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Thông cáo báo chí 
 

Ngày 6 tháng Mười, 2022 

Thu hút và đào tạo y tá nước ngoài 

Để cải thiện năng lực chăm sóc y tế, Alberta đang tạo dễ dàng hơn cho các y tá 

đào tạo tại nước ngoài được cấp bằng hành nghề và làm việc tại tỉnh bang của 

chúng ta. 

Các Bộ Giáo Dục Nâng Cao, Y Tế, và Lao Động và Di Trú đang phát động một kế hoạch liên hợp 

ba bộ để giúp giảm bớt các rào cản đối với y tá được đào tạo tại nước ngoài. Điều này bao gồm 

các chương trình bắc cầu mở rộng và xếp chỗ thực tập lâm sàng đồng thời giản lược tiến trình 

quản lý và lập một nền tảng trực tuyến để giúp các y tá đào tạo tại nước ngoài tìm hiểu tiến 

trình. 

Bộ Giáo Dục Nâng Cao đang chi $3.5 triệu trong năm 2022-2023 để bắt đầu mở rộng các cơ hội 

giáo dục cho các y tá được đào tại tại nước ngoài. 

Hiện thời, các y tá được đào tại tại nước ngoài phải đối mặt với sự chờ đợi lâu và ít có sự hỗ trợ 

tài chánh để được cấp bằng hành nghề tại Alberta. Một kế hoạch phối hợp để giải quyết các trở 

ngại này nhưng vẫn giữ vững chất lượng chăm sóc y tế được mong đợi tại Alberta, sẽ hỗ trợ tốt 

hơn cho các nhu cầu cấp bách và trong tương lai của hệ thống chăm sóc y tế của tỉnh bang. 

“Alberta là nơi tốt nhất để sinh sống, làm việc và xây dựng gia đình. Nhu cầu toàn cầu đòi hỏi có 

thêm nhân viên y tế là rất to lớn. Phương pháp chiến lược này sẽ giúp hệ thống y tế của chúng 

ta có thêm và có nhanh hơn y tá tay nghề cao và đủ trình độ chuyên môn đồng thời nhắc nhở 

thế giới biết các lợi thế của việc sinh sống tại Alberta.” 

Jason Kenney, Thủ hiến 

Bảo đảm chất lượng chăm sóc cao đồng thời giảm thiểu thủ tục hành 

chính phức tạp 

Bộ Giáo Dục Nâng Cao sẽ hợp tác với các cơ sở giáo dục hậu trung học để mở rộng số chỗ hiện 

có trong các chương trình bắc cầu không lâu hơn tháng Một năm 2023. Các chương trình bắc 

cầu mới và học bổng hỗ trợ y tá đào tạo tại nước ngoài, giúp chi phí để trở thành một y tá tại 

Alberta cũng sẽ được lập ra. 

Chương trình này là một phần của sáng kiến lớn hơn của chính phủ để bảo đảm những người 

đủ trình độ chuyên môn được hành nghề với những ngành nghề được quản lý và chỉ định hay 

những nghề kỹ thuật chuyên môn mà không vấp phải những tiến trình hay rào cản bất công. 



 

Xếp loại: Công cộng 

Điều này bao gồm việc thông qua Fair Registration Practices Act (Luật Đăng Ký Hành Nghề 

Chuyên Môn Công Bằng) và lập Fair Registration Practices Office (Văn phòng đặc trách việc 

đăng ký công bằng để hành nghề chuyên môn). 

“Có quá nhiều y tá được đào tạo ở nước ngoài nhưng không thể hành nghề theo khả năng của 

họ vì chi phí và thời gian chờ đợi cho các chương trình bắc cầu. Chúng ta đang tháo gỡ những 

rào cản này và giúp thêm y tá đào tạo ở nước ngoài hành nghề của mình để cuộc sống của họ 

và hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta được tốt hơn.” 

Demetrios Nicolaides, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Nâng Cao 

“Các việc làm như thông qua Luật Fair Registration Practices Act và việc lập Fairness for 

Newcomers Office (Văn phòng đặc trách Công Bằng cho Người Mới Nhập Cư) đang tạo một sự 

khác biệt quan trọng để giúp những chuyên viên đào tạo ở nước ngoài được làm việc nhanh 

hơn tại tỉnh bang của chúng ta. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Đây là lý do tại sao 

chúng ta phải có biện pháp của mọi cấp chính quyền nhằm giải quyết những trở ngại chuyên 

môn này.” 

Kaycee Madu, Bộ trưởng Lao Động và Di Trú 

“Hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta cần y tá, và các y tá được đào tạo tại nước ngoài di dân 

đến Canada là nguồn kiến thức và kỹ năng chưa được sử dụng. Đại học Mount Royal hãnh diện 

được đóng góp để giúp y tá đào tạo tại nước ngoài mang sự kiên trì, lòng quyết tâm, tính kiên 

nhẫn, ý thức đạo đức làm việc vững mạnh và sự hiểu biết văn hóa của họ đến với Alberta.” 

Tim Rahilly, chủ tịch và phó viện trưởng, Mount Royal University 

Các số liệu ngắn gọn 

• Hiện nay các y tá đào tạo tại nước ngoài phải đối mặt với các trở ngại sau đây tại Alberta: 

o Một tiến trình đăng ký quản lý tốn nhiều thời gian (cho tới 24 tháng). 

o Thời gian chờ đợi lâu để tiếp cận các chương trình bắc cầu hỗ trợ sự cần thiết của việc 

nâng cao tay nghề để đạt các tiêu chuẩn hành nghề điều dưỡng của Alberta. 

o Thiếu sự xếp chỗ thực tập lâm sàng để hỗ trợ việc hoàn tất các chương trình bắc cầu. 

o Các chi phí rất đắt để có được bằng hành nghề tại Alberta (cho tới hơn $16,000), đồng 

thời thiếu sự hỗ trợ tài chánh. 

• Các tỉnh bang khác của Canada, bao gồm British Columbia, Manitoba, Ontario, New Brunswick 

và Saskatchewan, đang thực hiện những cách thức sáng tạo nhằm tuyển dụng các y tá được đào 

tại nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân của họ. 

Đa truyền thông 

• Xem hội nghị báo chí  

https://youtu.be/kaVmjE10nmw

