
 

 التصيف: عام

 نشرة اخبارية 
 

 

دعم الكادر التمريضي المتعلم دوليا  ) الكادر التمريضي  
 المتعلم في دول العالم خارج كندا( 

 تحقيقات صحفية 2023فبراير  13

مقعًدا جديًدا لبرامج تجسير الكوادر   600تحدث حكومة ألبرتا أكثر من  
التمريضي المتعلم خارج التمريضية )وهو برنامج المساعدة في وصول الكادر 

كندا الى التدريب والتأهيل المطلوب للتمريض في كندا( واالستثمار في منحة 
 جديدة للكوادر التمريضية المتعلمة دوليًا 

في العالم   ستعمل حكومة ألبرتا على توفير الدعم   يوجد في ألبرتا أفضل العاملين في الخطوط االمامية للرعاية الصحية  

ن حصول سكان ألبرتا على الرعاية التي يحتاجون إليها في أي وقت وفي أي مكان يحتاجون إليه. من  المناسب لضما 

مليون دوالر لتدريب ودعم المزيد من الكوادر التمريضية   15، ستستثمر حكومة ألبرتا أكثر من  2023خالل ميزانية 

 ويًا اآلن وفي المستقبل المتعلمة دوليًا. سيضمن هذا بقاء نظام الرعاية الصحية في ألبرتا ق 

 منح للكادر التمريضي المتعلم دوليًا 

مليون دوالر سنويًا لتمويل المساعدة المالية غير مطلوبة السداد  7.8، ستستثمر حكومة ألبرتا  2023بموجب ميزانية 

مليون  1.25للكادر التمريضي المتعلم دوليًا.   يأتي هذا على أساس اإلعالن الذي تم الخريف الماضي عن تمويل قيمته 

 تمريضي المتعلم دوليًا.  دوالر لتمويل مساعدة مالية جديدة للكادر ال

دوالر على مدى خمس سنوات   30،000يمكن للكادر التمريضي المتعلم دوليًا المؤهل الحصول على ما يصل إلى 

للمساعدة في تعويض تكاليف برامج تجسير التمريض والرسوم الدراسية ونفقات المعيشة ستكون المنحة متاحة في العام  

   2024-2023الدراسي 

دوالر يتم دفعها. سيضمن ذلك استفادة   6000لقي المنح إكمال عام من خدمة التمريض في ألبرتا مقابل كل يُطلب من مت

من وجود المزيد من الكادر التمريضي اللذي يبدأ حياته المهنية في المقاطعة سيقوم طرف   مرضى ومجتمعات ألبرتا 

 ساعدة الطالب في ألبرتاثالث باإلشراف على البرنامج وصرف المساعدة نيابة عن برنامج م

من الكادر التمريضي المتعلم دوليًا ويعيش في ألبرتا ، والتي التحق بنجاح في برنامج تجسير الكادر  دارس   أي 

التمريضي المعتمد ، سيكون مؤهل للحصول على المنحة بغض النظر عن أهلية الممرض او الممرضة ألي مساعدة  
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سيتم تحديد مبلغ كل منحة مؤهلة بناًء على برنامج الدراسة للفرد وتكاليف التعليم  طالبية أخرى فيدرالية أو إقليمية...

 دوالر كحد ادنى 8000والترخيص ورسوم البرنامج ، مع منح 

وهذا يفي بإحدى االتفاقات الواردة في مذكرة التفاهم األخيرة بين حكومتي ألبرتا والفلبين لجذب الكوادر التمريضية إلى   

 ئهم في المقاطعة.  ألبرتا وبقا

 مقعد جديد لبرامج التجسير للكوادر التمريضية في البرتا  600

مقعد جديد للكوادر التمريضية  600مليون دوالر إضافية على مدى ثالث سنوات إلنشاء أكثر من  7.3سيتم استثمار   

المرخصة )الحاصل على شهادة البكولوريوس( وبرامج الترخيص  المسجلة وبرامج الترخيص للممرض او الممرضة 

 ..   2024-2023لوما( ، بدًءا من العام الدراسي للممرض او الممرضة العملية المرخصة )الحاصل على شهادة الدب

مقعًدا جديًدا لبرنامج التجسير للكوادر التمريضية المسجلة في جامعة ماونت رويال. كما   256سيخلق هذا االستثمار 

ل مقعًدا جديًدا في كلية نور كويست لتمويل برنامج التجسير )الكما  250مقعًدا جديًدا في كلية بو فالي و  120ستمول 

 دراسة البكلوريوس ( للممرض او الممرضة العملية المرخصة 

 معلومات ذات صلة 

 سكان ألبرتا  اللذين يدرسون في الخارج والطالب الدوليين. •

 : بناء المهارات للوظائف 2030ألبرتا  •

 خطة عمل الرعاية الصحية  •

 وسائط االعالم المتعددة 

ي  
 شاهد اخبار المؤتمر الصحف 

 

https://www.alberta.ca/albertans-studying-abroad-international-students.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/healthcare-action-plan.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=wK5Gk-MC2Y8
https://www.youtube.com/watch?v=wK5Gk-MC2Y8
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