذاری کنید یا روابط کاری خود رو 

گسترش دهید، باید به عنوان یک ویزیتور کاری درخواست ویزا کنید. 

ویزیتورهای کاری می توانند تا حداکثر شش ماه در کانادا بمانند. برای 

بیشتر ماندن در کانادا یا برای کار در این کشور، درخواست مجوز کار کنید.

تحصیل در آلبرتا

سیستم تحصیالت تکمیلی آلبرتا به خاطر وجود دانشگاه ها، کالج ها، 

موسسات فنی استثنایی و فوق العاده و مراکز تحقیقاتی نوآورانه در 

سطح جهانی شناخته شده است.

موسسات تحصیالت پس از متوسطه آلبرتا، برنامه های آموزشی با 

کیفیتی ارائه می کنند که بهترین و باهوش ترین افراد را از سراسر جهان 

برای انجام تحقیقات نجات بخش و تغییر دهنده زندگی جذب می کند. 

همچنین فرصت هایی برای شما وجود دارند که بتوانید حین تحصیل و 

بعد از فارغ التحصیلی کار کنید، از جمله مسیرهایی برای دریافت اقامت 

دائم.

گزینه های تحصیالت پس از متوسطه در آلبرتا، انواع گواهی ها، دیپلم ها، 

مدارک کاربردی، دوره های کارآموزی و برنامه های آموزش مداوم مرتبط با 

مشاغل و کارهای فنی را ارائه می دهند. برنامه های متعددی وجود دارند 

که نیازهای حرفه ای شما را تامین کنند- از رشته های مربوط به خدمات 

درمانی و بهداشتی گرفته تا رشته  های مربوط به علوم و فناوری.

اگر قصد دارید بیش از شش ماه در یک موسسه مشخص در آلبرتا 

تحصیل کنید، به مجوز تحصیل در کانادا نیاز خواهید داشت.
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لینک های سریع و اطالعات تماس

 مجوز الکترونیکی سفر 

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

 کسب اطالعات بیشتر درباره تحصیل در 

study.alberta.ca

 بررسی کنید که آیا واجد شرایط برنامه TFW هستید یا  

cic.gc.ca/CometoCanada

  TFW درخواست برای برنامه 

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

 بررسی کنید که آیا به یک LMIA نیاز دارید یا خیر  

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

 اطالعات مربوط به اقامت موقت 

alberta.ca/temporary-residents.aspx

 منابع برای کارگران خارجی موقت 

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

اشتغال در آلبرتا

کارگران خارجی موقت به صورت بنیادی از اقتصاد آلبرتا حمایت می کنند 

و مهارت ها و استعدادهای خود را برای حمایت از رشد و نوآوری در 

سراسر استان به کار می گیرند.

.)TFW( برنامه کارگر خارجی موقت

برنامه TFW توسط دولت کانادا اداره می شود و به شهروندان واجد 

شرایط سایر کشورها اجازه می دهد تا برای کار در کانادا به طور موقت یا 

حداکثر تا سه سال درخواست دهند. این برنامه همه مشاغل و سطوح 

مهارتی را پوشش می دهد. عالوه بر تضمین یک پیشنهاد شغلی از سوی 

یک کارفرمای مستقر در آلبرتا، ممکن است به مجوز کار یا ارزیابی تاثیر 

بازار کار )LMIA( نیاز داشته باشید. LMIA شامل شرایط خاصی می شود، 

از جمله اینکه کجا و برای چه کسی می توانید کار کنید، چه نوع کاری 

می توانید انجام دهید و چه مدت می توانید در کانادا کار کنید.

دفتر مشاوره کارگران خارجی موقت آلبرتا به کارگران خارجی موقت، 

دانشجویان بین المللی )با مجوز کار( و کارفرمایان کمک می کند تا حقوق 

خود را درک کنند و راه حل هایی برای موقعیت هایی که شامل شرایط 

کاری ناعادالنه، ناامن یا ناسالم است بیابند.

)IMP( برنامه ویزای انتقال بین المللی کار

برنامه ویزای انتقال بین المللی کار که توسط دولت کانادا اجرا می شود، 

 LMIA به کارفرمایان کانادایی اجازه می دهد تا کارگران خارجی را بدون

استخدام کنند. شغل شما نباید به LMIA نیاز داشته باشد تا شما واجد 

شرایط یکی از مجوزهای کار IMP )معاف از LMIA( باشید:

مجوز کار مخصوص کارفرما به شما امکان می دهد برای یک کارفرمای 

خاص کار کنید. این برای افرادی است که می توانند به طور موقت در 

کانادا تحت پوشش قراردادهای تجاری بین المللی کار کنند.

مجوز کار باز به شما امکان می دهد برای یک دوره زمانی خاص برای هر 

کارفرمایی کار کنید. این مجوز برای دانشجویان بین المللی،

همسران / پارتنرهای کامن ال )شریک زندگی عرفی(، اتباع خارجی واجد 

شرایط و جوانانی که مایل به سفر و کار هستند باز است.

TFW برقراری ارتباط با دفتر مشاوره

 lbr.tfwao@gov.ab.ca

 منطقه شمالی: ادمونتون: 

منطقه جنوبی - کلگری:

780-644-2584
403-476-4540

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
http://alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
mailto:lbr.tfwao%40gov.ab.ca?subject=
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زندگی دائمی در آلبرتا

گزینه های مربوط به کسب اقامت دائم را بررسی کنید.



 alberta.ca/opportunity  |  راهنمای فرصت آلبرتا 
11

بررسی کلی

برنامه ها و مسیرهای مهاجرتی مختلفی وجود دارند که می توانید برای 

مهاجرت به آلبرتا انتخاب کنید - حتی به عنوان یک کارگر یا یک کارآفرین. 

هنگامی که اقامت دائم یا شهروندی کانادا را دریافت کردید، می توانید 

آزادانه در داخل کانادا جا به جا شوید.

برنامه های مهاجرتی فدرال )دولت کانادا( و برنامه های استانی )دولت 

آلبرتا( وجود دارند. برنامه استانی در آلبرتا، »برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا 

)AAIP( نامیده می شود.

