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۲۰۲۲اکتبر   ۶  

 الملل جذب و آموزش پرستاران بی   

تا دریافت مجوز و کار در استان ما را برای پرستاران دارای  به منظور بهبود ظرفیت مراقبت سالمت، آلبر

 کند. تر یمالملیل آسان تحصیالت بی   

 

یک برنامه سه شاخه را برای کمک به کاهش  و مهاجرت،    ، کار سالمت،  (  Advanced Education)  ادارات آموزش عایل

بی    برای پرستاران دارای تحصیالت  برنامهنکنالملیل اجرا یم موانع  این شامل توسعه  بالین  و    هاید.  بریجینگ و کارآموزی 

الملیل است تا  حصیالت بی   زمان تسهیل فرایند نظارتی و ایجاد یک بسبی آنالین جدید برای کمک به پرستاران دارای تهم

 کنند.   ریزیبرنامهبتوانند فرایند را  

 

وع توسعه فرصت   ۲۰۲۲- ۲۳میلیون دالر در سال    ۳/ ۵آموزش عایل   های آموزشر برای پرستاران دارای تحصیالت  رصف شر

 کند. الملیل یم بی   

 

، پرستاران دارای تحصیالت بی    زمان انتظار طوالت  و پشتیبات  مایل اندیک برای دریافت مجوز برای  با  الملیل،  در حال حارص 

تا   یک برنامه هماهنگ شده برای پرداخیی  به این موانع و حمایت از کیفیت باالی مراقبت موردانتظار    روبرو هستند.  کار در آلبر

تا   کند. ز نیازهای آت  و آینده سیستم مراقبت سالمت استان پشتیبات   اتواند یم بهبی  ، در آلبر

، کار و تربیت خانواده است. تقاضای ج
ی

ین مکان در کانادا برای زندیک تا بهبی ات  برای کادر مراقبت درمان باال است. این  ه»آلبر

دی به جذب شی    ع  تا را    تر پرستاران ماهر و مجرب در نظام مراقبت سالمت ما کمکرویکرد راهبر  در آلبر
ی

کرده و مزایای زندیک

 شود. ان یادآور یم هبه ج

، نخست وزیر   جیسون کن 

یفات اداری زمان با کاهش  تضمی   کیفیت باالی مراقبت هم  تشر

  2023های بریجینگ فعیل از ژانویه ها را در برنامه آموزش عایل با موسسات متوسطه همکاری خواهد کرد تا تعداد کرش 

تامی     برایالملیل  های بریجینگ جدید و یک بورسیه برای پشتیبات  از پرستاران دارای تحصیالت بی   افزایش دهد. برنامه

تا نب   توسعه خواهد یافت.   هزینه پرستار شدن در آلبر

مشمول نظارت و مشاغل    هایحرفهراد مجرتر که وارد  این برنامه بخشر از یک ابتکار بزرگبی دولنی برای تضمی   آن است که اف

منصفانه نشوند. این شامل  یم   ها پیشهیا   و     Fair Registration Practices Act  تصویب شوند گرفتار فرایندها یا موانع غب 

 شود. یم Fair Registration Practices Officeایجاد 
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های بریجینگ، قادر به فعالیت در  هزینه و زمان انتظار طوالت  برنامهالملیل زیادی به علت »پرستاران دارای تحصیالت بی   

ی کمک یمسطح مهارت خود نیستند. ما این موانع را مرتفع کرده و به پرستاران دارای تحصیالت بی    کنیم در  الملیل بیشبی

 حرفه خود اشتغال ورزیده و خود و نظام مراقبت سالمت ما را بهبی کنند. 

یوس  ر آموزش عایل وزی،  دیمتب 

 

،   Fairness for Newcomers Officeو تاسیس   Fair Registration Practices Act»اقداماتی مثل تصویب 

کند تا زودتر در کانادا کار کنند. البته هنوز کارهای  الملیل ایجاد یم هاتی در کمک به متخصصی   دارای تحصیالت بی   تفاوت

ی برای انجام هست. به همی    جانبه دولنی را برای پرداخیی  به این موانع شغیل  علت است که ما باید یک رویکرد همه بیشبی

 اتخاذ کنیم.« 

 

 کیش مادو، وزیر کار و مهاجرت 

 

کنند، نخستی    الملیل که به کانادا مهاجرت یم »نظام مراقبت سالمت ما نیاز به پرستار دارد و پرستاران دارای تحصیالت بی   

مفتخر است در کمک به پرستاران دارای تحصیالت    Mount Royalبرداری نشده هستند. دانشگاه  منبع دانش و مهارت بهره 

تا کمک کند.«استقامت، ابرام، صالملیل در آوردن بی     خود به آلبر
ی

 بوری، اخالق کاری قوی و فهم فرهنگ

 

   Mount Royal تیم راهییل، رییس و نایب رییس، دانشگاه

 مرور اجمایل 

، پرستاران دارای تحصیالت بی    • تا مواجه هستند: در حال حارص   الملیل با موانع زیر در آلبر

o  زمانبر )تا 
 ماه(  24یک فرایند نظارتی

o  ش به برنامه زمان های بریجینگ که از افزایش مهارت موردنیاز برای رعایت استاندارهای  انتظار طوالت  برای دسبی

تا پشتیبات  یم   کند. اشتغال به پرستاری در آلبر

o  های بریجینگ. فقدان کارآموزی بالین  برای پشتیبات  از تکمیل برنامه 

o  تا ) های  هزینه  دالر( و فقدان پشتیبات  مایل 16000تا بیش از گزاف اخذ مجوز برای اشتغال در آلبر

 

های نوآورانه برای  سایر مناطق کانادا از جمله بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، اونتاریو، نیوبرونزویک و ساسکاچوان به دنبال روش  •

 الملیل هستند تا به نیازهای جمعیت خود پاسخ دهند.  استخدام پرستارهای دارای تحصیالت بی   

 

 ای چندرسانه 

ی را تماشا کنید •   کنفرانس خبر

 


