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دعم الدخل

 المزيد من
المعلومات

إيجاد العمل

اإلنجليزية هي اللغة الرئيسية المستخدمة في 
العمل والمدرسة والحياة اليومية في ألبرتا.  

تعني مهارات اللغة اإلنجليزية القوية أنك 
ستحصل على فرصة أفضل في النجاح.  توجد 
فصول وموارد على شبكة اإلنترنت لمساعدتك 

في تحسين لغتك اإلنجليزية.

Alberta Works و Alberta Supports مراكز
للحصول على المساعدة في:

التمويل لمساعدة سكان ألبرتا ذوي الدخل المنخفض 	 
في الوفاء باحتياجاتهم األساسية مثل الطعام والملبس 

والمأوى.  هذا يُسمى دعم الدخل.
إعانات صحية وغيرها من أشكال الدعم للعمل أو التدريب 	 

أو األطفال أو الشباب أو المسنين أو اإلعاقات وأكثر.

)ESL( اإلنجليزية كلغة ثانية
زر أقرب وكالة من وكاالت خدمات المهاجرين للحصول على 

المزيد من المعلومات حول فصول اإلنجليزية كلغة ثانية.
work.alberta.ca/settlement-services

اكسر الحاجز: حّسن لغتك اإلنجليزية
يوفر هذا البرنامج دروًسا مجانية على شبكة اإلنترنت لمساعدتك 

في تحسين لغتك اإلنجليزية.
breakthewall.alberta.ca

اعثر على مركز على موقع الويب
humanservices.alberta.ca/offices أو اتصل 

Alberta Supports بمركز االتصال في مركز
 على الرقم: 9992-644-877-1 أو 

9992-644-780 في إدمنتون لتحصل على 
المساعدة بأكثر من مائة لغة.

Alberta Works و Alberta Supports مراكز
يمكن لمراكز Alberta Supports ومراكز Alberta Works في 

ألبرتا أن تساعدك على إيجاد الوظائف وعلى دراسة الخيارات الوظيفية 
والتدريب، بما في ذلك دورات اإلنجليزية كلغة ثانية.

اعثر على مركز على موقع الويب
humanservices.alberta.ca/offices أو اتصل بمركز االتصال في مركز 

Alberta Supports على
الرقم: 9992-644-877-1 أو 9992-644-780 في إدمنتون لتحصل على 

المساعدة بأكثر من مائة لغة.

خدمة معلومات التعلم في ألبرتا 
)ALISِ(

تمثل خدمة معلومات التعلم في ألبرتا 
مورًدا رائعًا يوفر معلومات حول 

الوظائف والدعم الوظيفي وخيارات 
التعلم.  زر موقع الويب أو اتصل على 
الرقم 3753-661-800-1 للتحدث إلى 

أحد المستشارين في المسارات المهنية.
alis.alberta.ca

وكالة الالجئين بألبرتا 
 Refugee Alberta

يتضمن هذا الموقع معلومات لمساعدتك 
على االستقرار في حياتك الجديدة في 
ألبرتا.  تتاح المعلومات باللغة العربية.

refugeealberta.ca

  Opportunity Alberta الفرص في ألبرتا
يتضمن هذا الموقع معلومات حول العيش والعمل في ألبرتا.  كما 
يضم موارد حول تعلم اللغة اإلنجليزية.  اكتشف لماذا تعد ألبرتا 

مكانًا رائعًا للعيش والعمل وتربية األسرة.
albertacanada.com/opportunity
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