
       ਨੀਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ 

ਨਰਸਸਿੰ ਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂਿੰ  ਸਚੁਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ 

ਫਰਵਰੀ 15, 2023 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਵਿੱਚ ਪਹ ੁੰ ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਸਿੱਵਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕ ਸ਼ਲ ਮ ਲਾਂਕਣ ਪਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜਕੈਟ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਵਵਸ਼ਵ ਵਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਰੁੰ ਟ-ਲਾਈਨ ਹੈਲਥ-ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਿਭਾਲ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲਈ ਸਹੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰ ਮ ਕਰੇਗੀ । ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਿੱਵਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਵਕ ਸੂਬ ੇਦੀ ਵਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਹ ਣ ਅਤੇ ਭਵਵਿੱਿ ਵਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ। 
 

"ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਦ ਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਰਵਸੁੰ ਗ ਮ ਲਾਂਕਣ ਨੂੁੰ  ਸ ਚਾਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇ
ਪੜਹੀਆਂ-ਵਲਿੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।" 
ਕੇਸੀ ਮਾਡੂ, ਹ ਨਰਮੁੰ ਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਮੁੰ ਤਰੀ 
 

“ਅਸੀਂ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਹੀਆਂ-ਵਲਿੀਆ ਂਨਰਸਾਂ ਲਈ ਰ ਕਾਵਟਾਂ ਨੂੁੰ  ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹਾਂ ਜ ੋ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਵਿੱਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹ ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੁੰ  ਸ ਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਰਸਾਂ ਜਲਦੀ 
ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਮਜ਼ਬਤੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱਥ ੇਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।“ 
ਜੇਸਨ ਕੋਵਪੁੰ ਗ, ਵਸਹਤ ਮੁੰ ਤਰੀ 
 

$200,000 ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, "ਵਟਰਪਲ-ਟਰੈਕ" ਮ ਲਾਂਕਣ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜਕੈਟ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਹੀਆਂ-
ਵਲਿੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਹ ਨਰ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੁੰ ਬੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇੇਗਾ। 

 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਹੀਆਂ-ਵਲਿੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਹ ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਵਤੁੰ ਨ ਵਕਿੱਤਾਮ ਿੀ ਨਰਵਸੁੰ ਗ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ: ਰਵਜਸਟਰਡ 



ਨਰਸ, ਲਾਇਸੁੰ ਸਸ਼ ਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸ ਅਤੇ ਵਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਸਹਾਇਕ। ਇਹ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱਤਰ ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੁੰ  ਸ ਚਾਰੂ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤ ੇ
ਪੜਹੀਆਂ-ਵਲਿੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੁੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

 

“ਦ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਇਸ ਪਰਾਂਤ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 
ਦੀਆਂ ਵਸਿੱਵਿਅਤ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਮੌਜਦੂਾ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੁੰ  ਸ ਚਾਰੂ, ਆਧ ਵਨਕ ਅਤ ੇਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ 
ਵਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸ ਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
ਜੋਏ ਪੀਕੌਕ, ਮ ਿੱਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਵਜਸਟਰਾਰ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ 
ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ 
 

“ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸਸ਼ ਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਾਂ ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਹੀਆਂ-ਵਲਿੀਆਂ ਨਰਸਾਂ 
ਨੂੁੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਰਵਸੁੰ ਗ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੂੁੰ  ਆਪਣੇ ਹ ਨਰ ਅਤੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਕਵੇਂ ਅਨ ਕੂਲ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ 
ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਚ ਣਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
ਜੀਨ ਵੇਇਸ, ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਮ ਿੱਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਵਧਕਾਰੀ,  
ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਇਸੁੰ ਸਸ਼ ਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਾਂ ਆਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ 
 

ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸਾਈਟ 2023 ਦੇ ਪਤਝੜ ਵਵਿੱਚ ਿ ਿੱਲਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਹੈ। 

 
ਤੇਜ਼ ਤੱਥ 
 
• ਨਵਾਂ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਮ ਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਵਸਹਤ-ਸੁੰ ਭਾਲ ਪਰਣਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਕੁੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਿਣ ਵਾਵਲਆ ਂਲਈ 
ਯੋਗਤਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਨੂੁੰ  ਸ ਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਸੈਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। 

• "ਵਟਰਪਲ-ਟਰਕੈ" ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦ ੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ 
ਲਾਇਸੁੰ ਸਸ਼ ਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਰਵਸੁੰ ਗ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵਵਸ ਵਵਚਕਾਰ ਇਿੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪਰਜੋੈਕਟ 
ਹੈ। 

 
 
 
 
 
 



ਸਿੰ ਬਿੰ ਸਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰਵਜਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲਾਇਸੁੰ ਸਸ਼ ਦਾ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ 

 

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱ ਛਸਗੱਛ 

ਵਨਿੱਕੀ ਗੋਕ ਆਨ 

Nicky.Gocuan@gov.ab.ca   

587-588-5952 

ਪਰੈਸ ਸਕਿੱਤਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਹ ਨਰਮੁੰ ਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ 


