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 نشرة إخبارية 

  التمريضية  للكوادر التقييم  نظام  تسهيل 
   2023فبراير  15

 ألبرتا إلى يتوافدون اللذين دوليًا المتعلم التمريضي للكادر كفاءة أكثر تقييم نظام إلنشاء جديًدا تجريبيًا مشروًعا ألبرتا حكومة أطلقت 

في مجال الرعاية الصحية ، وستعمل الحكومة على توفير   يوجد في ألبرتا أفضل العاملين في الخطوط األمامية في العالم 

االسناد المناسب لضمان حصول سكان ألبرتا على الرعاية التي يحتاجون إليها ، في أي وقت وفي أي مكان يحتاجون إليه من  

تمريضية المتعلمة دوليًا إلى القوى العاملة في ألبرتا ، يمكن للحكومة المساعدة في  الكوادر ال  خالل تحسين اجراءات إنظمام

 ضمان بقاء نظام الرعاية الصحية في المقاطعة قويًا ، اآلن وفي المستقبل  

 

 تحديد من دوليًا المتعلم التمريضي الكادر يتمكن حتى التمريض ممارسة تقييم اجراءات   بتبسيط نقوم ، التجريبي النموذج هذا خالل من
  ألبرتا في الصحية الرعاية م اونظ العمل  سوقمع  مشاركة لوا  قدًما للمضي مسار  أفضل 

 كايسي مادو ، وزير المهن والحرف الماهرة 

 

 تبسيط خالل  من.."   ألبرتا في والعيش العمل في ترغب التي دوليًا المتعلمة التمريضية  الكوادر أمام الحواجز بإزالة ملتزمون نحن "  
 العاملة القوى  تعزيز في  االستمرار يمكننا وكذلك وقت أقرب  فيالمهنة    ممارسة  بدء من التمريضي لكادرا يتمكن سوف ،  االجراءات

  يحتاجون وأينما متى ألبرتا لسكان الدعم تقدم التي حيةالص  الرعاية  مجال في
  الصحة وزير كوبنج جيسين

 

دوالر ، سيؤسس المشروع التجريبي للتقييم "ثالثي المسار" مركز تقييم الكادر التمريضي  200000من خالل منحة قدرها 

بريتش  ريضية في ألبرتا ، بدالً من سفرهم إلى مقاطعة تسجيل الكوادر التم المتعلم دوليًا في البرتا ويسمح لهم بالتقدم إلى كلية  

 لتقييم مهاراتهم  ا كولومبي

 

: ألبرتا في الثالث المهنية التمريض فئات  إحدى  مع ومطابقتها دوليًا المتعلمة  التمريضية الكوادر وقدرات مهارات بتقييم البرنامج سيقوم
 اعتماد تقيم عملية تبسيط في هذا سيساعد الصحية الرعاية ومساعد  لمرخص ا العملي التمريضي والكادر  المسجل الكادرالتمريضي

 ..   ألبرتا في العاملة القوى إلى لإلنضمام تتطلع التي دوليًا المتعلمة  التمريضية للكوادر االنتظار أوقات  وتقليل الشهادات

 

 وتحديث لتبسيط ألبرتا في الصحية الرعاية  نظام في المبتكرة باالستثمارات وترحب  تدعم ألبرتا في  التمريضية  الكوادر تسجيل كلية
  المقاطعة هذه إلى القادمه دوليًا المتعلمة التمريضية للكوادر الحالية المسارات وتحسين

  ألبرتا في   المسجلة التمريضية الكوادر  طةوراب  كلية ، التسجيل وأمين التنفيذي الرئيس ، بيكوك جوي 

 

 لمهنة مسارها في دوليًا المتعلمة التمريضية  لكوادر لدعم  نفسها مكرسة ألبرتا في  المرخصة العملية  التمريضية الكوادر كلية"
 "  التمريض

 ، ألبرتا في  تجربتهم مواءمة كيفية فهم دعم مع ومعارفهم مهاراتهم إلثبات الطلب لمقدمي فرصة  ألبرتا في تقييم مركز إنشاء يوفر
   لهم  األفضل المسار اختيار من التمريضية الكوادر وتمكين

  العملية التمريضية الكوادر  لكلية   التنفيذي والرئيس التسجيل امين ، وايس جين
 ألبرتا في  المرخصة
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 2023 عام خريف في  الجديد النموذج يستخدم ألبرتا في تقييم موقع افتتاح المتوقع من

 

  سريعة حقائق

سيعمل نموذج التقييم الجديد القائم على الكفاءة على تبسيط تقييم الكفاءة ألولئك الذين يسعون للعمل في نظام الرعاية   •

 الصحية. إنه ليس بديالً عن نموذج تقييم إعتماد الشهادات الذي سيظل متاحآ 

 العملية  التمرضية الكوادر  وكلية  ألبرتا في المسجلة التمريضية الكوادر كلية بين تجريبي مشروع  هو" الثالثي المسار" تقييم •
 التمريض مجتمع تقييم وخدمة ألبرتا في  المسجلة 

 

 

 معلومات ذات صلة 

 

 خطة عمل الرعاية الصحية 
 

 كلية الكوادر التمريضية المسجلة في البرتا 

 

 كلية الكوادر التمريضية العملية المسجلة في البرتا

 

 تحقيقات صحفية 

 نيكي جوكوان 

    ky.Gocuan@gov.ab.caNicإيميل :  

 5952-588-587تلفون : 

 السكرتير الصحفي ، المهن والحرف الماهرة في ألبرتا

 

 


