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 حمایت از پرستاران تحصیل کرده بین المللی

 پرسش های رسانه ای 0201فوریه  31

صندلی جدید برای برنامه  022بیش از  نمودن دولت آلبرتا در حال ایجاد
پرستاران و سرمایه گذاری در بورسیه جدید برای پرستاران  اتصالهای 

 تحصیل کرده بین المللی است.

آلبرتا دارای بهترین کارکنان مراقبت های بهداشتی خط مقدم در جهان است. دولت آلبرتا تالش خواهد کرد تا حمایت 

مراقبت های مورد نیاز خود را در  آلبرتاساکنان ی مناسبی را در اختیار داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که ها

میلیون دالر برای  31، دولت آلبرتا بیش از 0201زمان و مکان مورد نیاز دریافت می کنند. از طریق بودجه 

ذاری خواهد کرد. این تضمین می کند که کرده بین المللی بیشتر سرمایه گ آموزش و حمایت از پرستاران تحصیل

 سیستم مراقبت های بهداشتی آلبرتا در حال حاضر و در آینده قوی باقی بماند.

 بین المللی تحصیل کرده تحصیلی برای پرستاران بورسیه های

میلیون دالر برای کمک های مالی غیرقابل بازپرداخت برای  8.7، دولت آلبرتا ساالنه 0201بر اساس بودجه سال 

میلیون دالری پاییز  3.01اعالمیه بودجه  عالوهایه گذاری خواهد کرد. این بر ن تحصیل کرده بین المللی سرمپرستارا

 .تامین میکند ستاران تحصیل کرده بین المللیجدید برای پرکمک های است که ته گذش

برای کمک به جبران  دالر 12222بین المللی می توانند در طول پنج سال به تحصیل کرده پرستاران واجد شرایط 

بورسیه در سال پرستاری، شهریه و هزینه های زندگی دسترسی داشته باشند. این  اتصالهزینه های برنامه های 

 دسترس خواهد بود.قابل  0204-0201تحصیلی 

داخت دالر پر 0222یک سال خدمات پرستاری در آلبرتا به ازای هر  نمودن دریافت کنندگان بورسیه ملزم به تکمیل

مند ره هب آنران بیشتر در استان، از که بیماران و جوامع آلبرتا با شروع کار پرستا یکندشده هستند. این تضمین م

دانشجویی آلبرتا  مساعدت های ازبه نمایندگی را  ها و کمکثالث بر این برنامه نظارت خواهد کرد  نهادشوند. یک 

 .نمودپرداخت خواهد 

تایید  اتصال برنامهیک کند و با موفقیت در ین المللی که در آلبرتا زندگی میهر دانشجوی پرستاری تحصیل کرده ب

کمک دانشجویی فدرال یا استانی، واجد  نوع شده ثبت نام کرده باشد، بدون در نظر گرفتن واجد شرایط بودن برای هر
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شرایط دریافت بورسیه خواهد بود. مبلغ هر بورسیه واجد شرایط بر اساس برنامه تحصیلی، هزینه های تحصیل، 

 .تصمیم گیری خواهد شددالر  7222حداقل مبلغ مجوز و هزینه های برنامه، با 

اشتن آنها د اخیر بین دولت های آلبرتا و فیلیپین برای جذب پرستاران به آلبرتا و نگه نامهتفاهمدر این یکی از توافقات 

 می کند. برآوردهدر استان را 

 پرستار در آلبرتا تصالاصندلی جدید در برنامه های  066

و صدور  اتصالصندلی جدید برای برنامه های  022میلیون دالر اضافی در طی سه سال برای ایجاد بیش از  8.1

سرمایه گذاری  0204-0201از سال تحصیلی سر مجوز پرستاران ثبت نام شده و پرستاران عملی دارای مجوز، 

 خواهد شد.

 نت رویال ایجاد می کند.وپرستاران ثبت شده در دانشگاه ما اتصالصندلی جدید برای برنامه  010این سرمایه گذاری 

های عملی برای برنامه نورکویستصندلی جدید در کالج  012و  بو والیصندلی جدید در کالج  302همچنین  این

 .یکندمجوز آنها تامین مدارای  پرستاراناتصال 

 هاطالعات مربوط

 در حال تحصیل در خارج از کشور و دانشجویان بین المللی یآلبرتایی ها 

  جاد مهارت برای مشاغل: ای0212آلبرتا 

 برنامه اقدام مراقبت های بهداشتی 

 چند رسانه ای

 کنفرانس خبری را تماشا کنید 

 
 


