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Hỗ trợ các y tá được đào tạo ở nước ngoài 

Ngày 13 tháng 2 năm 2023 Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Chính quyền Alberta đang mở hơn 600 chỗ mới cho các 
chương trình chuyển tiếp trong ngành điều dưỡng và đầu 
tư vào một khoản học bổng mới cho các y tá được đào tạo 
ở nước ngoài. 

Alberta có những nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu tốt nhất trên thế giới. Chính 

quyền Alberta sẽ cố gắng để thực hiện những sự hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo rằng 

người dân Alberta nhận được sự chăm sóc mà họ cần, vào thời điểm và địa điểm họ cần. 

Thông qua Ngân sách năm 2023, chính quyền Alberta sẽ đầu tư hơn $15 triệu để đào tạo 

và hỗ trợ nhiều y tá có bằng cấp nước ngoài hơn. Điều này sẽ đảm bảo hệ thống chăm 

sóc sức khỏe của Alberta sẽ luôn vững mạnh ở hiện tại và trong tương lai. 

Học bổng cho các y tá được đào tạo ở nước ngoài 

Theo Ngân sách năm 2023, chính quyền Alberta sẽ đầu tư $7.8 triệu mỗi năm để cấp 

kinh phí cho những khoản hỗ trợ tài chính không cần hoàn trả cho các y tá được đào tạo 

ở nước ngoài. Khoản tiền này tiếp tục mở rộng thông báo về khoản kinh phí trị giá $1.25 

triệu vào mùa thu năm ngoái để cấp hỗ trợ tài chính mới cho các y tá được đào tạo ở 

nước ngoài. 

Các y tá được đào tạo ở nước ngoài và đủ điều kiện sẽ có thể được nhận tối đa $30,000 

trong vòng 5 năm để giúp giảm bớt các chi phí của các chương trình chuyển tiếp trong 

điều dưỡng, học phí và chi phí sinh hoạt. Học bổng sẽ được cấp trong năm học 2023-24. 

Cứ $6,000 được giải ngân thì những người nhận học bổng bắt buộc phải hoàn thành một 

năm làm việc trong ngành điều dưỡng ở Alberta. Điều này sẽ đảm bảo các bệnh nhân và 

cộng đồng của Alberta được hưởng lợi khi có thêm nhiều y tá bắt đầu sự nghiệp của họ 
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trong tỉnh. Một bên thứ ba sẽ thay mặt cho Cơ quan Hỗ trợ Sinh viên Alberta (Alberta 

Student Aid) giám sát chương trình và giải ngân khoản hỗ trợ. 

Bất kỳ học viên y tá nào được đào tạo ở nước ngoài và hiện đang sống ở Alberta, người 

đã đăng ký thành công vào một chương trình chuyển tiếp được phê duyệt, đều sẽ đủ điều 

kiện nhận học bổng bất kể họ có đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản hỗ trợ học viên nào khác 

của chính phủ trung ương hoặc tỉnh hay không. Số tiền của mỗi học bổng đủ điều kiện sẽ 

được xác định dựa trên chương trình học, học phí, phí cấp giấy phép và phí chương trình 

của cá nhân đó, với mức tối thiểu là $8,000 được trao. 

Điều này đáp ứng một trong những thỏa thuận trong biên bản ghi nhớ gần đây giữa chính 

quyền Alberta và Philippines nhằm thu hút y tá đến Alberta và giữ họ ở lại tỉnh. 

600 chỗ mới trong các chương trình chuyển tiếp trong 
ngành điều dưỡng của Alberta 

Thêm $7.3 triệu sẽ được đầu tư trong ba năm để mở hơn 600 chỗ mới cho các chương 

trình thực hành chuyển tiếp và cấp phép cho y tá có đăng ký và y tá được cấp phép, bắt 

đầu từ năm học 2023-24. 

Khoản đầu tư này sẽ tạo ra 256 chỗ mới cho chương trình chuyển tiếp dành cho y tá có 

đăng ký tại Đại học Mount Royal. Khoản đầu tư này cũng sẽ tài trợ 120 chỗ mới tại 

Trường Cao đẳng Bow Valley và 250 chỗ mới tại Trường Cao đẳng NorQuest cho các 

chương trình thực hành chuyển tiếp cho y tá được cấp phép của các trường này. 

Thông tin liên quan 

• Người dân Alberta du học và sinh viên quốc tế 

• Alberta 2030: Xây dựng Kỹ năng cho Công việc 

• Kế hoạch Hành động về Chăm sóc Sức khỏe 

Truyền thông đa phương tiện 

• Xem cuộc họp báo 

 
 

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

