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Hỗ trợ sinh viên ngành điều dưỡng có thu nhập thấp 

Ngày 8 tháng 2 năm 2023   

Chính quyền Alberta đang mở rộng chương trình Học 

bổng Khởi đầu Mới (New Beginnings Bursary) để giúp 

1,700 sinh viên có thu nhập thấp trở thành y tá. 

 
Alberta có những nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu tốt nhất trên 

thế giới. Chính quyền Alberta cam kết đảm bảo rằng người dân Alberta 

nhận được dịch vụ chăm sóc mà họ cần, vào thời điểm và tại địa điểm 

họ cần. Điều đó bao gồm việc đảm bảo có nhiều cơ hội hơn cho nhiều 

sinh viên hơn. Việc làm cho hệ thống giáo dục sau trung học của Alberta 

có mức phí phải chăng hơn sẽ giúp Alberta đào tạo các y tá mà tỉnh cần.   

 

Nhờ khoản đầu tư bổ sung trị giá $8.5 triệu cho Học bổng Khởi đầu Mới 

(New Beginnings Bursary), có đến 1,700 sinh viên điều dưỡng sẽ đủ 

điều kiện nhận một học bổng trị giá $5,000 được cấp một lần, không 

phải hoàn trả. Những người nhận đang theo học các chương trình điều 

dưỡng sẽ được lựa chọn tự động từ những người đăng ký khoản vay 

sinh viên mà đáp ứng các tiêu chí về chương trình và tính đủ điều kiện 

về tài chính. 

 

Khoản tài trợ bổ sung này được xây dựng dựa trên Kế hoạch Hành động 

về Chăm sóc Sức khỏe (Healthcare Action Plan) của Alberta nhằm giúp 

giải quyết nhu cầu cao về y tá và chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở 

Alberta. Năm ngoái, chính quyền Alberta đã tạo ra gần 2,500 chỗ mới 

trong các chương trình liên quan đến sức khỏe trên toàn tỉnh. Các sáng 

kiến khác bao gồm chương trình đào tạo mở rộng dành cho các y tá 

được đào tạo ở nước ngoài và việc tài trợ cho các chương trình chứng 

chỉ vi mô (micro-credential) trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. 

 

Học bổng Khởi đầu Mới được thiết lập vào năm 2022 nhằm tăng khả 

năng tham gia chương trình giáo dục sau trung học cho những người có 

thể không theo học được do hạn chế về tài chính nếu không được nhận 

học bổng. Đến cuối năm học 2023-24, 3,400 sinh viên có thu nhập thấp 

sẽ được hưởng lợi từ học bổng này, với tổng số tiền đầu tư là $17 triệu. 

Học bổng này đã bắt đầu hỗ trợ sinh viên trong năm học 2022-2023. Cơ 

quan Hỗ trợ Sinh viên Alberta (Alberta Student Aid) sẽ cung cấp tiền tài 

trợ cho những người được cấp học bổng mà đáp ứng các tiêu chí của 

tính đủ điều kiện và đã được phê duyệt hồ sơ xin cấp tiền cho khoản vay 

và khoản tài trợ dành cho sinh viên trong năm cho vay 2022-23. 
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