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Ang layunin ng kasunduan ay magdala ng mas 

maraming nars sa Alberta 

Makakatulong ang isang bagong memorandum of understanding (MOU) na matugunan ang kritikal na 

kakulangan sa nursing ng lalawigan sa pamamagitan ng pagpapadali para sa mga kredensyal na nars 

mula sa Pilipinas na dalhin ang kanilang mga kasanayan sa mga pasyente ng Alberta. 

Sa pahinang ito: 

• Mabilis na mga katotohanan 

• Multimedia 

Ang Alberta at ang Pilipinas ay lumagda sa isang MOU upang tumulong sa pagre-recruit ng parehong 

mga rehistradong nars at mga lisensyadong praktikal na nars, isang mahalagang bahagi ng plano ng 

Alberta na akitin ang mga nars na may edukasyong internasyonal sa lalawigan. Ang Alberta ay may 

malakas at masiglang pamayanang Pilipino, at ang Pilipinas ay isang pangunahing katuwang na tutulong 

sa lalawigan na matugunan ang patuloy na kakulangan ng mga manggagawang nars. 

“Kami ay nasasabik na gawin ang mahalagang hakbang na ito tungo sa pag-akit ng mga internasyonal na 

sinanay na nars mula sa Pilipinas upang magtrabaho sa Alberta. Ang mga propesyonal na ito ay dedikado 

at mataas ang pinag-aralan, at maaaring gumawa ng napakalaking kontribusyon sa pagpapatibay ng 

ating sistema ng pangangalaga sa kalusugan. May kakulangan ng mga nars sa buong Canada, at dapat 

nating gawing posible ang lahat upang matiyak ang mataas na kalidad na pangangalaga sa nursing para 

sa lahat ng pasyente ng Alberta, sa mga darating na taon.” 

Jason Kenney, Premier 

Ang plano ng Alberta na akitin ang mga nars na edukado sa ibang bansa ay ang layuning tugunan ang 

mga hadlang na kinakaharap ng maraming mga nars na sinanay sa buong mundo, kabilang ang pag-

navigate sa mga kumplikadong kinakailangan sa regulasyon, pagtatasa at mga proseso ng paglilisensya, 

at pagkakaroon ng access sa mga klinikal na pagkakalagay. 

“Tinatanggap ko ang paglagda ng memorandum of understanding sa pagitan ng Pilipinas at Alberta 

bilang patunay ng ating pangako na palakasin ang ating bilateral na relasyon. Nagpapasalamat ako sa 

pagkilalang ibinibigay sa kontribusyon ng ating mga Pilipinong nars sa world-class na pangangalaga at 

pamantayan ng nursing.” 

Susan V. Ople, kalihim, Departamento ng mga Migranteng Manggagawa, Pilipinas 



 

Classification: Public 

Tinutukoy ng kasunduan ang Alberta bilang isang ginustong destinasyon para sa mga Pilipinong nars. 

Napagkasunduan na sumunod sa ilang buwang negosasyon sa pagitan ng mga pamahalaan ng Alberta at 

Pilipinas. Ang MOU na ito ay naglalatag ng pundasyon para sa isang patuloy na pakikipagtulungan sa 

pagitan ng Alberta at ng Pilipinas upang matugunan ang hinaharap na mga pangangailangan sa 

pangangalagang pangkalusugan sa paggawa. 

Mabilis na mga katotohanan 

• Kasama sa MOU ng Pilipinas-Alberta sa recruitment ng mga nars: 

o Access upang tumulong sa pag-navigate sa mga kumplikadong sistema ng regulasyon. 

o Isang streamline na pagtatasa at programa sa paglilisensya. 

o Mas malawak na access sa mga pagtutulay ng posisyon at mga klinikal na pagkakalagay. 

o Isang bursary program upang tumulong sa mga gastos na nauugnay sa kredensyal sa 

Alberta. 

o Mga opsyon para sa karagdagang pakikipagsosyo, kabilang ang potensyal na magtatag 

ng isang akreditadong programa sa nursing ng Alberta sa Pilipinas. 

o Isang proseso ng paglilinaw para sa recruitment at pagpili ng mga nars mula sa Pilipinas.  

o Isang pinagsamang komite upang subaybayan ang pag-unlad sa mga aksyon ng MOU. 

Multimedia 

• Panoorin ang balitang pagpupulong 

• Makinig sa balitang pagpupulong 

 

https://youtu.be/kaVmjE10nmw
https://soundcloud.com/your-alberta/addressing-health-care-challenges-october-6-2022

