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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت
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موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت وقت مشاوره اولیه رایگان  
مرحله اول

در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشــاوره از کارشناســان ما 
دریافت کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم

بعد از تشــریح کامل شــرایط و خواســته های شــما، راهنمایی های الزم از طرف کارشــناس به شما داده خواهد شد و با عقد 
قرارداد، فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم

پس از تحویل مدارک به کارشناسان تراست، در حالی که با خیالی آسوده به سایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید 
که کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست مدارس   
مرحله چهارم
در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد. 

اپالی مدارس کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

در این مرحله، فرم های مورد نیاز مدرسه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای مدرسه ارسال خواهند شد. 

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم

پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه مدرسه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست 
می توانند با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند. 

بنابراین، ممکن است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از مدرسه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی 
مرحله هشتم

در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از مدرسه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در مدارس 

ایستگاه تجربه 

ــل از انتخــاب  ــن قب ــاوت اســت؛ بنابرای ــادا بســیار متف ــدارس و دبیرســتان هــای کان ــل در م ــه تحصی هزین
ــه  ــه هزین ــد ک ــد و بررســی کنی ــق کنی ــق تحقی ــه طــور دقی ــات و هزینه هــای آن ب ــاره ی امکان مدرســه درب
اعــالم شــده شــامل چــه مــواردی می باشــد. بــرای مثــال برخــی از مــدارس ســالیانه ۵۰۰۰۰ دالر دریافــت مــی 
کننــد و ایــن هزینــه شــامل شــهریه تحصیــل، اقامــت، غــذا و... مــی باشــد؛ امــا شــهریه اعــالم شــده توســط 

برخــی دیگــر از مــدارس ممکــن اســت ۱۴۰۰۰ دالر باشــد و تنهــا شــهریه تحصیــل را در برگیــرد. 

اگــر قــرار اســت فرزندتــان بــه صــورت Home stay در کانــادا اقامــت داشــته باشــد از وکیــل خــود بخواهیــد 
کــه خانــواده را بــه شــما معرفــی کنــد و گــزارش هــای مختلــف را دربــاره ی آن هــا دریافــت و مطالعــه کنیــد. 
حتمــا از همــان اول نســبت بــه حــق و حقــوق خــود آگاهــی کامــل کســب کنیــد و رودربایســتی را کنــار 

بگذاریــد. 

ــا  ــر اســت؛ ام ــان امــکان پذی ــدون مــدرک زب ــا یــک ســطح مشــخصی ب ــرش در دبیرســتان ها ت معمــوال پذی
همــواره توصیــه مــی شــود کــه دانــش آمــوز در ســطح زبــان نســبتا خوبــی قــرار داشــته باشــد تــا عــالوه بــر 

ــان جدیــد و در نتیجــه درجــا زدن در دروس نشــوند.  شــوک محیــط جدیــد، درگیــر زب

همیشــه مدرســه مــورد نظــر را روی اینترنــت بــا وزارت اســتانی کــه در آن واقــع شــده اســت چــک کنیــد و 
نســبت بــه رتبه بنــدی، تعــداد دانــش آموزهــای موفــق آن و مســائل و مشــکالت آن آگاهــی الزم را کســب 

نماییــد. 

ســعی کنیــد قبــل از مهاجــرت، زبــان انگلیســی فرزنــد خــود را تقویــت کنیــد. بــرای ایــن کار عــالوه  بــر 
ــان انگلیســی  ــا زب ــدن کتاب هــا و فیلم هایــی ب ــه خوان ــدان خــود را ب ــد فرزن کالس هــای آموزشــی می توانی
ـی از او مــی گیرنــد و پــس از آن  تشــویق کنیــد. بــرای تعییــن ســطح زبــان دانــش آمــوز، ابتــدا آزموـن

کالس هــای مدرســه متناســب بــا آن ســطح ارائــه خواهــد شــد. 