زندگی دائمی در آلبرتا

برنامه های مهاجرت استانی و فدرال را کشف کنید

 برنامه انتخابی استانی – برنامه مهاجرت مزیت
آلبرتا

برنامه مهاجرت مزیت آلبرتا یک برنامه مهاجرت اقتصادی است که 

افرادی را انتخاب می کند که بتوانند نیازهای استان را در زمینه تامین 

کارگران و کارآفرینان برآورده کنند.

همه استریم ها دارای هزینه درخواست غیرقابل استرداد هستند.

این برنامه دارای استریم هایی برای افرادی است که در آلبرتا کار می کنند 

یا قصد کار دارند و همچنین برای کارآفرینانی که عالقه مند به ایجاد یک 

کسب و کار در استان هستند.
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استریم هایی برای نیروهای کار

برای نامزدهای واجد شرایط که در آلبرتا زندگی و کار می کنند و دارای یک پیشنهاد کار تمام وقت از 

سوی یک کارفرمای آلبرتا هستند.
استریم فرصت آلبرتا

برای نامزدهای واجد شرایط از سیستم اکسپرس انتری دولت کانادا که ارتباط قوی با آلبرتا نشان 

داده اند یا می توانند به حمایت از اولویت های توسعه اقتصادی و تنوع آلبرتا کمک کنند.
استریم اکسپرس انتری آلبرتا

برای نامزدهایی که در حال حاضر برای یک کارفرما در حوزه صنعت فناوری مستقر در آلبرتا در یک 

شغل فنی واجد شرایط مشغول به کار هستند، یا از سوی آنها پیشنهاد شغلی دارند.
مسیر تسریع شده حوزه تکنولوژی

برای اتباع خارجی واجد شرایط که یک پیشنهاد شغلی تمام وقت از یک کارفرمای آلبرتا برای کار در 

جامعه روستایی آلبرتا دارند.
استریم نوسازی روستایی

استریم برای کارآفرینان

برای فارغ التحصیالن بین المللی موسسات پس از متوسطه تایید شده آلبرتا که قصد دارند یک 

کسب و کار راه اندازی کنند یا یک کسب و کار موجود را بخرند.
استریم کارآفرینان فارغ التحصیل

برای فارغ التحصیالن خارجی تحصیل کرده در حوزه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات )STEM( از 

خارج از کانادا، که قصد دارند شرکت های نوپا و کسب و کارهای نوآورانه را در آلبرتا راه اندازی کنند.
استریم کارآفرینان فارغ التحصیل خارجی

برای کارآفرینانی که آماده ایجاد کسب و کار در جوامع روستایی هستند. با راه اندازی یک کسب 

و کار یا خرید یک کسب و کار موجود، این تازه واردان واجد شرایط می توانند شغل ایجاد کنند و 

اقتصاد محلی را در خارج از مراکز اصلی شهری آلبرتا تقویت کنند.

استریم کارآفرینان مناطق روستایی

برای کشاورزان باتجربه که قصد خرید یا راه اندازی یک مزرعه در آلبرتا را دارند.
استریم مزارع
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برنامه های فدرال

دولت کانادا بر کلیه مهاجرت ها به داخل کشور نظارت دارد.

اکسپرس انتری کانادا

اکسپرس انتری، یک سیستم مدیریت الکترونیکی برای درخواست های 

اقامت دائم است که توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا 

کانادا )IRCC( اداره می شود.

برای دسترسسی به اکسپرس انتری، کاندیداها باید ابتدا یک پروفایل را 

ایجاد و تکمیل کنند، که این پروفایل نشان می دهد آنها چطور حائز شرایط 

و معیارهای یکی از برنامه های مهاجرت اقتصادی فدرال هستند:

کالس تجربه کانادایی 	

برنامه کارگر ماهر فدرال 	

برنامه مهاجرتی مشاغل فنی کانادا 	

وقتی تکمیل این پروفایل به اتمام رسید، با استفاده از یک سیستم 

رتبه بندی به کاندیداها امتیاز داده می شود. کاندیداهایی که باالترین امتیاز 

را کسب کنند، دعوتنامه ای از سوی IRCC دریافت خواهند کرد تا برای 

اقامت دائم درخواست دهند.

برنامه های آزمایشی مهاجرت

برنامه آزمایشی مهاجرت روستایی و شمالی یک برنامه جامعه 

محور است که با ایجاد مسیری برای اقامت دائم برای کارگران خارجی 

ماهر که می خواهند در یکی از این مناطق کار و زندگی کنند، مزایای 

مهاجرت اقتصادی را به جوامع کوچکتر گسترش می دهد.

برنامه آزمایشی کشاورزی-غذایی به رفع نیازهای نیروی کار بخش 

تولید مواد غذایی کشاورزی کانادا کمک می کند. این برنامه آزمایشی 

مسیری را برای اقامت دائم کارگران با تجربه و غیر فصلی در صنایع و 

مشاغل خاص فراهم می کند.

برنامه مهاجرت کسب و کارها

این برنامه مسیر کسب اقامت دائم را در اختیار کارآفرینان و افراد 

خوداشتغال سایر کشورها قرار می دهد.

اگر یک ایده تجاری یا سرمایه گذاری نوآورانه دارید، می توانید برای ویزای 

استارت آپ اقدام کنید. سرمایه گذاری شما باید توسط یک سازمان 

تعیین شده مورد حمایت قرار بگیرد.

اگر قصد دارید در آلبرتا به عنوان یک فرد خوداشتغال فعالیت کنید، 

می توانید برای برنامه افراد خوداشتغال اقدام کنید. شما باید در حوزه 

فعالیت های فرهنگی یا ورزشی تجربه مرتبط داشته باشید.

برنامه حمایت از خانواده

برنامه حمایت از خانواده به شهروندان کانادایی یا دارای اقامت دائم این 

امکان را می دهد تا حامی بستگان خود شوند تا آنان بتوانند به ساکنان 

دائمی با توانایی زندگی، کار و تحصیل در آلبرتا تبدیل شوند.

