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Thông cáo báo chí 

Tinh giản quy trình đánh giá điều dưỡng  
Ngày 15 tháng 2 năm 2023  

Chính quyền Alberta sẽ ra mắt một dự án thí điểm mới nhằm thiết lập một hệ thống 

đánh giá hiệu quả hơn cho các y tá được đào tạo ở nước ngoài đến Alberta. 

Alberta có những nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu tốt nhất trên thế giới, và 

chính quyền Alberta sẽ cố gắng để thực hiện những sự hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo 

rằng người dân Alberta nhận được sự chăm sóc mà họ cần, vào thời điểm và địa điểm 

họ cần. Bằng cách cải thiện các quy trình để các y tá được đào tạo ở nước ngoài có thể 

tham gia vào lực lượng lao động của Alberta, chính quyền có thể giúp đảm bảo rằng hệ 

thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh được vững mạnh, ngày nay và mai sau.  

 

“Thông qua chương trình thí điểm này, chúng tôi sẽ tinh giản quy trình đánh giá điều 

dưỡng để các y tá được đào tạo ở nước ngoài có thể xác định được lộ trình tốt nhất 

cho họ trong thị trường việc làm và hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.”  

Ông Kaycee Madu, Bộ trưởng Bộ các Ngành nghề Kỹ năng Cao (Minister of Skilled 

Trades and Professions) 

 

“Chúng tôi cam kết sẽ loại bỏ những rào cản gây trở ngại cho các y tá được đào tạo ở 

nước ngoài mà muốn làm việc và sinh sống ở Alberta. Thông qua việc tinh giản quy 

trình, các y tá có thể bắt đầu hành nghề sớm hơn và chúng tôi có thể tiếp tục việc tăng 

cường lực lượng lao động trong ngành chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ người dân Alberta 

vào địa điểm và thời điểm họ cần.” 

Ông Jason Copping, Bộ trưởng Bộ Y tế  

 

Với khoản tài trợ trị giá $200,000, dự án thí điểm đánh giá “ba lộ trình” sẽ thiết lập một 

cơ sở đánh giá ở Alberta dành cho các y tá được đào tạo ở nước ngoài và cho phép họ 

nộp đơn vào Hiệp hội Y tá có Đăng ký của Alberta (College of Registered Nurses of 

Alberta), thay vì phải đến British Columbia để được đánh giá kỹ năng của họ.  

 

Chương trình này sẽ đánh giá các kỹ năng và khả năng của các y tá được đào tạo ở 

nước ngoài và xếp họ vào một trong ba nhóm nghề điều dưỡng của Alberta: y tá có 

đăng ký, y tá hành nghề được cấp phép và phụ tá chăm sóc sức khỏe. Việc này sẽ giúp 

tinh giản quy trình cấp chứng chỉ và giảm thời gian chờ đợi cho các y tá được đào tạo ở 

nước ngoài mà muốn tham gia vào lực lượng lao động của Alberta.  
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“Hiệp hội Y tá có Đăng ký của Alberta ủng hộ và hoan nghênh các khoản đầu tư có tính 

đổi mới vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta để tinh giản, hiện đại hóa và cải 

thiện các lộ trình hiện có cho các y tá được đào tạo ở nước ngoài đến tỉnh này.”  

Bà Joy Peacock, giám đốc điều hành kiêm viên chức phụ trách việc đăng ký, Hiệp hội Y 

tá có Đăng ký của Alberta (College and Association of Registered Nurses of Alberta)  

 

“Hiệp hội Y tá Hành nghề được Cấp phép của Alberta (College of Licensed Practical 

Nurses of Alberta) sẵn lòng hỗ trợ các y tá được đào tạo ở nước ngoài trên hành trình 

làm nghề điều dưỡng của họ. Việc thành lập một trung tâm đánh giá ở Alberta tạo cơ 

hội cho người nộp đơn để họ thể hiện các kỹ năng và kiến thức của mình đồng thời 

giúp họ hiểu được kinh nghiệm của họ sẽ phù hợp với lộ trình nào ở Alberta, để các y 

tá tự tin lựa chọn con đường phù hợp nhất với họ.”  

Bà Jeanne Weis, viên chức phụ trách đăng ký kiêm giám đốc điều hành, Hiệp hội Y tá 

Hành nghề được Cấp phép của Alberta 

 

Một địa điểm đánh giá của Alberta sử dụng mô hình mới dự kiến sẽ mở cửa vào mùa 

thu năm 2023. 

 

Thông tin nhanh  

• Mô hình đánh giá mới dựa trên năng lực sẽ tinh giản việc đánh giá năng lực cho 

những người muốn làm việc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Mô hình này 

không phải là sự thay thế cho mô hình đánh giá chứng chỉ mà vẫn hoạt động.  

• Việc đánh giá “ba lộ trình” là một dự án thí điểm giữa Hiệp hội Y tá có Đăng ký 

của Alberta, Hiệp hội Y tá Hành nghề được Cấp phép của Alberta và Dịch vụ 

Đánh giá Cộng đồng Điều dưỡng. 

 

Thông tin liên quan 

Kế hoạch Hành động về Chăm sóc Sức khỏe 

Hiệp hội Y tá có Đăng ký của Alberta 

 

Hiệp hội Y tá Hành nghề được Cấp phép của Alberta 

 

Câu hỏi từ cơ quan truyền thông 

Nicky Gocuan  

Nicky.Gocuan@gov.ab.ca   

587-588-5952 

Thư ký Báo chí, Bộ các Ngành nghề Kỹ năng Cao Alberta 
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