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اير  8    2023شباط/فبر

تا عىل توسيع منحة البدايات الجديدة )  Newتعمل حكومة ألبر

Beginnings Bursary ي سبيل مساعدة
طالب من ذوي الدخل   1700( ف 

 .  المنخفض لكي يصبحوا ممرضي  

 
م حكومة   ي العالم. تلب  

ي الرعاية الصحية ف 
تا أفضل العاملي   عىل الخطوط األمامية ف  لدى ألبر

ي المكان والزمان اللذين يحتاجونها  
ي يحتاجونها ف 

تا بضمان حصول سكانها عىل الرعاية الت  ألبر

به. هذا يشمل ضمان وجود المزيد من الفرص للمزيد من الطالب. إن جعل منظومة التعليم  

تا ذات تكاليف أيرس سيساعد المقاطعة عىل تدريب الممرضي    الال  ي ألبر
حقة للمرحلة الثانوية ف 

 الذين تحتاجهم.   

 

طالب تمريض مؤهلي   للحصول عىل منحة لمرة واحدة غب  قابلة    1700سيكون ما يصل إىل  

ي منحة البدايات الجديدة بقيمة    5000للسداد بقيمة  
ي ف 
ليون  م  8,5دوالر بفضل استثمار إضاف 

سيتم لقروض   دوالر.  المتقدمي    ضمن  من  تلقائًيا  التمريض  برامج  ي 
ف  المستفيدين  اختيار 

نامج واألهلية المالية.  ي البر
 الطالب الذين يستوفون معايب  أهلية التسجيل ف 

 

الطلب   تلبية  ي 
ف  للمساعدة  تا  ألبر ي 

ف  الصحية  الرعاية  عمل  خطة  عىل  ي 
اإلضاف  التمويل  ي 

يبت 

، أنشأت  المرتفع عىل الممر  ي
ي العام الماض 

تا. ف  ي ألبر
ي الرعاية الصحية ف 

ضي   والمتخصصي   ف 

تا ما يقرب من   ي أنحاء المقاطعة.   2500حكومة ألبر
امج المتعلقة بالصحة ف  ي البر

ا ف 
ً
ا جديد

ً
مقعد

برامج   وتمويل  دولًيا  المتعلمي    الممرضي    تدريب  نطاق  توسيع  األخرى  المبادرات  وتشمل 

ي م
ة ف   جاالت الرعاية الصحية. االعتماد الصغب 

 

عام   ي 
ف  الجديدة  البدايات  منحة  نشئت 

ُ
الالحق    2022أ التعليم  عىل  الحصول  فرص  لزيادة 

للمرحلة الثانوية ألولئك الذين قد ال يتمكنون من الحضور بسبب القيود المالية. بحلول نهاية  

طالب من ذوي الدخل المنخفض قد استفادوا من    3400سيكون  ،  24-2023العام الدراسي  

ي العام الدراسي مليون دوالر.    17المنحة، بإجماىلي استثمار قدره  
ي دعم الطالب ف 

بدأت المنحة ف 

تا التمويل للمستفيدين الذين يستوفون  2022-23 ي ألبر
قدم هيئة المساعدات الطالبية ف 

ُ
. ست

طلبات قروض الطالب وتمويل المنح خالل عام القرض معايب  األهلية ولديهم موافقة عىل  

2022-23 . 

 معلوماتيذاتيصلة
 منحة البدايات الجديدة 

 

تا  ورية  2030ألبر : بناء المهارات الض 

 للتوظيف 
 

 خطة عمل الرعاية الصحية 

 

 استفساراتيوسائلياإلعالم

 Sam Blackettسام بالكيت 
 Sam.Blackett@gov.ab.ca 

6048-589-587 
 السكرتب  اإلعالمي للتعليم العاىلي 

 
 

https://studentaid.alberta.ca/scholarships/new-beginnings-bursary/#:~:text=New%20Beginnings%20Bursary%20The%20bursary%20provides%20financial%20support,three%20years%20beginning%20in%20the%202022-2023%20loan%20year.
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-2030-building-skills-for-jobs.aspx
https://www.alberta.ca/healthcare-action-plan.aspx
mailto:Sam.Blackett@gov.ab.ca



