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 اعالمیہ  خبروں کا 
 

 2022 ، اکتوبر 06

 کرنایافتہ  تربیت وبین االقوامی نرسوں کو راغب کرنا اور ان ک 

پر تعلیم یافتہ   بین االقوامی سطح   البرٹا   صحت کی دیکھ بھال کی صالحیت کو بہتر بنانے کے لیے، 

 ہے۔ بنا رہا    آسان اور ہمارے صوبے میں کام کرنا   ہونا  یافتہ    نرسوں کے لیے الئسنس 

بین  کے محکمے  )ایڈوانسڈ  ایجوکیشن، ہیلتھ،  اینڈ لیبر اینڈ امیگریشن(  اور امیگریشنلیبراور    اعلٰی تعلیم، صحت،

منصوبہ شروع کر رہے  لیے تین جہتیاالقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کے لیے رکاوٹوں کو کم کرنے میں مدد کے 

اور بین االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کو اس عمل کو نیویگیٹ  ےریگولیٹری عمل کو ہموار کرن اس میں  ہیں۔

برجنگ پروگرامز اور کلینکل  وں کےنرسے کے ساتھ ساتھ  بنانآن الئن پلیٹ فارم کرنے میں مدد کے لیے ایک نیا 

 شامل ہے۔  کو بڑھانا  سپلیسمنٹ

ملین ڈالر خرچ کر رہی ہے تاکہ بین االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کے   3.5میں  23-2022ایڈوانسڈ ایجوکیشن 

 سکے۔  نے کا عمل  شروع کیا جالیے تعلیمی مواقع کو بڑھا

بین االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کو البرٹا میں کام کرنے کے لیے الئسنس یافتہ ہونے کے لیے طویل   فی الحال، 

البرٹا    ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک مربوط منصوبہ،  انتظار کے اوقات اور بہت کم مالی امداد کا سامنا ہے۔

صوبے کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی فوری  رار رکھتے ہوئے، میں متوقع نگہداشت کے اعلٰی معیار کو برق

 اور مستقبل کی ضروریات کو بہتر طریقے سے سپورٹ کرے گا۔ 

البرٹا کینیڈا میں رہنے، کام کرنے اور خاندان کی پرورش کے لیے بہترین جگہ ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے " 

یہ اسٹریٹجک نقطہ نظر دنیا کو البرٹا میں رہنے کے تمام فوائد   زیادہ مانگ ہے۔مزید کارکنوں کی عالمی سطح پر بہت 

کی یاد دالتے ہوئے ہمارے صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں زیادہ ہنر مند اور قابل نرسوں کو تیزی سے حاصل  

  ," کرنے میں مدد کرے گا۔

 (Premier) ، پریمیئ   (Jason Kenney) جیسن کین  

کو کم کرتے ہوئے دیکھ  (  سرخ فیتے )حکامات جاری کرنے میں غیر ضروری التواء ا

 بھال کے اعلٰی معیار کو یقینی بنانا 

 جلد ہی، داروں کے ساتھ تعاون کرے گی تاکہ ا پوسٹ سیکینڈری (Advanced Education)ایجوکیشن  ایڈوانسڈ 

اور  زموجودہ برجنگ پروگراموں میں سیٹوں کی تعداد کو بڑھایا جا سکے۔ نئے برجنگ پروگرام ،تک 2023جنوری 

ایک برسری بھی   ، البرٹا میں نرس بننے کی الگت کے ساتھ ،بین االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کی مدد کے لیے

 تیار کی جائے گی۔  

یہ پروگرام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک بڑے حکومتی اقدام کا حصہ ہے کہ باضابطہ پیشوں اور نامزد پیشوں 

  ل یا رکاوٹوں کا سامنا اعما میں داخل ہونے والے اہل افراد کو غیر منصفانہ  ے پیشوں )ٹریڈس( مخصوص مہارت والیا 

