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NHẮC NHỞ: 

Còn chưa đầy ba tháng nữa là đến hạn PLAR 

 

Ngày 6 tháng 4 năm 2017 

 

 

Kính gửi: Thành viên CTCMPAO hoặc Bên liên quan: 

 

hoàn thành Quy Trình Đánh Giá Trước Khi Học (PLAR) trước ngày 1 tháng 7 năm 2017. 

 

Nếu bạn là thành viên của CTCMPAO ở lớp Tổng hợp hoặc là thành viên của lớp 

Grandparented đã hoàn thành PLAR và được chuyển tiếp sang lớp Tổng hợp, bạn có thể bỏ 

qua thông báo này. Nếu bạn biết bất kỳ ai có liên quan đến nhắc nhở này, xin hãy chuyển thông 

báo này cho họ càng sớm càng tốt. 

 

Quy trình PLAR là một công cụ đánh giá dựa trên năng lực chỉ dành cho các thành viên có 

đăng ký hành nghề thuộc lớp Grandparented. Các thành viên lớp Grandparented phải chứng 

minh họ có kinh nghiệm và quá trình học tập đáp ứng các năng lực của lớp bắt đầu.  

 

Các thành viên lớp Grandparented phải hoàn thành quy trình PLAR thông qua Kiểm Tra 

Chuyên Môn, một bên thứ ba sẽ giám sát quy trình PLAR thay mặt CTCMPAO. 

 

Tất cả thành viên lớp Grandparented mong muốn chuyển sang lớp Tổng hợp phải hoàn thành 

quy trình PLAR trước ngày 1 tháng 7 năm 2017 và nộp đơn xin chuyển sang lớp Tổng hợp 

trước ngày 1 tháng 11 năm 2017 để tiếp tục hành nghề với tư cách Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền 

Trung Hoa và/hoặc Bác Sĩ Châm Cứu tại Ontario. 

 

Tất cả chứng chỉ hành nghề dạng Grandparented sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2018, 

và bạn sẽ không được cấp phép hành nghề tại Ontario sau ngày này. 

 

Để biết thêm thông tin về đăng ký PLAR, vui lòng truy cập trang web của Trường tại 

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

 

Bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với Trường: 

Số điện thoại: 416.238.7359 

Số điện thoại miễn phí (tại Ontario): 1.866.624.8483 

Email: plar@ctcmpao.on.ca 
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 

Thời hạn hoàn thành PLAR là khi nào? 

 

Tất cả thành viên Grandparented phải hoàn thành quy trình PLAR không muộn hơn ngày 1 

tháng 7 năm 2017. 

 

Khi nào tôi nên đăng ký PLAR? 

 

Bạn nên đăng ký ngay (càng sớm càng tốt). Chúng tôi khuyên bạn không nên đăng ký quá sát 

ngày đến hạn. Quá trình Kiểm Tra Chuyên Môn cần 6 – 8 tuần để hoàn thành đánh giá. 

 

Nếu tôi không hoàn thành PLAR thì thế nào? 

Nếu không hoàn thành PLAR, bạn sẽ không đủ điều kiện để chuyển sang lớp Tổng hợp. Chứng 

chỉ Grandparented của bạn sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Do đó, bạn sẽ không 

còn được phép hành nghề Y Học Cổ Truyền Trung Hoa, thực hiện các vai trò được kiểm soát 

và sử dụng các chức danh được bảo hộ của Bác Sĩ Y Học Cổ Truyền Trung Hoa và/hoặc Bác 

Sĩ Châm Cứu, và danh xưng R. TCMP và/hoặc R. Ac 

 

Thời gian chuyển sang lớp Tổng hợp là khi nào? 

 

Các thành viên lớp Grandparented phải nộp đơn xin chuyển cho Trường không muộn hơn ngày 

1 tháng 11 năm 2017. 

 

Tôi đã đăng ký và hoàn thành PLAR trước thời hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 nhưng 

vẫn chưa nhận được kết quả? 

 

Với điều kiện bạn đã thực hiện PLAR trước thời hạn vào ngày 1 tháng 7, đơn của bạn sẽ vẫn 

mở cho đến sau khi Trường nhận được kết quả của bạn. Bạn vẫn có cơ hội hoàn thành và 

chuyển sang lớp Tổng hợp không muộn hơn ngày 1 tháng 11 năm 2017 nhưng bạn phải đăng 

ký PLAR trước thời hạn ngày 1 tháng 7. 

 

 

 

 

 