برنامه مراقب

برنامه مراقب برای مراقبانی است که دو سال تجربه در کانادا دارند و 

خدمات مراقبت از کودک یا حمایت در خانه را برای سالمندان یا افراد 

دارای معلولیت ارائه می دهند.

استقرار مجدد پناهندگان

استقرار مجدد پناهندگان و بشردوستانه مخصوص افرادی نیازمند 

حفاظت و حمایت است که خارج از کانادا یا کشور خودشان هستند. این 

برنامه همچنین فرصت هایی را در اختیار افراد قرار می دهد تا اسپانسر 

پناهندگان شوند.

سایر مسیرهای مهاجرت

اگر در کانادا هستید، و در صورت اجبار به بازگشت به کشور خود برای 

ارایه درخواست، دچار سختی های زیادی می شوید، ممکن است واجد 

شرایط مالحظات بشردوستانه و دلسوزانه باشید.

اگر با اجازه اقامت موقت معتبر در کانادا هستید، ممکن است بتوانید 

برای اقامت دائم تحت کالس دارنده مجوز درخواست دهید، البته در 

صورتی که برای کانادا غیرقابل پذیرش تشخیص داده شوید.
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مراقب کالهبرداری های اینترنتی و وب سایت های دروغین 

باشید.

هیچ کس نمی تواند شغل یا ویزای کانادا را برای شما تضمین کند. 

فقط افسران مهاجرت در کانادا، در سفارتخانه ها، کمیسیون های 

عالی و کنسولگری های کانادا می توانند برای صدور ویزا تصمیم 

بگیرند.

ببینید که چگونه باید از خود در برابر تقلب در امور مهاجرتی 

 محافظت کنید.

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

لینک های سریع

 AAIPاستریم های مهاجرتی 

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

 برنامه های دولت کانادا

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

 انجمن مترجمان کتبی و مترجمان شفاهی 

atia.ab.ca

 طبقه بندی شغل خود را بیابید 

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

eligibility/find-national-occupation-code.html

 ببینید که آیا نماینده شما مجاز است یا خیر 

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

representative/choose/authorized.html

موضوعاتی که باید به آنها فکر کنید

 شما برای ارائه درخواست مهاجرت خود نیازی ندارید یک نماینده یا  	

وکیل مهاجرت به خدمت بگیرید.  

 استفاده از یک نماینده یا وکیل باعث تسریع روند پردازش  	

درخواست شما نخواهد شد. اگر تصمیم به استفاده از نماینده    

دارید،  

 دولت های کانادا و آلبرتا همچنان ممکن است مستقیماً در مورد  	

درخواست تان با شما تماس بگیرند. اگر شخصاً انتخاب می کنید    

که از یک نماینده برای کمک به خود استفاده کنید، شما باید فرمی    

را تکمیل کرده و در آن اعالم نمایید که از یک نماینده می کنید، در    

غیر اینصورت درخواست شما می تواند رد شود.  

 کیله اطالعاتی که جهت درخواست مهاجرت به کانادا نیاز دارید  	

رایگان است، با این حال هزینه ای برای پردازش پرونده وجود دارد.    

از فرم متناسب با برنامه ای که برای آن درخواست می دهید استفاده    

کنید.  

 AAIP نیازمند ترجمه رسمی است. برای هر مدرکی که به زبان  	
انگلیسی یا فرانسوی نیست، ترجمه رسمی ارائه دهید و مدارک    

خود را همراه با کپی از مدارک اصلی ارسال کنید. برای یافتن یک    

مترجم رسمی در کانادا به انجمن مترجمان کتبی و مترجمان    

شفاهی آلبرتا )ATIA( مراجعه کنید.  

 پیش از ارائه درخواست برای یک استریم مهاجرتی، برای بررسی  	

واجد شرایط بودن خود برای برنامه های استانی یا فدرال، کد    

 ،NOC خود را بیابید. سیستم )NOC( طبقه بندی ملی مشاغل کانادا   

توسط دولت کانادا ایجاد شده و کلیه مشاغل را در کانادا طبقه بندی    

می کند.  

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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اشتغال در آلبرتا

دستمزدهای آلبرتا از باالترین  دستمزدها در کانادا 

است. روش کشف فرصت ها و شروع کار در 

استانمان را بیاموزید.
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اشتغال در آلبرتا

اطالعات در مورد یافتن کار در آلبرتا و مدارک تحصیلی

یافتن کار

دستمزدهای آلبرتا از باالترین  دستمزدها در کانادا است. دستمزد در آلبرتا 

بسته به کارفرما، ساعات کار و مدارک تحصیلی و همچنین تجربه مورد 

نیاز و مسئولیت های موقعیت شغلی متفاوت است.

سازمان های و منابعی وجود دارند که می توانند به شما در یافتن کار و 

ایجاد حرفه خود در آلبرتا کمک کنند:

 مراکز پشتیبانی آلبرتا، برنامه ها و خدمات اشتغال را در سراسر آلبرتا  	

ارائه می دهند. این شامل نمایشگاه های شغلی، کارگاه های آموزشی،    

جلسات اطالع رسانی و اطالعات بازار کار می شود.  

 Alis یک منبع آنالین است که در مورد یافتن شغل، تهیه پیش نویس  	
رزومه و آماده شدن برای مصاحبه و مذاکره درباره حقوقتان شما را    

راهنمایی می کند.  

 آژانس های خدمات رسان به مهاجران،  خدماتی را به افراد تازه وارد  	

ارائه می دهند، از جمله کمک برای یافتن شغل.  

	  )Work Search Basics( آژانس اصول جستجوی شغلی 

می تواند اطالعات و منابع الزم برای یافتن کار در آلبرتا را در    

اختیارتان قرار دهد.  

 بانک کار )Job Bank( دولت کانادا، فهرستی از فرصت های  	

شغلی فعلی در آلبرتا را دارد - مشاغل جدید هر روز آگهی می    

 Job شوند. برای کاهش دادن زمان جستجوی خود، از طریق   

Match مشاغلی را پیدا کنید که با مهارت ها و تجربه شما مطابقت    

دارند.  

 جاهای دیگر برای یافتن شغل عبارتند از آگهی های شغلی آلبرتا  	

و وب سایت هایی که فرصت های شغلی را در سراسر آلبرتا آگهی    

می کنند.  

