
 

 العمل والفرص إدارة

  ميشيغان غلوبال قتصادية في ميشيغاناإل
 

كائنا الكرام ، ىلإ  شر

 اىل
ً
 مدد والذي ي ر ويتم ةعنه مؤخرا الحاكم ت، الذي أعلن2020-61المرقم  باألمر التنفيذي ًما عل أحيطكمهذا الوباء، أردت أن  إستجابة

 . 2020-30المرقم ويوسع النسخة السابقة، األمر التنفيذي 

ن  61-2020  (EO)يمنح األمر التنفيذي ن الصحيي  ي يحتاجونها لنشر المهنيي 
المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية األخرى المرونة الت 

ن لتلبية ال  ي أنشأالمؤهلي 
اف ومتطلبات التفويض لمقدمي  19-كوفيدها  حتياجات العاجلة الت  ويخفف القيود عىل نطاق الممارسة والشر

  الرعاية الصحية . 

ن  األمر التنفيذيتم توسيع األحكام بموجب هذا  ن التنفسيي  ن دولًيا ومساعدي األطباء والممرضات والمعالجي  للسماح لألطباء المدربي 
ي ستكون صالحة أثناء حالة الطوارئ المعلنة.  (temporary Michigan license) بالتقدم للحصول عىل رخصة ميشيغان المؤقتة

 الت 

 : ن  للتأهل، يجب عىل المتقدمي 

ن مرخص وا كونيأن  • ي بلد آخر.  ي 
ي وضع جيد فن

 فن

ي ممارسة هملدي •
ة خمس سنوات عىل األقل فن  . المهنة خبر

ي السنوات الخمس الماضية.  المهنة وا مارس •
 لمدة عام واحد عىل األقل فن

ن العند  ي موقع الإىل  ذهابالتقديم ، يجب عىل المتقدمي 
ونن اخيص والشؤون التنظيمية اللكب   Department of) الخاص بإدارة الب 

Licensing and Regulatory Affairs’) عىل www.michigan.gov/bpl  خيص الصحي )التقديم والنقر عىل مرب  ع "الب 
كمال إ ختيار مهنتهم. إضافة إىل ذلك، سيحتاج كل متقدم مؤهل إىل إو  ”Health Licensing (Apply & Renew)“ والتجديد("

اخيص والشؤون التنظيمية ) إستمارةوتقديم   LARA) Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA)إدارة الب 
.form . 

اخيص والشؤون التنظيمية )مع  (Global Michigan)ميشيغان غلوبال سيعمل مكتب  ستشارية لتقديم إبصفة  (LARAإدارة الب 
 Michigan)ميشيغان الدولية للمواهب  األجنبية. تم تأسيس برنامجدربة المساعدة التقنية والرشاد بشأن مؤهالت الم  

International Talent Solutions ) (MITS)ي عام  ةداخل مكتب ميشيغان العالمي
رة إىل ه  لدعم عودة المهاجرين الم   2015فن

ي ميشيغان. نحن ندرك الحاجة إىل مإوظائفهم المهنية، ودعم 
ي الرعايحتياجات المواهب ألصحاب العمل فن

ن فن ن مؤهلي  ن دوليي  ة هنيي 
ة من األزمة.  تقد فتح حاكمة، ويشنا أن ال19-كوفيد   نضمام إىل المعركة ضد الصحية لل   لهم مساًرا خالل هذه الفب 

ي الرعاية الصحية والمرافق أثناء حا المفعول سيبق  هذا األمر ساري ورًيا لتوفب  المرونة ألخصائت   وضن
ً
ي معقوًل

ة الطوارئ لطالما بق 
م الول  ن وس وإنقاذ األرواح. إة بتجميع الموارد ومواصلة معركتنا لبطاء يالمعلنة. تلب   نتشار هذا الفب 

ي 
 لمعرفة المزيد حول التمديد.  اقرأ البيان الصحقن

 

 ،مشكرا لك
وز سعد ،     ةمدير الفب 

 ميشيغان  غلوبال مكتب

: جوالمديرة التنفيذية إستر بن (World Education Services) العالميةدعم من الرئيس التنفيذي لخدمات التعليم ال ن  امي 

ن الم   ر ويتم حاكمةال تتخذإ  خطوة حاسمة من خالل إنشاء مسارات الطوارئ لمتخصصي الرعاية الصحية المؤهلي 
 
ن دولًيا ر  د بي 

ي 
ي مجال الرعاية الصحية فن

ي القوى العاملة فن
 ولية ميشيغان. للمساهمة بمهاراتهم ومواهبهم فن

http://www.michigan.gov/bpl
https://www.michigan.gov/documents/lara/ForeignLicWaiverRevised_4.27.20_Final_688604_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/lara/ForeignLicWaiverRevised_4.27.20_Final_688604_7.pdf

