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Підтримка для малозабезпечених студентів, які 

навчаються медичній справі 

8 лютого 2023 р.   

Уряд провінції Альберта розширює 

Стипендіальну програму «New Beginnings 

Bursary», щоб допомогти 1700 малозабезпеченим 

студентам вивчитися сестринській справі. 

 
У провінції Альберта працюють найкращі медичні спеціалісти 

світу. Уряд Альберти працює над тим, щоб забезпечити 

жителів Альберти усією необхідною для них медичною 

допомогою. Частиною цього завдання є розширення 

можливостей для більшої кількості студентів. Покращення 

доступності системи післяшкільної освіти провінції Альберта 

дасть можливість вивчитися сестринській справі більшій 

кількості спеціалістів, яких потребує провінція. 

 

Завдяки додатковому фінансуванню розміром 8,5 млн доларів 

в стипендіальну програму «New Beginnings Bursary» до 1700 

студентів, які навчаються сестринській справі, зможуть 

отримати одноразову виплату розміром 5000 доларів, яку не 

потрібно буде повертати. Студенти, які навчаються 

сестринській справі, будуть автоматично вибиратися з-поміж 

подавачів на студентські кредити, якщо вони і їхня фінансова 

ситуація відповідають критеріям програми. 

 

Додаткове фінансування забезпечується Планом дій у галузі 

охорони здоров'я, який допоможе задовольнити високий 

попит на медсестер й інших спеціалістів у галузі охорони 

здоров'я. Минулого року уряд провінції Альберта створив 

близько 2500 нових місць у програмах у галузі медицини по 

всій провінції. Інші ініціативи включають розширення навчання 

для іноземних медсестер і медбратів, а також програми 

мікрокредитування у сфері охорони здоров'я. 

 

Стипендіальна програма «New Beginnings Bursary» була 

створена у 2022 році з метою зробити післяшкільну освіту 
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доступною для тих, хто інакше не зміг би її отримати через відсутність фінансових 

можливостей. До кінця 2023–24 навчального року вже 3400 малозабезпечених студентів 

отримають цю стипендію, при чому сукупна сума інвестицій становитиме 17 мільйонів доларів. 

Ця стипендія почала надаватися для підтримки студентів у 2022–23 навчальному році. 

Організація з допомоги студентам провінції Альберта (Alberta Student Aid) надасть 

фінансування тим студентам, які відповідатимуть критеріям, і які мають схвалений 

студентський кредит і заяву на грантове фінансування на 2022–23 роки. 




