مرور کلی بر بودجه فرصت
•

تامین حمایت و خدمات اشتغال که به طور خاص برای برآورده کردن نیاز شرکت کنندگان به این امر
اختصاص داده شده است .این خدمات در سرتاسر آلبرتای مرکزی ارائه می شوند.

•

همه افراد باید باید خود را بدین گونه معرفی کنند که دارای ناتوانی دائمی فیزیکی یا ذهنی هستند و
باالی  15سال سن داشته باشند.

•

افراد باید در پنچ سال گذشته بیکار بوده باشند.

•

افراد باید از ثبات برخوردار باشدن و متعهد به پیدا کردن اشتغال باشند .هر درخواست بر اساس ویژگی
های خاص خودش مورد بررسی قرار می گیرد.

•

•

ما نمی توانیم با افرادی کار کنیم که:
-

در  5سال گذشته از بیمه بیکاری (ای آی) استفاده کرده اند،

-

دعوی فعال در هیات جبران خسارت کارگران (دبلیو سی بی) دارند،

-

از بیمه کننده خود مزایای ناتوانی دریافت می کنند،

-

یا واجد شرایط برنامه ها یا خدماتی هستند که تامین بودجه آن به عهده استان است.

باید آخرین گزینه برای تامین بودجه باشد .همه منابع بودجه دیگر باید اول تمام شده باشند؛ ما
می توانیم با همکاری با تامین کنندگان بودجه و خدمات دهندگان دیگر کار کنیم .ممکن است به
شرکت کنندگان در موارد زیر کمک کنیم:
-

ارتقا یا آموزش مهارت برای به دست آوردن شغل،

-

پرداخت هزینه های تکمیلی برای آموزش مهارت ،یعنی :کتاب ،ایاب و ذهاب ،مهدکودک ،و غیره،

-

یک بار پرداخت هزینه هایی که به طور مستقیم به اشتغال مربوط می شوند مانند نیاز به لباس
مخصوص ،هزینه های اولیه ایاب و ذهاب یا هزینه های اولیه مراقبت از کودک و غیره،

-

تجهیزات تطابق پذیر برای شرکت کننده که برای اشتغال یا آموزش حرفه ای مورد نیاز هستند،

-

و/یا یارانه دستمزد برای کارکنان برای جبران هزینه های آموزش حرفه ای شرکت کنندگان برای
اشتغال.
برای کسب اطالعات بیشتر ،لطفا با این شماره ها تماس بگیرید:
@ برنامه بودجه فرصت ها  403-343-6249یا 1-877-643-6249

تامین بودجه توسط بودجه فرصت های دولت کانادا

Canada

