
 

ماما در کانادا رشیپذ طیالزامات و شرا  

 

ان،یدر کانادا به طور مشترک توسط دانشگاه لورنت ییماما لیبرنامه آموزش و ادامه تحص  

McMaster و Ryerson ارائه شده است. 

شما را  یریادگی یازهاین نیکه بهتر دیریبگ رشیدانشگاه پذ کیدهد تا از  یبرنامه به شما اجازه م نیا

تر  قیدق حیتوض یموسسه )توسعه گران مهر( برا تیاز وب سا دیبازد یبرآورده کند. ما شما را را برا

میکن یم قیو روند انتخاب، تشو رشیپذ اریبرنامه، مع  

 

یسیانگل ایبه زبان فرانسه  لی(: تمام وقت تحصی)سودبور انیدانشگاه لورنت  

یسیت به زبان انگلتمام وق لی(: تحصلتونیمکمستر )هم دانشگاه  

تمام لی)تورنتو(: تحص رسونیرا دانشگاه   

یسیبه زبان انگل وقت  

 

 

 آموزش ماما در کانادا

 

https://t.me/joinchat/JcD3qBNmDtDTwenK9der8g


 زین یعمل یآموزش ها ،یدر کانادا در دوره ماما عالوه بر آموزش تئور لیدر آغاز سال دوم تحص

تعهدات تمام وقت شما است. دو سال بعد از شروع  ازمندین یعمل یآموزش ها نیشود، ا یشروع م

و  دیخود را توسعه و بهبود داده ا یمهارت ها یعمل یو آموزش ها یبا گذراندن کار آموز لتانیتحص

سازد تا  یدفتر کار است که شما را قادر م کیدر کانادا در  لیبود. سال آخر تحص دیموفق تر خواه

دیآماده شو یکار حرفه ا یتا برا د،یمل ادغام کنخود را به طور کا یدانش و مهارت ها  

 

 کار ماما در کانادا
 

عمل  کیماماها در  گرید یبا گروه ها ایو  ییمستقل، به تنها نیتمر کیتوانند به عنوان  یماماها م

در  ایدر کانادا و مراقبت از نوزاد در خانه  مانیقبل و بعد از زا یشرکت کنند. مراقبت ها یخصوص

 نیدر سطح ب ایو  ادر سراسر آلبرتا، کاناد دیماما است. شما ممکن است بخواه فیدرمانگاه ها جزء وظا

مطابق  شگاهینما ی. ارزش ها و نگرش هادیبرنامه و امتحان ثبت نام کن زیآم تیموفق لیتکم یبرا یالملل

با زنان است یزنان و همکار حاتیاز انتخاب ها و ترج تیبر زن، حما یبا مراقبت مبتن  

 

ماما در کانادا رشیپذ  
 

مورد توجه  یدانشگاه یدر برنامه ها رشیپذ یبرا دیاست که با رشیپذ یعموم استیس کیرونال  کوه

 رشیاداره پذ د،یکرده ا افتیخود را در ازیکه شما درخواست داده و مدارک مورد ن ی. هنگامردیقرار گ

 یعموم رشیپذ طیخواهد کرد که شرا نییرده تع نیکند. ا یم نییشما را تع رشیپذ یو استخدام دسته بند

هر  دیبا انیاست متقاض یرقابت رشیشما مطابقت داشته باشد. پذ یدر برنامه انتخاب رشیپذ یبرا دیشما با

با حداقل  ازیخاص مورد ن یبرنامه خاص و ارائه دوره ها یرا برا یرقابت یریورود پذ نیانگیدو م

دیبا رشیذپ یدر همه دسته ها انیرده کنند. متقاضرا برآو ازیدرجه مورد ن : 

 

٪60حداقل درجه  30 یسیزبان انگل هنر  

٪50حداقل درجه  30 یولوژیب  

٪50حداقل درجه  30 یمیش  

٪50حداقل درجه  30 یاضیر  

 



ماماها در کانادا یبهداشت یمراقبت ها  

 یارائه م مانیتا شش هفته بعد از زا هیاول یها یرا از باردار یشخص یدر کانادا همه مراقبت ها ماماها

دهد تا  یبه آنها اجازه م نیشوند، ا یبه روز م مانیمربوط به زا قاتیثبت شده در تحق یدهند. ماماها

مراقبت از خود،  یجنبه ها مامآنها بتوانند در مورد ت یاطالعات جامع ارائه دهند تا زنان و خانواده ها

 مارستانیخارج و داخل ب مانیزا نیتوانند ب یثبت نام شده م یاماهاآگاهانه انجام دهند. م یریگ میتصم

 نهیگز کی مارستانیعامل خطر وجود داشته باشد که نشان دهد خارج از ب کی نکهیانتخاب کنند، مگر ا

ستیزن با کودک خود ن کی یامن برا . 

کند. به عنوان  یم تیریاو را مد یماند و تمام مراقبت ها یزن م کیماما با  کی مان،یطول زا در

مادر و  طیشرا تیریخود را بمنظور مد نامهیماماها به طور منظم گواه مان،یزا یبرا یاصل نیمراقب

مان، یزا ،یکنند. در صورت بروز عوارض در هر مرحله از حاملگ ینوزاد به طور مرتب به روز م

 یخصص اطفال مشورت ممانند متخصص زنان و مت ن،یماماها با متخصص مان،یبعد از زا ایتولد و 

 یتیحما یپزشک منتقل شود، ماماها به مراقبت ها کیبه  دیمراقبت با تیریکه مد یکنند. در موارد

است، که  لمستق یحرفه ا کیثبت شده در کانادا  ییهمچنان ادامه خواهند داد. به طور خالصه، ماما

دهد یآنان ارائه م یزنان و خانواده ها یباال را برا تیفیبا ک مانیزا یمراقبت ها  

 

 

کار ماماها در کانادا یکل نیقوان  

 ازیمورد ن ییابتدا یآموزش مهارت ها نیکار ماماها وجود دارد که در ح انیاز تشابه در م ییباال سطح

به  ییحال، ماما نیشود. با ا یکنند، به روز م یم میرا تنظ ییکه ماما ییکانادا یحوزه ها ریتوسط سا

. جهت کار در کانادا دشو یشناخته م ییکانادا یدر اکثر استان ها و قلمروها یحرفه قانون کیعنوان 

به عنوان مهاجر  یثبت نام کنند تا بتوانند به صورت قانون یقلمرو نظارت ایاستان  کیدر  دیماماها با

 مشغول به کار شوند

 

 