بچــه هایــی کــه در یــک کالس قــرار مــی گیرنــد بــا یکدیگــر هــم  ســطح  هســتند و هــر وقــت کــه بخواهنــد 
می تواننــد بــه راحتــی از معلــم خــود کمــک بگیرنــد. 
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در کانــادا، بــاال بــودن کیفیــت آموزشــی بــه معنــای ســخت تر بــودن دروس و آمــوزش مطالــب بیشــتر 
ــرای فهــم کامــل دروس  ــه دانــش  آمــوز ب نیســت؛ بلکــه حجــم مطالــب آمــوزش داده شــده کــم اســت و ب
زمــان زیــادی می دهنــد. دانــش آمــوزان دروس را بــه دور از هــر نگرانــی و اســترس بــه خوبــی یــاد می گیرنــد 

ــود.  و یادگیــری دروس، مفهومــی و لــذت بخــش خواهــد ب

ــه مــدارس کانادایــی احســاس دلســردی و پشــیمانی  ممکــن اســت دانــش  آمــوزان در ابتــدای ورودشــان ب
کننــد چــرا کــه آنهــا عــادت بــه سیســتم رقابتــی ایــران دارنــد و انتظــار دارنــد کــه مطالــب زیــادی بــه آنهــا 
آمــوزش داده شــود؛ امــا آنهــا بــه مــرور زمــان بــا سیســتم آموزشــی کانــادا آشــنا می شــوند. در کانــادا حجــم 
اطالعــات آموزشــی کمتــر اســت و زمــان اختصــاص یافتــه بــرای فهــم عمیــق و کاربــردی آن بیشــتر اســت. 

در کشــور کانــادا مــردم بــا فرهنگ هــای مختلفــی زندگــی می کننــد و مــردم بســیار راحــت ارتبــاط برقــرار مــی 
کننــد؛ بنابرایــن مــی تــوان گفــت کــه کانــادا یــک کشــور مهاجرپذیــر اســت و فرزنــد شــما در مدرســه مــی 

توانــد دوســتان زیــادی پیــدا کنــد و بــا فرهنــگ هــای مختلــف آشــنا شــود. 

ــش آمــوزان  ــه دان ــه واحدهــای درســی مقطــع دبیرســتان مــدارس اســت کــه ب ــه از جمل کارهــای داوطلبان
کمــک مــی کننــد وارد اجتمــاع شــوند و روش کار کــردن را یــاد بگیرنــد؛ همچنیــن ایــن امــور مــی تواننــد در 
اتخــاذ تصمیــم هــای آگاهانــه تــر بــرای انتخــاب شــغل بــه آن هــا کمــک کننــد. زمــان ایــن دوره تقریبــا ۳۰ 
ســاعت کاری اســت و انتخــاب کار بــا خــود دانــش آمــوز اســت؛ بــا ایــن روش فرزندتــان مــی توانــد خــود را 

بــرای شــغلی کــه دوســت دارد آمــاده کنــد. 

در مقطــع دبیرســتان هــر ســاله ۸ درس بایــد انتخــاب شــود؛  ۴ درس عمومــی کــه بــرای همــه یکســان اســت 
و ۴ درس هــم مطابــق بــا عالیــق شــخصی و رشــته مــورد عالقــه خــود. بــرای مثــال، کســانی کــه بــه پزشــکی 

عالقــه دارنــد بایــد دروس آکادمیــک )مثــل ریاضــی، علــوم و فیزیــک( را انتخــاب کننــد. 

تنــوع رشــته هــا بســیار زیــاد اســت و دانــش آمــوزان مــی تواننــد بــه خوبــی عالیــق خــود را پیــدا کننــد و 
در آن ادامــه بدهنــد. از جملــه رشــته هــای موجــود در دبیرســتان هــا مــی تــوان بــه رشــته هــای ورزشــی، 

موســیقی، هنــر و آکادمیــک اشــاره کــرد. 

یکــی از مهــم تریــن تفــاوت هــای مــدارس ایــران بــا کانــادا ایــن اســت کــه  اگــر دانــش آمــوزان تــا زمــان 
مشــخص نتوانســتند مســیر تحصیلــی و شــغلی آینــده ی خــود را تعییــن نماینــد، مــی تواننــد یــک ســال 
بیشــتر در دبیرســتان بماننــد. حالــت دیگــر اگــر دانــش آمــوزان رشــته ای را انتخــاب کننــد و بعــد پشــیمان 
شــوند مــی تواننــد دوبــاره دروس رشــته ای کــه دوســت دارنــد را بخواننــد و ســال بعــد بــه دانشــگاه برونــد. 
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اگــر دانــش آمــوزی نخواهــد بــه دانشــگاه بــرود و بخواهــد وارد بــازار کار شــود، مــی توانــد بــه کالــج بــرود، 
بدیــن ترتیــب بــا گذرانــدن دروس اصلــی رشــته موردنظــر خــود در کالــج در مــدت دوســال، مــی توانــد فــارغ 

التحصیــل شــود و وارد بــازار کار بشــود. 

