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 2022 األول  تشرين/أكتوبر 6

 الدوليين  الممرضين وتدريب جذب

 على  دولي لتعليم المتلقين  الممرضين حصول تسهيل على ألبرتا تعمل  الصحية، الرعاية  طاقة  لزيادة
 .مقاطعتنا في والعمل ترخيص 

 الممرضين أمام الحواجز تقليل على للمساعدة شعب ثالث من خطة والهجرة والعمل والصحة المتقدم التعليم وزارات تطلق
 التنظيمية اإلجراءات تيسير مع  السريري وتنسيبهم للممرضين التجسير برامج توسيع ذلك يتضمن. دولي لتعليم المتلقين
 .اإلجراءات بين التنقل على دولي لتعليم المتلقين مرضينالم لمساعدة اإلنترنت على جديدة منصة وإنشاء

 لتعليم المتلقين للممرضين التعليمية الفرص بتوسيع للبدء 23-2022 عام في دوالر مليون 3.5 المتقدم التعليم وزارة تنفق 
 .دولي

 للعمل ترخيص على للحصول المالي الدعم من وقليل طويلة انتظار فترات دولي لتعليم المتلقون الممرضون يواجه حالياً،
 في الصحية الرعاية لمنظومة والمستقبلية الفورية االحتياجات المعوقات هذه لمعالجة منسقة خطة وضع سيدعم. ألبرتا في

 .ألبرتا في عليها الحصول المتوقع لرعايةل العالية الجودة على الحفاظ مع المقاطعة

 الرعاية في العاملين من المزيد على كبير عالمي طلب هناك. عائلة وبناء  والعمل للعيش كندا في مكان أفضل هي ألبرتا"
 رعايتنا منظومة في والمؤهلين المهرة الممرضين من مزيد على الحصول على االستراتيجي النهج هذا سيساعد. الصحية

 ".ألبرتا في العيش ميزات بجميع العالم تذكير مع أسرع بشكل يةالصح

 المقاطعة وزراء رئيس كيني، جايسون

 الروتينية  اإلجراءات تقليل مع للرعاية عالية جودة ضمان

ً  الحالية التجسير برامج في المقاعد عدد لزيادة الثانوية المرحلة بعد ما تعليم منشآت  مع المتقدم التعليم وزارة ستتعاون  قريبا
 لتحمل دولي لتعليم المتلقين الممرضين لدعم ومنحة جديدة تجسير برامج ستوضع كما. 2023 الثاني كانون/يناير في

 .ألبرتا في ممرضين ليصبحوا التكاليف

 ةمنظَّم مهن إلى ينضمون الذين المؤهلين األفراد مواجهة عدم لضمان أكبر حكومية مبادرة من جزء هو البرنامج هذا
 وإنشاء العادل التسجيل ممارسات قانون تمرير ذلك يتضمن. عادلة غير معوقات أو إلجراءات معينة حرف أو ووظائف

 .العادل التسجيل ممارسات مكتب
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 برامج انتظار وفترات تكاليف بسبب خبراتهم بمستوى  العمل يستطيعون ال دولي لتعليم المتلقين الممرضين من جداً  كثير"
 لتعم حرفتهم ممارسة على دولي لتعليم المتلقين الممرضين من المزيد ومساعدة المعوقات هذه إزالة صددب نحن. التجسير

 ".الصحية رعايتنا منظومة وعلى عليهم الفائدة

 المتقدم  التعليم وزير نيكواليديس، ديميتريوس

ً  الجدد  مينللقاد العدالة مكتب  وتأسيس العادل التسجيل ممارسات  قانون كتمرير إجراءات تُحدث"  المهنيين لمساعدة فرقا
 نتخذ أن يجب  لهذا. المزيد فعل  علينا يزال ما  ولكن،. مقاطعتنا  في أسرع بشكل العمل في الدخول على دولي لتعليم المتلقين

 ً  ".المهنية العراقيل هذه لمعالجة كاملةً  الحكومة مستوى على نهجا

 والهجرة العمل وزير مادو، كايسي

 مصدراً  كندا إلى المهاجرون دولي لتعليم المتلقون الممرضون ويشكل ممرضين، إلى الصحية يتنا رعا منظومة تحتاج"
 ً  دولي لتعليم المتلقين الممرضين مساعدة في بالمساهمة رويال ماونت جامعة تفخر. المستثمرة  غير والخبرة للمعرفة أساسيا

 ".ألبرتا إلى ثقافي وفهم ةقوي عمل وأخالقيات وصبر وعزم مرونة من به يتمتعون ما جلب على

 رويال ماونت جامعة عميد ونائب رئيس  راهيلي، تيم

 سريعة  حقائق

 :ألبرتا في التالية العقبات دولي لتعليم المتلقون الممرضون يواجه •

o  تستغرق  تنظيمية إجراءات  ً  (.شهراً  24 حتى) طويالً  وقتا

o ممارسة معايير لتلبية المطلوبة  المهارات ر تطوي  توفر  التي التجسير برامج في للدخول طويلة انتظار  فترات 
 .ألبرتا في التمريض

o التجسير براج إتمام لدعم السريري  التنسيب في نقص. 

o غياب مع ،(وأكثر دوالر  16000 إلى تصل) ألبرتا في المهنة لممارسة ترخيص على  للحصول باهظة تكاليف 
 .المالي الدعم

ً  وساسكاتشوان  برونزويك ونيو وأونتاريو ومانيتوبا ومبياكول بريتش مثل األخرى،  المقاطعات سلطات تتبع •  ابتكارية طرقا
 .سكانها احتياجات  لتلبية دولي لتعليم المتلقين الممرضين لتوظيف

 المتعددة الوسائط

 الصحفي  المؤتمر شاهد •

 

https://youtu.be/kaVmjE10nmw

