
 

 

 ریلیزنیوز

 A کردہ محفوظ: بندی درجہ 

 معاونت  لیے  کے طلباء  نرسنگ  حامل کے  آمدنی  کم

   2023 فروری 8

 خاطر  کی دینے مدد میں بننے نرسز کے  طلباء 1,700 حامل  کے آمدنی کم البرٹا حکومت  
New Beginnings Bursary ہے۔  رہی کر  توسیع میں 

 
 ہیں۔ موجود کارکنان بہترین  کے  اّول صف   کے دنیا میں صحت نگہداشت   پاس کے البرٹا

 جب کو  رہائشیوں کے البرٹا کہ ہے  پُرعزم لیے  کے بنانے یقینی کو امر  اس البرٹا حکومت  
 مزید لیے  کے طلباء زیادہ میں اس ہو۔ حاصل  انہیں وہ ہو، درکار نگہداشت بھی جہاں اور

 مزید کو  البرٹا ائےبر نظام سیکنڈری پوسٹ ہے۔ شامل بھی بنانا یقینی کو دستیابی کی مواقع
 تربیت کو نرسز مطابق کے ضروریات کی صوبے کو البرٹا سے بنانے استطاعت قابل
   گی۔ ملے مدد میں دینے

 

New Beginnings Bursary شکریہ،  لیے کے کاری  سرمایہ کی ملین 8.5$ اضافی میں 
 اہل کے امداد  5,000$ واپسی ناقابل   مرتبہ، ایک طلباء نرسنگ تک 1,700 بدولت  کی  جس
 درخواست کے  طلباء برائے قرضہ کو کنندگان وصول اُن کے پروگرامز نرسنگ  گے۔ ہوں

 معیار کے  اہلیت مالی اور پروگرام جو  گا  جائے کیا منتخب خودبخود  سے جانب  کی گزاران
 ہوں۔  اترتے پورا پر

 

 کرنے پورا کو  طلب اعلی   کی  صحت نگہداشت   ماہرین   اور نرسز میں البرٹا فنڈنگ اضافی
 گزشتہ ہے۔ مبنی پر البرٹا صحت نگہداشت   برائے  منصوبہ عملی لیے  کے دینے مدد میں
 نئی 2,500 میں پروگراموں متعلقہ سے صحت میں بھر صوبے نے البرٹا حکومت   سال،
 میں تربیت کی نرسز یافتہ تعلیم االقوامی بین میں اقدامات دیگر ہیں۔ بنائی دستیاب سیٹس

 لیے کے  پروگرامز کریڈینشل مائیکرو میں جات شعبہ کے صحت نگہداشت   اور وسیعت 
 ہے۔  شامل  فنڈنگ

 

New Beginnings Bursary 2022 رسائی تک تعلیم سیکنڈری پوسٹ لیے  کے افراد ان میں 
 شرکت سے  وجہ کی تنگدستی مالی دیگر بصورت   جو تھی گئی قائم خاطر  کی کرنے اضافہ میں
 کاری  سرمایہ  کل کی ملین 17$ تک اختتام کے  سال تعلیمی کے 24-2023 سکتے۔ کر نہیں
 سال  تعلیمی سے امداد  گے۔ ہوں مستفید سے  امداد مذکورہ طلباء 3,400 حامل کے آمدنی کم سے،

 کو کنندگان وصول ان طالبعلم برائے امداد البرٹا ہوئی۔ شروع ملنا مدد کو طلباء میں 2022-23
 23-2022 سے  جانب کی اس اور ہیں اترتے پورا  پر معیار کے ہلیتا جو  گی  کرے فراہم فنڈنگ
 منظور درخواستیں کی فنڈنگ گرانٹ اور طالبعلم برائے  قرض دوران کے سال جاتی قرضہ  کے
 ہیں۔  گئی کی

 معلومات  متعلقہ
New Beginnings Bursary 

 

 مندانہ ہنر لیے  کے مالزمتوں: 2030 البرٹا
 قیام  کا صالحیتوں

 
 صحت  نگہداشت   برائے منصوبہ عملی

 

 استفسارات  میڈیا

 (Sam Blackett) بلیکیٹ سیم

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

 تعلیم اعلی   اطالعات، سیکرٹری
 
 

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



