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 یادآوری

باقی مانده است  PLAR کمتراز سه ماه به پایان مهلت   

 

  (۱۳۹۶ ینفرورد  ۱۷) ۲۰۱۷ یلآور ۶

 

و یا سهامداران:   CTCMPAO   کاربران محترم  

 

این اطالعیه ی ویژه نوعی یادآوری است برای همه ی اعضای کالس )( ٬ که باید روند ارزیابی آموزش اولیه )(  را تا ۱ 

 ژوئیه ۲۰۱۷   تکمیل نمایند.

 

 PLAR یتقبال با موفق Grandparentedعضو کالس  یکبه عنوان  یا یدهست یدر کالس عموم CTCMPAOاگر شما عضو 

 ینرا که ممکن است از ا ی. اگر شما هر کسیریدبگ یدهرا ناد یغامپ ینشما لطفا ا ید٬منتقل شده ا ینموده و به کالس عموم یلرا تکم

 .یدآنها در اسرع وقت بفرست یرا برا یامپ ینلطفا ا ید٬شناس یبهره مند شود م یادآوری

 

ثبت نام   Grandparentedکالس  یکاست که در  یکسان یاست که تنها برا یستگیبر شا یمبتن یابیابزار ارز یک PLARروند 

 یرا دارا م یورود به سطح بعد یستگیتجربه و دانش الزم بوده وشا یثابت کنند که دارا یدبا Grandparented ینموده اند. اعضا

 باشند.

 

شخص  یک یند٬نما یلتکم یتست حرفه ا یقرا از طر PLAR ینداست که فرآ یضرور Grandparentedکالس  یاعضا یبرا

 حاضر خواهد بود. ٬تست یلتکم یبرا CTCMPAOاز  یندگیبه نما PLARروند  یاداره  یثالث برا

 

 

 یهژوئ 1 یخرا تا تار PLAR یندفرآ یدبا ٬باشند یم یبه انتقال به کالس عموم یلکه ما grandparentedکالس  یاعضا یتمام

پزشک طب  یکبه عنوان  یلتحص ی٬ به منظورادامه 2017 نوامبر  1را تا ماه  یکامل نموده٬ و انتقال به کالس عموم 2017

 درخواست کرده باشند. تاریودر ان یپزشک طب سوزن یاو  ینیچ یسنت

 

 ینو شما  بعد از ا خواهد شد یمنقض 2018 یلآور 1 یخدر تار Grandparented  یلیثبت نام تحص یها ینامهگواه یتمام

 بود. یدمجاز نخواه یاعمال پزشک یبرا یودر انتار یختار

 

 ید:کن یدنکالج ما د یت٬ لطفا از ساPLAR یبرنامه  یثبت نام برا یشترازاطالعات ب یبرا

 http://www.ctcmpao.on.ca/member/plar/ 

 

 شما همچنین می توانید با خط مستقیم کالج تماس بگیرید

 تلفن: 416.238.7359

 1.866.624.8483(: یوانتار در) یگانتلفن را

plar@ctcmpao.on.ca : ایمیل 
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 پرسش های متداول:

 است؟ یچه زمان PLAR یلمهلت تکم

 

 کرده باشند. یلتکم یتبا موفق 2017 یهژوئ 1 را تا قبل از PLARروند  یدبا Ggrandparented یتمام اعضا

 

 اقدام کنم؟ PLAR یبرنامه  یبرا یدبا یزمانچه 

 

 یهثبت نام توص یانبه مهلت پا یکنزد یارثبت نام در زمان بس ی. اقدام براییدفورا به محض ممکن و در اسرع وقت اقدام نما یدشما با

 دارد. یابیارز یلتکم یهفته برا ۸تا  ۶به  یازن یشود. تست حرفه ا ینم

 

 خود را کامل نکرده باشم؟ PLAR یبرنامه  یافتد اگر من دوره  یم یچه اتفاق

 

کالس  یبود. گواه یدنخواه یانتقال به کالس عموم یبرا یط٬ شما  واجد شراPLAR یبرنامه  یزآم یتبدون اتمام موفق

Grandparented طب  ینوجه مجاز به تمر یچشما به ه ین٬گردد. بنابرا یم یمنقض 2018 یل،آور 1 یخشما در تار

 ینعناو یاو  ی٬پزشک طب سوزن یاو  ینیچ یطب سنت صصو استفاده از عنوان متخ یاعمال اقدامات کنترل ینی٬چ یسنت

R. TCMP  یاو R بود. یدنخواه 

 

 یست؟چ یانتقال به کالس عموم یمهلت داده شده برا

 

 ارسال  1 نوامبر 2017 یختار از قبل تا کالج به را خود انتقال درخواست یدبا Grandparented  یها کالس یاعضا

 کنند.

 

خود را  یجنموده ام اما هنوز نتا یلخود را تکم PLAR یثبت نام کرده وبرنامه  1 یهژوئ 2017 یخمن قبل ازتار

 نکرده ام؟ یافتدر

 

درخواست شما تا  یپرونده  ید،کرده ا یلتکم یهاول ژوئ یخود را تا قبل از مهلت انقضا PLAR  یکه شما برنامه  یتا وقت

 یو انتقال به کالس ها یلتکم یماند. شما هنوز هم فرصت برا یم یباز باق ،شود یافتشما توسط کالج در یجنتاکه  یزمان

ثبت نام   یهمهلت اول ژوئ یقبل ازانقضا PLAR  یبرنامه  یبرا یدشما با اما یددار 1نوامبر  2017را تا قبل از  یعموم

 .یدکرده باش