منظوری اور فیئر  کی  (Fair Registration Practices Act) ٹفیئر رجسٹریشن پریکٹسز ایکاس میں   نہ کرنا پڑے۔

 کا قیام شامل ہے۔    (Fair Registration Practices Office) آفس سزرجسٹریشن پریکٹ

تعلیم یافتہ نرسیں اپنی   ےبہت سار بین االقوامی سطح پر  کی وجہ سے وقت کےپروگراموں کی الگت اور انتظار  "

کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے قاصر ہیں  ۔ ہم ان رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں اور مزید بین  کے مطابق   مہارت 
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االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ خود کو اور اپنے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو  

  " یں۔سک پر عمل کر مہارت مخصوص  بہتر بنانے کے لیے اپنی

یوس نکوالئیڈز   (Minister of Advanced Education) اعیٰل تعلیم ےک لیے وزیر ،  (Demetrios Nicolaides) ڈیمیئر

 

  والوں کے لیے آنے  نئے    اور  کی منظوری  (Fair Registration Practices Act) فیئر رجسٹریشن پریکٹسز ایکٹ"

کے قیام جیسے اقدامات سے ہمارے صوبے میں بین االقوامی  (Fairness for Newcomers Office) آفس  انصاف کا

میں مدد مل رہی ہے۔ تاہم، ابھی بہت کچھ کرنا باقی   حاصل کرنےسطح پر تعلیم یافتہ پیشہ ور افراد کو تیزی سے کام

گیر حکومتی طریقہ اختیار کرنا   ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان پیشہ ورانہ رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے ایک ہمہ

 ۔"چاہیے

 

 (Minister of Labour and Immigration)لیئر اینڈ امیگریشن ،منسئر آف (Kaycee Madu) کییس ماڈو

 

یافتہ نرسیں جو   اور بین االقوامی سطح پر تعلیم  ہمارے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو نرسوں کی ضرورت ہے،"

ماؤنٹ رائل یونیورسٹی  ہیں، غیر استعمال شدہ علم اور مہارت کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔  آتے کینیڈا  ترک وطن کر کے

(Mount Royal University)    ،کو بین االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کو البرٹا میں ان کی لچک، عزم، صبر

 " ہے۔ مضبوط کام کی اخالقیات اور ثقافتی تفہیم النے میں مدد کرنے پر فخر

 

 ماؤنٹ رائل یونیورسنر ،    (president and vice-chancellor) صدر اور وائس چانسلر ،  (Tim Rahilly) ٹم راہیل 

(Mount Royal University) 

 

 فوری حقائق 

  :بین االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کو البرٹا میں درج ذیل رکاوٹوں کا سامنا ہے  فی الحال،   •

o ماہ تک(۔  24ریگولیٹری عمل )   طلب  وقت  طویل ایک 
o   کو   ( اپ سکلنگمہارت کی ترقی ) البرٹا کے نرسنگ پریکٹس کے معیارات کو پورا کرنے کے لیے درکار

 تک رسائی کے لیے طویل انتظار کا وقت۔  زسپورٹ کرنے والے برجنگ پروگرام
o کی کمی۔    )پلیسمنٹس( برجنگ پروگراموں کی تکمیل میں معاونت کے لیے طبی تقرریوں 
o  (،ڈالر تک    16,000اخراجات ) انتہائی مہنگےپریکٹس کے لیے الئسنس حاصل کرنے کے لیے میں  البرٹا  

 ۔  ہے کمی  فراہمی کی  مالی مدد کی اور جہاں 

اپنی آبادی کی    نیو برنسوک اور ساسکیچیوان،  اونٹاریو،  مانیٹوبا، دائرہ اختیار، بشمول برٹش کولمبیا،  کینیڈا کے دیگر  •

ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بین االقوامی سطح پر تعلیم یافتہ نرسوں کو بھرتی کرنے کے اختراعی طریقے اپنا 

 رہے ہیں

 ملٹی میڈیا

 نیوز کانفرنس دیکھیں   •

 

https://youtu.be/kaVmjE10nmw

