
 

 

خبریاعالمیه   

Classification: Protected A 

 درآمد پشتیبانی از دانشجویان پرستاری کم 

2023فوریه   8  

(  New Beginnings Bursaryجدید ) شروعیی دولت آلبرتا بورسیه 

درآمد کمک کند که پرستار  دانشجو کم 1700دهد تا به  را توسعه می 

 شوند

 
دولت آلبرتا متعهد است آلبرتا بهترین کادر درمان مراقبت سالمت را در جهان دارد. 

موردنیاز را در زمان و مکان موردنیاز دریافت  اطمینان حاصل کند که اهالی آلبرتا مراقبت

های بیشتری برای دانشجویان بیشتر این شامل اطمینان از این امر است که فرصت  کنند.می

تر کردن نظام آموزشی بعد از متوسطه آلبرتا به آلبرتا کمک  به صرفه  وجود دارد. مقرون 

 کند پرستارانی را تربیت کند که استان نیاز دارد. می

 

، تا  New Beginnings Bursaryمیلیون دالری در   8/ 5گذاری به مدد یک سرمایه

دانشجوی پرستاری واجد دریافت یک بورسیه یکباره، بدون نیاز به بازپرداخت  1700

های پرستاری به صورت خودکار از بین  شدگان دوره پذیرفتهدالری خواهند بود.  5000

مالی را  شرایط ند شد که معیارهای احراز دوره و متقاضایان وام دانشجویی انتخاب خواه

 دارند. 

 

تکمیل کرده و به تقاضای باال  برنامه اقدام مراقبت سالمت آلبرتا را ،این تامین مالی جانبی

دولت  دهد. سال گذشته، برای پرستاران و متخصصین مراقبت سالمت در آلبرتا پاسخ می

های مرتبط با سالمت در سراسر استان ایجاد کرد.  کرسی جدید در دوره  2500آلبرتا حدود 

للی و  المسایر اقدامات ابتکاری شامل توسعه آموزش برای پرستاران دارای آموزش بین

 های مراقبت سالمت است.در رشته  مدتکوتاههای تامین مالی دوره

 

New Beginnings Bursary  با هدف افزایش دسترسی به آموزش  ۲۰۲۲در سال

های مالی امکان دانشگاهی برای کسانی ایجاد شد که در غیر این صورت به علت محدودیت

  میلیون دالری، 17گذاری با سرمایه  ،۲۰۲۳- ۲۴تا پایان سال تحصیلی شرکت نداشتند. 

- 23بورسیه در سال تحصیلی مند خواهد شد. از بورسیه بهره درآمددانشجوی کم  3400

 Albertaشروع به پشتیبانی از دانشجویان کرد. صندوق دانشجویی آلبرتا ) 2022

Student Aid ا  شدگانی خواهد کرد که معیارهای احراز ر ( شروع به تامین مالی پذیرفته

درخواست وام دانشجویی تاییدشده و تامین مالی گرنت   ۲۰۲۲-۲۳دارند و در سال وام  

 دارند.  

 

 اطالعات مرتبط 
 New Beginnings) جدید یشروع بورسیه

Bursary) 

 سالمت مراقبتبرنامه اقدام 
 

 

 ها استعالم رسانه 

 سم بلکت 
Sam Blackett 
Sam.Blackett@gov.ab.ca  
587-589-6048 

 دبیر مطبوعات، آموزش عالی
 

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://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.
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