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НАГАДУВАННЯ: 
До закінчення терміну PLAR залишилося менш ніж три місяці 

 

6 квітня 2017 року 
 

 

Шановні учасники CTCMPAO (Коледж практикуючих традиційну китайську медицину і 
голкотерапевтів в Онтаріо) або зацікавлені сторони: 
 

Цей спеціальний бюлетень є нагадуванням про те, що всі учасники в класі Grandparented 
повинні заповнити процедуру оцінки раніше здобутої освіти (PLAR) до 1 липня 2017 року. 
 

Якщо ви є учасником CTCMPAO в класі General або, в якості учасника Grandparented вже 
успішно заповнили PLAR і були переведені до класу General, ви можете не звертати увагу 
на це повідомлення. Якщо ви знаєте когось, хто може скористатися цим нагадуванням, 
будь ласка, надішліть їм це повідомлення якомога швидше. 
 

Процедура PLAR є інструментом оцінки компетентності тільки для учасників, які 
зараховані до реєстрації класу Grandparented. Учасники класу Grandparented повинні 
довести, що вони мають досвід і знання, які відповідають компетенції початкового рівня. 
 

Учасники Grandparented зобов’язані заповнити процедуру PLAR пройшовши професійне 
тестування, третя частина, яка забезпечує процедуру PLAR від імені CTCMPAO. 
 

Всі учасники Grandparented, які бажають перевестися до класу General повинні заповнити 
процедуру PLAR до 1 липня 2017 року, і подати заявку для переходу до класу General до 
1 листопада 2017 року, для того, щоб продовжувати практикувати в якості Практикуючого 
традиційну китайську медицину і голкотерапевта в місті Онтаріо. 
 

Всі реєстраційні свідоцтва Grandparented закінчуються 1 квітня 2018 року і ви не 
будете мати право практикувати після цієї дати в місті Онтаріо. 
 

Для отримання більш докладної інформації про реєстрацію до PLAR, будь ласка, 
відвідайте веб-сайт коледжу http://www.ctcmpao.on.ca/member/plar/ 
 

Ви також можете зв’язатися безпосередньо з Коледжем: 
Телефон: 416.238.7359 

Безкоштовний номер (в місті Онтаріо): 1.866.624.8483 
Електронна адреса: plar@ctcmpao.on.ca 
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ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ 
 

Який крайній термін для заповнення PLAR? 
 

Всі учасники Grandparented повинні успішно заповнити процедуру PLAR не пізніше 1 
липня 2017 року. 
 

Коли мені варто подати заявку на PLAR? 
 

Вам варто подати заявку негайно (або якомога швидше). Не рекомендується подавати 
заявку близько до закінчення терміну. Професійне тестування вимагає від 6 до 8 тижнів 
для заповнення оцінки. 
 

Що станеться, якщо я не заповню PLAR? 
Без успішного заповнення PLAR, ви не будете мати право перейти до класу General. Ваше 
свідоцтво Grandparented закінчується 1 квітня 2018 року. Таким чином, ви більше не 
зможете займатися традиційною китайською медициною, здійснювати контрольовані дії і 
використовувати захищені статуси практикуючого традиційну китайську медицину і / або 
голкотерапевта, а також позначення R. TCMP і / або R. Ac. 
 

Який крайній термін переведення до класу General? 
 

Учасники класу Grandparented повинні подати заяву коледжу про переведення не пізніше 
1 листопада 2017 року. 
 

Я зареєструвався і заповнив PLAR до 1 липня 2017 року, але ще не отримав свої 
результати? 
 
Навіть якщо ви заповнили PLAR до закінчення терміну, 1 липня, ваша заявка буде 
залишатися відкритою до тих пір, поки ваші результати не будуть отримані коледжем. Ви 
все ще будете мати можливість заповнити і перевестися до класу General не пізніше 1 
листопада 2017 року, але ви повинні зареєструватися до PLAR до 1 липня. 
 
 
 
 
 
 