شبکه سازی کنید و با دیگران حرف بزنید

یکی دیگر از راه های یافتن شغل، شبکه سازی است. این یعنی صحبت 

دوستان، همسایگان یا دیگران در سطح جامعه خود برای یافتن مشاغلی 

که ممکن است جایی آگهی نشوند.

برنامه های راهنمایی زیر می تواند ارتباط شما را با فردی که در حوزه 

شغلی شما مشغول به کار است برقرار کند:

	 )ERIEC( شورای اشتغال مهاجران منطقه ادمونتون

	 )CRIEC( شورای اشتغال مهاجران منطقه کلگری

در آژانس های کاریابی ثبت نام کنید

آژانس های کاریابی دارای مجوز نیز می توانند به شما در یافتن شغل 

مناسب کمک کنند. برخی از آژانس ها در یافتن مشاغل موقت 

تخصص دارند. برخی دیگر بر صنایع خاص متمرکز هستند. آژانس های 

کاریابی نمی توانند به خاطر کمک به شما برای یافتن کار، هزینه ای از شما 

دریافت کنند. این هزینه باید توسط کارفرما پوشش داده شود.

رزومه و نامه معرفی خود را آماده کنید یا بهبود ببخشید

رزومه تان باید حاوی مهارت های شما باشد و مهارت های خاصی را که 

کارفرماها به آن نیاز دارند، برجسته کند. نامه معرفی شما معموالً باید 

یک سند تک صفحه ای باشد که تجربیات شما را خالصه می کند و توضیح 

می دهد که چرا شما بهترین نامزد برای این شغل هستید.
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لینک های سریع و اطالعات تماس

 مراکز پشتیبانی آلبرتا 

 alberta.ca/alberta-supports.aspx

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

 خدمات اشتغال 

alberta.ca/employment-services.aspx

 انجمن نهادهای خدمات رسان به مهاجران در آلبرتا

https://aaisa.ca/membership-directory

 Work Search Basics 
alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-

/basics

 بانک مشاغل 

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

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

 شبکه سازی

eriec.ca/career-mentorship-program - ادمونتون 

criec.ca - کلگری

 تشخیص صالحیت های خارجی 

alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx

 خدمات ارزیابی صالحیت های بین المللی 

alberta.ca/IQAS

 داوطلبی در آلبرتا 

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

در میان گزینه های خود جستجو کنید

قبل از اینکه پیشنهاد شغلی دریافت کنید، ممکن است نیاز باشد که 

برای چندین موقعیت درخواست دهید. درخواست شغل در یک حوزه 

مرتبط را در نظر بگیرید تا به شما کمک کند تجربه ارزشمندی ایجاد کنید 

یا به دنبال ارتقای تحصیالت خود باشید.

کار داوطلبانه همچنین می تواند به شما در ایجاد تجربه کاری در کانادا، 

بهبود مهارت های خود و توسعه شبکه حرفه ای و شخصی تان کمک کند.

یک شغل موقت ممکن است با تحصیالت یا آموزش حرفه ای شما 

متناسب نباشد. با این حال، می تواند به شما در ایجاد تجربه کاری در 

کانادا، بهبود مهارت های زبان انگلیسی، یادگیری در مورد فرهنگ محل 

کار کانادا، مالقات با افراد جدید و ایجاد شبکه افراد در تماس کمک کند.

مدارک و صالحیت ها

صالحیت ها و استانداردهای آموزشی و حرفه ای از کشوری به کشور دیگر 

متفاوت است. ممکن است نیاز داشته باشید که مدارک بین المللی 

خود را ارزیابی کنید تا بدانید چطور مطابق با استانداردهای آلبرتا مقایسه 

می شوند.

مدارک تحصیلی شما گواهی هایی هستند که نشان می دهند شما 

تحصیالت دبیرستانی یا پس از متوسطه را به پایان رسانده اید. خدمات 

ارزیابی صالحیت های بین المللی )IQAS( اعتبار بین المللی آکادمیک شما 

را ارزیابی می کند تا ببیند چگونه با استانداردهای آلبرتا مقایسه می شوند.

مشاغل تحت نظارت

مشاغل تحت نظارت باید از سوی نهادهای نظارتی حرفه ای به رسمیت 

شناخته شوند تا اطمینان حاصل شود که افراد شاغل استانداردهای 

عملکردی را رعایت می کنند. پیش از آمدن به کانادا، باید مدارک خود 

را برای مقاصد مهاجرتی ارزیابی کنید. وقتی در کانادا باشید، فرآیند 

جداگانه ای برای دریافت مجوز جهت انجام حرفه تان وجود دارد. توصیه 

می شود پیش از ورود به کانادا با نهاد نظارتی حرفه ای مختص حرفه خود 

تماس بگیرید تا از روندهای ضروری مطلع شوید.

برای کار در یک شغل فنی مشخص در آلبرتا به یک مدرک معتبر نیاز 

دارید. قبل از درخواست یا پذیرش شغل در آلبرتا، مطمئن شوید که 

مدارک شما مطابق با استانداردهای استانی است. اگر مدرک شما در 

آلبرتا به رسمیت شناخته نمی شود، ممکن است a( الزم باشد کارآموز 

شوید؛ یا b( از تجربه کاری خود برای درخواست در برنامه احراز شرایط 

مشاغل فنی استفاده کنید تا در شغل فنی خود گواهینامه دریافت کنید.

