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Уряд Альберти створює більш ніж 600 нових місць
для медсестринських перехідних програм та
інвестує у нову стипендію для медсестер з
міжнародною освітою.
Альберта має найкращих авангардних медичних працівників у світі. Уряд
Альберти працюватиме, щоб мати правильно налагоджену підтримку для
забезпечення того, щоб жителі Альберти отримували догляд, якого вони
потребують, коли та де вони його потребують. Завдяки бюджету 2023, уряд
Альберти інвестував би більш ніж 15 мільйонів доларів, щоб навчити та
підтримати більше медсестер з міжнародною освітою. Це забезпечить те, що
охорона здоров'я Альберти залишатиметься сильною тепер і в майбутньому.

Стипендії для медсестер з міжнародною освітою
Згідно бюджету 2023, уряд Альберти інвестував би 7,8 мільйонів доларів для
надання безповоротної фінансової допомоги для медсестер з міжнародною
освітою. Це ґрунтується на оголошенні минулої осені 1,25-мільйонного
фінансування нової матеріальної допомоги медсестрам з міжнародною освітою.

Прийнятні медсестри з міжнародною освітою могли б мати доступ аж до 30 000
доларів на протязі п'яти років для того, щоб зменшити витрати на
медсестринські перехідні програми, сплату за навчання та проживання.
Стипендія буде у наявності у 2023-24 академічних роках.

Отримувачі стипендії повинні відбути рік медсестринської служби в Альберті за
кожні виплачені 6 000 доларів. Це забезпечить те, що пацієнти та громади
Альберти отримають користь з того, що більше медсестер почнуть їхню кар'єру



у провінції. Третя сторона буде здійснювати нагляд за програмою та
виплачуватиме матеріальну допомогу від імені Студентської допомоги
Альберти.

Будь-яка медсестра-учень з міжнародною освітою, що мешкає в Альберті та що
була успішно зарахована до затвердженої перехідної програми, буде
прийнятною для стипендії незалежно від її прийнятності до іншої федеральної
чи провінційної студентської допомоги. Розмір кожної прийнятної стипендії буде
визначений залежно від індивідуальної програми навчання, вартості навчання,
розміру внесків за ліцензування та програми, але не менше ніж 8 000 доларів
винагороди.

Це втілює один з договорів у недавньому Меморандумі порозуміння між
урядами Альберти та Філіппін для привертання медсестер до Альберти та
утримання їх у провінції.

600 нових місць у перехідних програмах Альберти
Додаткові 7,3 мільйонів доларів були б інвестовані на протязі трьох років для
створення більш ніж 600 нових місць для перехідних та ліцензійних програм
для дипломованих медсестер та ліцензованих практичних медсестер, що
розпочнуться у 2023-24 академічних роках.

Ця інвестиція створила б 256 нових місць у перехідній програмі для
дипломованих медсестер у Монт Рояльському університеті. Це також
профінансувало б 120 нових місць у Коледжі Боу Веллі та 250 нових місць у
Коледжі Норквест для тамтешніх перехідних програм для ліцензованих
практичних медсестер.
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