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Dito Magsisimula ang Iyong Paglalakbay 

Paano magsisimula ang iyong paglalakbay sa pagtatrabaho sa Canada bilang technologist sa 

medikal na laboratoryo 

 Pagtatrabaho Sa Canada: 

Sa pagtrabaho sa Canada bilang Technologist sa Medikal na Laboratory ay kailangan mong 

makapasa sa CSMLS sertipikasyong pagsusulit. May dalawang paraan upang maging 

kwalipikado sa pagsulat ng pagsusulit: 

1. Pagtatagumpayan mong kompletuhin ang magbigay kapangyarihang Canadian MLT 

programang pang- edukasyon. 

2. Kailangang ipahayag na  kwalipikado  sa pamamagitan ng CSMLS paraan  Bago ang 

Pagtatasa sa Pag-aaral o Prior Learning Assessment (PLA). 

 

Sa kabila nito, kailangan mong makuha ang kailangang lengwahe na inihanda ng 

panlalawigang tagaayos.Lahat na programa ng CSMLS, mga pagtatasa at pagsususlit ay 

inaalok para sa Ingles at Pranses lamang. 

 

Bago ang Pagtatasa sa Pag-aaral : 

Ang Technologist sa Medical na Laboratoryo na nakapag-aaral sa labas ng Canada 

at/o may karanasan sa trababo ay kailangang itatasa sa pamamagitan ng Bago ang 

Pagtatasa sa Pag-aaral (PLA) bago ang pagsulat ng CSMLS sertipikasyong pagsusulit. 

 
Ang PLA ay pinag-aaralan muli ang iyong edukasyon, pagsasanay at karanasan sa trabaho 

upang alamin kung meron kang kakayahan kasanayan ihambing sa detalye ng pambansang 

kagalingan. Ang detalye ng pambansang kagalingan ay ang pamantayan ng Canadian 

nagkapag-aral MLTs. 

 

Ang PLA ay magagamit para sa pangkalahatang medikal na laboratory pangteknolohiya, 

klinikal na genetika o saytolohiyang panggagamot. Ang proseso ng aplikasyon ay 

magkakatulad sa lahat na mga pinagtatasa. 

 

 Mga Hakbang ng pagkuha:   

Ang proseso ng PLA ay pwedeng pag-isipan at may iilang pagbabayaring kinakailangan. Kung 

ikaw ay interesado sa simula ng proseso sa Canadian  na sertipikasyon,pwede ka nang 

magsimula sa hakbang na ito.Pag-isipan ang bawat hakbang upang ganap na maunawaan 

kung ano ang kailangan. Bawat dokumento sa ibaba ay magagamit lamang sa Inglis at 

Pranses. 

 

1. Basahin ang tungkol  sa hakbang ng PLA at pagpapatibay ng pagsusulit : Ingles at Pranses 

English  French 

2. Kumuha ng Pansariling-Pagtatasa Gamit Paghahanda (SART): Ingles Pranses English  French 

3. Tapusin ang Pansariling Kagalingan Markang Librito Personal Competency Rating Booklet: 

Ingles Pranses English  French 

 

Kapag na kompleto mo ang lahat nang tatlong mga hakbang nasa itaas, ikaw ay dapat 

maging handa upang umusad sa susunod na bahagi ng Bago ang Pagtatasa ng Pag-aaral( 

(Prior Learning Assessment). Pakiusap, pwede ninyong dalawin ang aming website our website 

para sa mga karagdaang impormasyon. 

https://www.csmls.org/Certification/Prior-Learning-Assessment/Types-of-PLA.aspx
https://www.csmls.org/Certification/Evaluation-des-connaissances-acquises/Types-d-ECA.aspx?lang=fr-CA
https://www.csmls.org/Certification/Prior-Learning-Assessment/Types-of-PLA.aspx
https://www.csmls.org/Certification/Evaluation-des-connaissances-acquises/Types-d-ECA.aspx?lang=fr-CA
https://www.csmls.org/Certification/Prior-Learning-Assessment/Types-of-PLA.aspx
https://www.csmls.org/Certification/Evaluation-des-connaissances-acquises/Types-d-ECA.aspx?lang=fr-CA
http://www.csmls.org/