:)AAISA(

http://alberta.ca/alberta-supports.aspx
http://alis.alberta.ca/look-for-work/
http://alberta.ca/employment-services.aspx
https://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://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
http://ab.jobbank.gc.ca/home-eng.do
http://alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta/
http://alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/
http://eriec.ca/career-mentorship-program/
http://criec.ca/
http://alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx
http://alberta.ca/IQAS
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
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راه اندازی یک کسب و کار در 
آلبرتا

اهالی آلبرتا دارای روحیه کارآفرینی هستند که توسط نیروی کار جوان، 

تحصیل کرده و متنوع حمایت می شود. ما همچنین کمترین نرخ مالیات 

شرکتی را در کانادا داریم و مالیات فروش استانی نیز نداریم.
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به یک کارآفرین در آلبرتا تبدیل شوید

اطالعاتی درباره نحوه راه اندازی یک کسب و کار

لینک های سریع و اطالعات تماس

 ایجاد کسب و کارهای کوچک

alberta.ca/small-business-resources.aspx

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

 /program

 شبکه آینده اجتماعی آلبرتا 

/albertacf.com

بررسی کلی

آلبرتا محلی عالی برای راه اندازی کسب و کارتان است. اهالی آلبرتا دارای 

روحیه کارآفرینی هستند که توسط نیروی کار جوان، تحصیل کرده و 

متنوع حمایت می شود. ما همچنین کمترین نرخ مالیات شرکتی را در 

کانادا داریم و مالیات فروش استانی نیز نداریم.

ما از تازه واردان با استعداد و کارآفرینان ایجاد کننده مشاغل که به آلبرتا 

نقل مکان کرده، زندگی و کار خواهند کرد، استقبال می کنیم.

برای کسب اطالعات در مورد استریم هایی که به شما امکان می دهد یک 

کسب و کار راه اندازی کرده و به طور دائم در آلبرتا زندگی کنید، به برنامه 

مهاجرت مزیت آلبرتا )صفحه 11( مراجعه کنید.

در صورت داشتن سوال یا نیاز به کمک در مورد درخواست خود، به این 

 آدرس ایمیل ارسال کنید: 

entrepreneur.supportservice@gov.ab.ca

منابع

کسب و کارهای کوچک در آلبرتا

آلبرتا در ایجاد کسب و کارهای کوچک در کشور پیشتاز است.

هنگام راه اندازی یک کسب و کار، کارآفرینان آلبرتا به ارائه دهندگان برنامه 

و خدماتی دسترسی دارند که از طریق مشاوره و مربیگری، تامین مالی 

و آموزش و اطالعات در مورد گسترش بازار و کمک های مالی، از آنها 

حمایت می کنند.

نحوه راه اندازی کسب و کار، اداره کسب و کار و اخذ جوازها و مجوزهای 

کسب و کارهای کوچک در آلبرتا را بیاموزید.

Business Link 

Business Link خدماتی را به کارآفرینان مهاجر ارائه می دهد. این 
خدمات عبارتند از:

پشتیبانی مربیگری فرد به فرد 	

منابع اطالعاتی، کتاب های راهنما و چک لیست ها 	

آموزش و کارگاه های آموزشی 	

ایجاد ارجاعات از طریق شبکه سازی 	

)Community Futures Alberta( شبکه آینده جامعه آلبرتا

 Community از طریق 27 دفتر ،)CFNA( شبکه آینده جامعه آلبرتا

Futures خود در سراسر مناطق روستای آلبرتا، توسعه کسب و کارهای 
کوچک و توسع ه اقتصادی روستایی را ارائه می دهد.

خدمات ارائه شده توسط دفاتر CFNA عبارتند از:

کمک به شما برای نوشتن یک طرح کسب و کاری 	

طرح بازاریابی یا استراتژی گسترش کسب و کار 	

مربیگری و راهنمایی کسب و کار فرد به فرد 	

http://alberta.ca/small-business-resources.aspx
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://albertacf.com/
http://albertacf.com/
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آلبرتا را به خانه خود 
تبدیل کنید

جزئیات زندگی روزمره جدید خود را در آلبرتا کشف 

کنید: از مسکن تا تحصیل.
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آلبرتا را به خانه خود تبدیل کنید

اطالعاتی برای کمک به شما جهت استقرار در آلبرتا

راهنمای مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا )IRCC( را 

 بخوانید به راهنمای کانادا خوش آمدید 

)cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf(

پیش از اینکه برسید

هم دولت کانادا و هم دولت آلبرتا اطالعات و خدمات پیش از ورود را 

به افراد تازه وارد ارائه می دهند. بعضی از این خدمات فقط برای افراد 

خارج از کانادا و بعضی از آنها پس از ورود به کانادا با تایید اقامت دائم 

شما در دسترس هستند. همچنین خدماتی وجود دارد که این استان به 

ساکنان موقت دارای مجوز کار، کانادایی های به شهروندی پذیرفته شده و 

متقاضیان پناهندگی ارائه می دهد.

اطالعات استانی

پیش از اینکه به آلبرتا بیایید، برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود، 

باید اسناد مهم تان را جمع آوری کنید. حین تعامل با کارفرمایان، ناظران 

استانی، موسسات آموزشی و آژانس های ارزیابی مدارک، ممکن است به 

این مدارک نیاز داشته باشید.

این اسناد عبارتند از:

پاسپورت های معتبر 	

اسناد مهاجرتی 	

توصیه نامه های کاری 	

ریز نمرات مدرسه/دانشگاه 	

خدمات فدرال

وقتی که IRCC درخواست اقامت دائم شما را تایید کرد - اگر هنوز در 

خارج از کانادا هستید - شما و خانواده تان می توانید از خدمات حضوری 

و آنالین رایگان برای کمک به آماده شدن و سازگاری با زندگی در کانادا 

بهره مند شوید.

این خدمات پیش از ورود می تواند به شما کمک کند:

برای مهاجرت خود به کانادا آماده شوید 	

 تحصیالت، تجربه کاری و مدارک خود را در کانادا به معادلسازی و  	

معتبر کنید  

برای یافتن شغل با کارفرمایان ارتباط برقرار کنید 	

پس از ورود به کانادا با خدمات رایگان ارتباط برقرار کنید 	

استقرار و ادغام

خدمات تازه واردان

آلبرتا چندین سازمان مخصوص مهاجران دارد که می توانید از طریق آنها 

به انواع خدمات استقرار دسترسی داشته باشید.

از طریق انجمن آژانس های خدمات رسانی به مهاجران آلبرتا، اطالعات 

بیشتری درباره خدمات موجود کسب کنید.

http://cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf
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لینک های سریع و اطالعات تماس

 قراردادهای اجاره

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

 وام مسکن و شرکت مسکن کانادا 

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

مسکن

بسیاری از افراد تنها و خانواده ها، از جمله تازه واردان، تا وقتی که به 

اندازه کافی برای تامین مبلغ پیش پرداخت خرید خانه پول پس انداز کنند، 

ابتدا مسکنی را اجاره می کنند.

