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دولت آلبرتا در حال راه اندازی یک پروژه آزمایشی جدید برای ایجاد نمودن یک سیستم ارزیابی کارآمدتر برای پرستاران تحصیل 

 .کرده بین المللی است که به آلبرتا می رسند

های الزم را های بهداشتی خط مقدم در جهان را دارد و دولت تالش خواهد کرد تا حمایتآلبرتا بهترین کارکنان مراقبت

های مورد نیاز خود را در زمان و مکان مورد نیاز دریافت داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که آلبرتایی ها مراقبت

تاران تحصیلکرده بین المللی به نیروی کار آلبرتا، دولت می تواند کمک کند تا کنند. با بهبود فرآیندها برای پیوستن پرسمی

 اطمینان حاصل شود که سیستم مراقبت های بهداشتی استان در حال حاضر و در آینده قوی باقی می ماند. 

 

ر خود را المللی بتوانند بهترین مسی از طریق این پروژه آزمایشی، ما ارزیابی پرستاری را ساده می کنیم تا پرستاران تحصیل کرده بین"

 ." برای ورود به بازار کار و سیستم مراقبت بهداشتی آلبرتا تعیین کنند

 کیسی مادو، وزیر تجارت و مشاغل ماهر

 

این  ازیبا ساده س. ما متعهد به رفع موانع برای پرستاران تحصیل کرده بین المللی هستیم که می خواهند در آلبرتا کار و زندگی کنند"

ی های بهداشتی که در مواقع و مکانتوانیم به تقویت نیروی کار مراقبتتوانند زودتر تمرین را آغاز کنند و ما میفرآیند، پرستاران می

 ."کنند، ادامه دهیمکه آلبرتایی ها به آن نیاز دارند، فراهم می

  جیسون کاپینگ، وزیر بهداشت

 

ایشی ارزیابی "مسیر سه گانه" یک مرکز ارزیابی برای پرستاران تحصیل دالری، پروژه آزم 022,222با کمک هزینه 

در آلبرتا ایجاد می کند و به آنها اجازه می دهد تا به جای سفر به بریتیش کلمبیا برای ارزیابی مهارت را کرده بین المللی 

 های خود، به کالج پرستاران ثبت شده آلبرتا درخواست دهند. 

 

کند و آنها را با یکی از سه دسته المللی را ارزیابی می کرده بینهای پرستاران تحصیلتواناییها و  این برنامه مهارت

این امر  .های بهداشتیشده، پرستار عملی دارای مجوز و دستیار مراقبت پرستار ثبت: دهدپرستاری شغلی آلبرتا مطابقت می

یروی المللی که به دنبال پیوستن به ن کرده بین پرستاران تحصیل سازی فرآیند اعتبارنامه و کاهش زمان انتظار برای به ساده

 .  کندکار آلبرتا هستند، کمک می

 

کالج پرستاران ثبت شده آلبرتا از سرمایه گذاری های خالقانه در سیستم مراقبت های بهداشتی آلبرتا برای ساده سازی، "

رده بین المللی که به این استان می آیند، حمایت و استقبال می مدرن سازی و بهبود مسیرهای فعلی برای پرستاران تحصیل ک

 ." کند

 جوی پیکاک، مدیر اجرایی و ثبت نام، کالج و انجمن پرستاران ثبت شده آلبرتا 

 

کالج پرستاران عملی دارای مجوز آلبرتا در حمایت از پرستاران تحصیل کرده بین المللی در سفر پرستاری آنها متعهد "

ها و دانش خود را تظاهر دهد و  کند تا مهارتایجاد یک مرکز ارزیابی در آلبرتا فرصتی را برای متقاضی فراهم می. است

 سازد تا بهترین مسیر راکند و پرستاران را قادر میشان در آلبرتا حمایت می در عین حال از درک چگونگی مطابقت تجربه

 ." برای خود انتخاب کنند
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 جین ویس، مدیر اجرایی و ثبت نام، کالج پرستاران عملی دارای مجوز آلبرتا

 

 .افتتاح شود 0202انتظار می رود یک سایت ارزیابی آلبرتا با استفاده از مدل جدید در پاییز 

 

 حقایق سریع 

  مدل جدید ارزیابی مبتنی بر شایستگی، ارزیابی شایستگی را برای کسانی که به دنبال کار در سیستم مراقبت

های بهداشتی هستند ساده می کند. این جایگزینی برای مدل ارزیابی اعتبار نیست، که در دسترس باقی خواهد 

 ماند. 

  کالج پرستاران ثبت شده آلبرتا، کالج پرستاران عملی دارای  یک پروژه آزمایشی بین" مسیر سه گانه"ارزیابی

 .مجوز آلبرتا و خدمات ارزیابی جامعه پرستاری است

 

 

 اطالعات مربوطه

 

 برنامه اقدام مراقبت های بهداشتی
 

 کالج پرستاران ثبت شده آلبرتا

 

 کالج پرستاران عملی دارای مجوز آلبرتا

 

 پرسش های رسانه ای

 نیکی گوکوان 
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 منشی مطبوعاتی، مشاغل و حرفه های ماهر آلبرتا

 

 


