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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 
13 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਮੀਡੀਆ ਪ ੱ ਛਗ ੱਛ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਸ ਗਬਿਗ ੰ  ਪਿੋ ਰਾਮਾਂ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆ ਂਸੀਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਵੱਤੀ ਮਦਦ ਗਵੱਚ ਗਨਵੇਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਗਵੱਚ ਗਵਸ਼ਵ ਗਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰੰਟ-ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਗਕੱਥੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ, ਲਈ 
ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ੀ । ਬ ਟ 2023 ਰਾਹੀਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 
'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਗਲਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨ ੰ  ਗਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ $15 ਗਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਨਵੇਸ਼ 
ਕਰੇ ੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਾ ਗਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਿਣਾਲੀ ਹ ਣ ਅਤੇ ਭਗਵੱਖ ਗਵੱਚ ਮਜ਼ਬ ਤ ਰਹੇ। 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਪੜ੍ਹੀਆ ਂ ਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਗਵੱਤੀ ਮਦਦ 

ਬ ਟ 2023 ਦੇ ਤਗਹਤ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਗਲਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ  ੈਰ-
ਮ ੜ੍ਨਯੋ  ਗਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $7.8 ਗਮਲੀਅਨ ਦਾ ਗਨਵੇਸ਼ ਕਰੇ ੀ। ਇਹ ਗਪਛਲੀ ਪਤਝੜ੍ ਦ ੇ
$1.25-ਗਮਲੀਅਨ ਫੰਗਡੰ  ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹੈ ਗ ਸ ਗਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਸੱਗਖਅਤ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ 
ਗਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ  ੱਲ ਕੀਤੀ  ਈ ਸੀ। 

ਯੋ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਗਲਖੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨਰਗਸੰ  ਗਬਿਗ ੰ  ਪਿੋ ਰਾਮਾਂ, ਗਟਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਗਹਣ-ਸਗਹਣ ਦੇ 
ਖਰਗਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰ  ਸਾਲਾਂ ਗਵੱਚ $30,000 ਤੱਕ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ  ਹੋਣ ੀਆਂ। 
ਗਵੱਤੀ ਮਦਦ 2023-24 ਅਕਾਦਗਮਕ ਸਾਲ ਗਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ੀ। 

ਗਵੱਤੀ ਮਦਦ ਪਿਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ $6,000 ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵੱਚ ਨਰਗਸੰ  ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪ ਰਾ 
ਕਰਨਾ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਾ । ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਗਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਗਮਊਗਨਟੀਜ਼ ਨ ੰ  ਪਿਾਂਤ ਗਵੱਚ ਗਬਹਤਰ ਗਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਾ । ਇੱਕ ਤੀ ੀ ਗਧਰ ਪਿੋ ਰਾਮ ਦੀ 
ਗਨ ਰਾਨੀ ਕਰੇ ੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਟ ਡੈਂਟ ਏਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੇ ੀ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਗਵੱਚ ਰਗਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਗੜ੍ਹਆ-ਗਲਗਖਆ ਨਰਸ ਗਸੱਗਖਅਕ, ਗ ਸਨੇ 
ਸਫਲਤਾਪ ਰਵਕ ਇੱਕ ਪਿਵਾਗਨਤ ਗਬਿਗ ੰ  ਪਿੋ ਰਾਮ ਗਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਗਲਆ ਹੈ, ਗਕਸੇ ਹਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਾਂ ਸ ਬਾਈ 



ਗਵਗਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋ ਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਬਨਾਂ, ਗਵੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੋ  ਹੋਵੇ ਾ। ਹਰੇਕ ਯੋ  ਗਵੱਤੀ ਮਦਦ 
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗਵਅਕਤੀ ਤ ਦੇ ਅਗਧਐਨ, ਗਟਊਸ਼ਨ ਲਾ ਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਗਸੰ  ਅਤੇ ਪਿੋ ਰਾਮ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀ  ਾਵੇ ੀ, ਗ ਸ ਗਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $8,000 ਗਦੱਤੇ  ਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਗਫਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਗਮਆਨ ਨਰਸਾਂ ਨ ੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲ ਆਕਰਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਬੇ ਗਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਗਵੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਗਤਆਂ ਗਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਰਸ ਗਬਿਗ ੰ  ਪਿੋ ਰਾਮਾਂ ਗਵੱਚ 600 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 

2023-24 ਅਕਾਦਗਮਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਗ ਸਟਰਡ ਨਰਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ ਦਾ ਪਿੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ ਗਬਿਗ ੰ  ਅਤੇ 
ਲਾਇਸੈਂਗਸੰ  ਪਿੋ ਰਾਮਾਂ ਲਈ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਗਵੱਚ ਵਾਧ  $7.3 ਗਮਲੀਅਨ ਦਾ 
ਗਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ  ਾਵੇ ਾ। 

ਇਹ ਗਨਵੇਸ਼ ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਯ ਨੀਵਰਗਸਟੀ ਗਵਖੇ ਰਗ ਸਟਰਡ ਨਰਸ ਗਬਿਗ ੰ  ਪਿੋ ਰਾਮ ਲਈ 256 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੈਦਾ 
ਕਰੇ ਾ। ਇਹ ਬੋ ਵੈਲੀ ਕਾਲ  ਗਵੱਚ 120 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨੌਰਕ ਏਸਟ ਕਾਲ  ਗਵੱਚ 250 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ ਦਾ ਪਿੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ ਗਬਿਗ ੰ  ਪਿੋ ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਵੇ ਾ। 

ਸੰਬੰਗਧਤ  ਾਣਕਾਰੀ 

• ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਲਬਰਟਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 

• ਅਲਬਰਟਾ 2030: ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ 

• ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸਨ ਪਲਾਨ 

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ 

• ਵਨਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੋ 

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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwK5Gk-MC2Y8&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cf5750ee530fc4041a51608db0e018d45%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638119172042508731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hIN5VkCEtT5S86fC1CF1gRrRhvUnpm4qlED6cGevbV8%3D&reserved=0