اجاره مسکن

هنگام اجاره خانه، باید با صاحبخانه قرارداد اجاره یا اجاره نامه امضا کنید. 

قرارداد ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت باشد، به عنوان مثال، یک 

ساله یا به صورت ماه به ماه.

در کنار پرداخت ماهانه اجاره، هزینه های دیگری نیز وجود دارد که باید در 

نظر بگیرید. قیمت اجاره ممکن است شامل خدمات شهری، مانند برق 

و گرمایش باشد یا نباشد - قبل از امضای قرارداد با صاحبخانه مشورت 

کنید.

اکثر صاحبخانه ها از شما می خواهند پیش از نقل مکان، یک وثیقه 

بپردازید. این امر هرگونه آسیب احتمالی به خانه را پوشش می دهد. اگر 

آسیبی ایجاد نشده باشد، هنگام تخلیه خانه، کل مبلغ را پس خواهید 

گرفت.

خرید مسکن

شما می توانید از طریق تماس با مشاور امالک یا از طریق فروش 

خصوصی، در آلبرتا خانه  بخرید.

مشاور امالک که به وی مشاور معامالت امالک هم گفته می شود، یک 

شخص حرفه ای است که به افراد در خرید و فروش خانه کمک می کند. 

مشاوران امالک برای خدمات خود هزینه ای دریافت می کنند. بیشتر 

اوقات، فروشنده کلیه هزینه های مشاور امالک را می پردازد، اما پیش از 

به توافق رسیدن برای کار با یک مشاور امالک، باید در این مورد سوال 

کنید.

https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en
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لینک های سریع و اطالعات تماس

 خرید یا لیزینگ وسیله 

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

 بیمه وسیله 

https://albertaairb.ca

 گرفتن پالک ماشین

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

 گرفتن گواهینامه رانندگی 

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

 تبدیل گواهینامه رانندگی غیر آلبرتایی 

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

سیستم حمل و نقل

حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی در آلبرتا شامل اتوبوس و قطار است. این سیستم 

می تواند به شما کمک کند که در محدوده شهر رفت و آمد کنید. برای 

کسب اطالعات بیشتر، با شهرداری خود تماس بگیرید یا به صورت 

آنالین جستجو کنید.

سفر با مسافت طوالنی

برای سفر در داخل استان و خارج از استان، گزینه های اصلی اتوبوس، 

قطار یا هواپیما هستند. آلبرتا 11 فرودگاه دارد که شامل دو فرودگاه بین 

المللی، یکی در ادمونتون و دیگری در کلگری می شود.

گرفتن گواهینامه رانندگی

حتی اگر قصد ندارید ماشین داشته باشید یا رانندگی کنید، توصیه 

می شود برای شناسایی و اثبات اقامت خود، گواهینامه رانندگی آلبرتا 

داشته باشید.

در آلبرتا، رانندگان جدید باید از برنامه گواهینامه رانندگی موسوم به 

Graduated Driver’s Licence استفاده کنند. این شامل یک تست 
اطالعات، دو سال تجربه رانندگی مستند )یک سال بدون تعلیق 

گواهینامه( و یک آزمون پیشرفته رانندگی در محیط است. اگر از قبل 

گواهینامه رانندگی دارید، ممکن است بتوانید بدون شرکت در برنامه 

GDL، گواهینامه کانادایی یا بین المللی خود را با گواهینامه آلبرتا تعویض 
کنید یا برای کاهش زمان در برنامه GDL، تجربه رانندگی خود را به به 

تایید برسانید. 

خرید، بیمه و ثبت خودرو

خودرویی که در آلبرتا از آن استفاده می شود باید پس از خرید بیمه و ثبت 

شود. 

اگر قصد ندارید وسیله نقلیه موتوری داشته باشید یا رانندگی کنید، می 

توانید برای شناسایی و اثبات اقامت، کارت شناسایی آلبرتا درخواست 

کنید.

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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لینک های سریع و اطالعات تماس

 پزشکی بیابید که بیماران جدید را می پذیرد  

خدمات بهداشتی و درمانی

)AHCIP( طرح بیمه بهداشتی و درمانی آلبرتا

آلبرتا بیمه خدمات درمانی پایه رایگان را از طریق AHCIP ارائه می دهد. 

این طرح شامل ساکنین دائم و موقت می شود. این طرح، ویزیتورها یا 

توریستها را پوشش نمی دهد.

شما باید ظرف سه ماه پس از ورود به آلبرتا برای AHCIP ثبت نام کنید.

هزینه های تحت پوشش

AHCIP بسیاری از هزینه های پزشکی را پوشش می دهد، اما نه همه 
موارد را. استفاده از بیمه خدمات درمانی خصوصی برای خدماتی که 

تحت پوشش نیستند توصیه می شود. بسیاری از کارفرمایان طرح های 

بیمه ای ارائه می دهند که به پرداخت هزینه این خدمات کمک می کند. 

هر گونه هزینه باید به عنوان بخشی از بسته غرامت شغل شما گنجانده 

شود.

اگر کارفرمای شما طرح خدمات درمانی ارائه نمی دهد، یا اگر خوداشتغال 

هستید، می توانید طرح بیمه سالمت شخصی را از یک شرکت بیمه 

خصوصی خریداری کنید.

نحوه دسترسی به خدمات درمانی

پس از ثبت نام در AHCIP، یک کارت مراقبت بهداشتی شخصی برای 

خود و خانواده تان دریافت خواهید کرد. هنگام مراجعه به پزشک باید از 

این کارت استفاده کنید.

ویزیت پزشک، آزمایشگاه، درمانگاه و بیمارستان با کارت شما رایگان 

است. اگر کارت نداشته باشید، ممکن است هزینه ویزیت از شما 

دریافت شود.

کلینیک های بهداشتی و پزشکان خانواده

برای مراجعه به کلینیک نیازی به وقت مالقات ندارید، اما باید برای 

مراجعه به پزشک خانواده وقت بگیرید. برای یافتن پزشکی که بیماران 

جدید را بپذیرد، بخش لینک های سریع را مرور کنید.

خدمات فوریت های پزشکی

اگر نمی توانید با شرایط ایمن خود را به بیمارستان برسانید، با 911 

تماس بگیرید و یک آمبوالنس خواهد آمد تا شما را به نزدیک ترین 

بیمارستان برساند. در صورت نداشتن بیمه درمانی خصوصی که این 

خدمات را پوشش دهد، برای استفاده از آمبوالنس هزینه ای از شما 

دریافت خواهد شد.

خدمات بهداشت روان

بسیاری از افراد در مقطعی از زندگی خود یک بیماری روحی را تجربه 

خواهند کرد، و حتی اگر خودتان از این عارضه رنج نبرید، ممکن است 

تحت تاثیر مسائل بهداشت روانی یکی از عزیزانتان قرار بگیرید. خدمات 

بهداشتی رایگان برای مسائل مربوط به سالمت روان، اعتیاد، شرایط 

بحرانی و موارد دیگر در دسترس است.

کمک مالی

اگر خانواده شما درآمد پایینی دارد، ممکن است واجد شرایط حمایت 

مالی دولت از طریق مزایای سالمت بزرگساالن آلبرتا یا مزایای سالمت 

کودک آلبرتا باشید.

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

https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
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آموزش و پرورش

آموزش ابتدایی و متوسطه

آموزش عمومی برای کودکان پنج تا 19 ساله رایگان است. در آلبرتا، 

کودکان بین شش تا 16 ساله باید به مدرسه بروند. والدین می توانند 

انتخاب کنند که فرزند خود را به مهد کودک بفرستند. سیستم مدرسه به 

12 کالس تقسیم می شود.

تحصیالت پس از متوسطه و تحصیالت بزرگساالن

بزرگساالن در هر سنی می توانند برنامه های پس از متوسطه را برای 

کسب مدرک، ارتقای دانش و یادگیری مهارت های جدید یگذرانند.

اگر عالقه مند به ادامه تحصیل یا آموزش هستید، آموزش پیشرفته آلبرتا 

)Alberta Advanced Education( اطالعات، منابع و پشتیبانی را برای 
شما فراهم می کند.

شما می توانید برنامه مورد نظر خود را از میان موسسات و برنامه های 

پس از متوسطه متنوعی انتخاب کنید:

 دانشگاه ها برنامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد را ارائه  	

می دهند.  

 کالج های دولتی مدرک، دیپلم، ارتقاء تحصیلی، انتقال دانشگاهی،  	

کارآموزی، ادامه تحصیل و برنامه های مدرک کاربردی را ارائه    

می دهند.  

 کالج های خصوصی گواهی، دیپلم، ارتقاء تحصیلی، انتقال  	

دانشگاهی، ادامه تحصیل و برخی از دوره های دارای مدرک را ارائه    

می دهند. کالج های خصوصی گاهی به یک سازمان مذهبی وابسته    

هستند.  

 موسسات پلی تکنیک مدرک، دیپلم، مدرک کاربردی، کارآموزی و  	

برنامه های آموزش ادامه دار را ارائه می دهند. اکثر دوره ها مربوط به    

مشاغل یا کارهای فنی هستند.  

 مدارس حرفه ای خصوصی برای مشاغل خاص مانند متصدی حراج  	

یا حراج گزار، متصدی بار، مدل یا تکنسین نقشه کشی کامپیوتری،    

آموزش می دهند.  

 برنامه های آموزشی کارآموزی، ترکیبی از آموزش در کالس و  	

آموزش حین کار در یک شغل فنی را ارائه می دهد.  

 آموزش بزرگساالن به عنوان آموزش ادامه دار یا آموزش پیشرفته  	

نیز شناخته می شود. این آموزش شامل کالس ها یا دوره هایی    

برای افراد بزرگسالی است که می خواهند دیپلم دبیرستان خود را به    

پایان برسانند، مدارک خود را ارتقا دهند، موضوعات جدید بیاموزند    

و مهارت های جدیدی کسب کنند.  

زبان انگلیسی خود را ارتقا دهید

انگلیسی زبان اصلی مورد استفاده برای کسب و کارها، مدرسه و 

زندگی روزمره در آلبرتا است. مهارت های قوی شفاهی و نوشتاری زبان 

انگلیسی باعث می شود که فرآیند استقرار و کاریابی شما آسان تر شود.

بسیاری از مکان ها در آلبرتا آموزش زبان انگلیسی را ارائه می دهند، 

از جمله کالج ها یا دانشگاه ها، آژانس های خدمات مهاجران، مشاغل 

خصوصی و سازمان های مذهبی و اجتماعی.

برنامه های زبان ارائه شده توسط دولت های کانادا یا آلبرتا در مقایسه با 

ارائه دهندگان خصوصی رایگان هستند یا حداقِل هزینه را دارند.

با مدرسه خود یا مرکز پشتیبانی آلبرتا صحبت کنید تا ببینید آیا برای 

شرکت در کالس های زبان واجد شرایط حمایت مالی هستید یا خیر. این 

حمایت ممکن است شامل خدمات مراقبت از کودک، حمل و نقل و 

کمک هزینه زندگی باشد. اگر نیاز دارید برای استخدام در موقعیت شغلی 

خاصی، یک دوره را بگذرانید، ممکن است واجد شرایط دریافت وام از 

Windmill Microlending باشید.

مهارت های انگلیسی خود را ارزیابی کنید

شاخص معیارهای زبان کانادایی )CLB( برای ارزیابی مهارت زبان در 

کانادا استفاده می شود. فردی با معیار 1، مهارت انگلیسی کمی دارد یا 

اصالً مهارت ندارد. فردی با معیار 12، می تواند انگلیسی را روان صحبت 

کند.

به طور کلی برای زندگی روزانه به یک CLB 4 نیاز دارید. CLB 5 تا 8 

معموالً برای کار در آلبرتا مورد نیاز است. CLB 6 تا 9 یا باالتر برای 

تحصیل در آلبرتا مورد نیاز است.

برای اطالع از سطح CLB خود:

 ارزیابی شخصی رایگان معیارهای زبان کانادایی )CLB( را به صورت  	

آنالین انجام دهید. این کار به شما سرنخی می دهد که بدانید سطح    

فعلی CLB شما چیست.  

 ارزیابی رسمی CLB را در یکی از مراکز ارزیابی و ارجاع زبان زیر  	

تکمیل کنید.  

اگر به دنبال بهبود مهارت های زبان انگلیسی خود هستید، چندین گزینه 

وجود دارد که توسط دولت کانادا و سازمان های مختلف ارائه شده 

است. برای گزینه های بیشتر به لینک های سریع در انتهای این بخش 

مراجعه کنید.
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لینک های سریع و اطالعات تماس

 حمایت مالی دولت برای خدمات مراقبت از کودک

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

 خدمات کودکان

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

 )FSCD( برنامه حمایت خانواده از کودکان دارای معلولیت 

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

خدمات مراقبت از کودک

هیچ قانونی در آلبرتا وجود ندارد که مشخص کند در چه سنی می توان 

کودکان را تنها گذاشت. شما باید از استدالل و قضاوت خود استفاده 

کرده و سن و بلوغ فرزندتان را در نظر بگیرید. اکثر اهالی آلبرتا، برای 

مراقبت از کودکان زیر 12 سال هزینه خدمات مراقبت از کودک پرداخت 

می کنند. گزینه های خدمات مراقبت از کودک عبارتند از:

 مراکز مراقبت روزانه دارای مجوز مسئول نظارت بر کودکان زیر 7  	

سال  

 خانه های روزانه خانوادگی، خدمات مجاز مراقبت از کودک را در یک  	

محیط خانگی به والدین ارائه می دهند  

 برنامه های خدمات مراقبت خارج از مدرسه، مراقبت از کودکان در  	

سن مدرسه را خارج از ساعات عادی مدرسه فراهم می کند  

 برنامه های پیش دبستانی یا مهد کودک، کودکان 2 تا 5 ساله را  	

تشویق به یادگیری، بازی و رشد می کند.  

اگر توانایی پرداخت هزینه خدمات مراقبت از کودک را ندارید، ممکن 

است واجد شرایط حمایت مالی دولت برای استفاده از خدمات مراقبت 

از کودک باشید.

کودکان دارای نیازهای ویژه

اگر فرزند شما نیاز ویژه ای دارد، مانند نیاز به مراقبت های پزشکی مداوم، 

ناتوانی یا تاخیر رشدی، کمک از طریق خدمات کودکان یا برنامه حمایت 

خانواده از کودکان دارای معلولیت )FSCD( در دسترس است.

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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لینک های سریع

 آموزش پیشرفته آلبرتا     

alberta.ca/advanced-education.aspx

 تحصیالت خود را برنامه ریزی کنید - مدارک و برنامه ها  

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

 CLB ارزیابی شخصی سطح 

clb-osa.ca/home

 مرکز ارزیابی زبان، ارجاع و مشاوره آلبرتای شمالی 

larcc.cssalberta.ca

 آلبرتای جنوبی 

settlementcalgary.com/clarc-registration

 کمک مالی مراقبت از کودک 

alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

 خدمات کودکان

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

  FSCD برنامه 

 alberta.ca/fscd.aspx

 کانون زنان 

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

 خط تلفن اطالعات خشونت خانگی    

310 1818

 پناهگاه های اضطراری 

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

 خدمات پیش از رسیدن 

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

pre-arrival-services.html

 انجمن آژانس های خدمات رسانی به مهاجران آلبرتا 

aaisa.ca/membership-directory

 Service Alberta -قراردادهای اجاره 
alberta.ca/rental-agreements.aspx

درباره خرید خانه بیشتر بدانید | وام مسکن و شرکت مسکن کانادا 

)CMHC( 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en

 اطالعات سیستم حمل و نقل ادمونتون 

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

 اطالعات سیستم حمل و نقل کلگری 

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

 گرفتن گواهینامه رانندگی  

alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

 خرید یا لیز کردن وسیله نقلیه 

alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

 بیمه کردن وسیله نقلیه 

airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx

 گرفتن پالک وسیله نقلیه  

alberta.ca/licence-plates.aspx

 یافتن پزشک 

 خدمات رایگان برای مشکالت بهداشت روان 

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

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

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

و استانی

6
کارگر بین المللی

26
دانشگاه و کالج

درآمد متوسط

گواهی نامزدی

8%
مالیات کسب و کار

شغل در3سال

$104,000

آلبرتا دارای بیش از 455 پارک ملی و 

استانی و مناطق حفاظت شده با کوه های 

خیره کننده، کوهپایه های پهناور، جنگل های 

انبوه و چمنزارهای وسیع است.

ما در سال 2020 از طریق برنامه مهاجرت 

مزیت آلبرتا، 6250 گواهی نامزدی برای 

مهاجران صادر کردیم و به آنها کمک کردیم 

به طور دائم در آلبرتا بمانند.

آلبرتا دارای 26 دانشگاه و کالج است که 

طی سال 2022-2021، بیش از 27000 

دانشجوی بین المللی در این مراکز آموزش 

عالی با کیفیت باال دریافت کردند.

خانواده های آلبرتا پس از کسر مالیات 

درآمد متوسطی معادل 104000 دالر 

دارند. این رقم، باالتر از میانگین کانادایی 

92800 دالری است.

در سال 2020، 6670 کارگر بین المللی از 

طریق برنامه کارگران خارجی موقت کانادا 

به آلبرتا آمدند.

نرخ مالیات کسب و کار آلبرتا 8 درصد 

است - پایین ترین نرخ در کانادا و در میان 

پایین ترین نرخ ها در آمریکای شمالی.

ما در حال سرمایه گذاری 20.7 میلیارد 

دالری برای ساخت صدها پروژه و ایجاد 

90000 شغل مستقیم و غیرمستقیم طی 
سه سال آینده هستیم.

فرصت از نگاه آمار

+هزار

+هزار6

هزار90
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