اگــر دانــش آمــوزی تمایــل بــه خوانــدن رشــته هــای مهندســی داشــته باشــد امــا موفــق بــه کســب نمــرات 
خوبــی در ریاضــی و فیزیــک نشــده باشــد، مــی توانــد بــه کالــج بــرود و همــان دروس را دوبــاره بخوانــد و در 

دانشــگاه مــورد عالقــه خــود ادامــه تحصیــل بدهــد. 

تحصیــل در کانــادا بــرای شــخص دانــش آمــوز فوایــد زیــادی دارد؛ امــا لزومــا در دریافــت اقامــت دائــم بــه 
ــد.  ــن کمکــی نمی کن والدی

مدارســی کــه بیشــتر دانــش آمــوزان آن اینترنشــنال هســتند مــی تواننــد انتخــاب خوبــی بــرای مهاجــران 
تحصیلــی باشــند. 

بیشــتر درس هــا در مــدارس نیــاز بــه انجــام کار گروهــی دارنــد و همیــن امــر  باعــث روابــط صمیمــی تــر 
میــان دانــش آمــوزان مــی شــود. انجــام پــروژه هــای مختلــف، معاشــرت و برقــراری ارتبــاط بــا افــراد مختلــف 

را بــه دانــش آمــوزان آمــوزش می دهــد. 

اقــدام بــه تحصیــل در کانــادا در ســنین پاییــن بهتــر اســت. زیــرا در ســنین پاییــن تــر پذیــرش زبــان جدیــد 
راحــت تــر صــورت مــی پذیــرد. 

تبدیــل ویــزای توریســتی بــه ویــزای دانــش آمــوزی بــرای کســانی کــه ویــزای توریســتی دارنــد از داخــل کانــادا 
امــکان پذیــر اســت؛ بــا درخواســت از داخــل کانــادا می توانیــد در وقتتــان صرفــه جویــی کنیــد. 

هزینه های توسعهتغییر محیط ضروری است؟کاربری
)دالر/ هکتار(

۱۵۰۰۰بلهبازرگانی

۱۵۰۰۰بلهبازرگانی
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تحصیل در دبستان های کانادا 
کانـــادا یـــک کشـــور توســـعه یافتـــه بـــه شـــمار مـــی رود و بـــا توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع، یکـــی از بـــا کیفیـــت 
تریـــن سیســـتم هـــای آموزشـــی و تحصیلـــی در سراســـر دنیـــا را در اختیـــار شـــهروندان و مهاجـــران ایـــن 
ـــرای مـــدت ۸ ســـال بـــه دبســـتان یـــا مـــدارس ابتدایـــی مـــی  ـــادا ب کشـــور قـــرار مـــی دهـــد. بچـــه هـــا در کان

رونـــد. البتـــه، ایـــن موضـــوع شـــامل حـــال اســـتان کبـــک نمـــی شـــود. 

انواع مدارس دبستان و ابتدایی در کانادا 
مدارس دولتی رایگان 	

مدارس خصوصی 	

مدارس شبانه روزی 	

مدارس متعلق به اقلیت های مذهبی خاص 	

آموزش در منزل 	

مدارس انگلیسی یا فرانسوی )دایر در اکثر نقاط کشور کانادا( 	
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مراحل پذیرش مدارس ابتدایی در کانادا

نوشــتن درخواســت بــرای اخــذ پذیــرش از مدرســه ی مــورد نظــر توســط افــراد متخصــِص ایــن کار و مشــخص 
کــردن شــخصیت فرزندتــان، ســابقه تحصیلــی وی و برنامــه ریــزی هــای مالــی بــرای زندگــی در کانــادا

بازدید از مدرسه )در صورت امکان(

مصاحبه با تیم پذیرش مدرسه

موفقیت در آزمون ورودی مدرسه )در برخی از مدارس(

مدارک مورد نیاز برای اپالی و درخواست پذیرش از مدارس کانادا 

تمامی مدارک شناسایی شامل گواهی تولد، شناسنامه، گذرنامه معتبر و… به همراه ترجمه آنها

مــدرک زبــان )در صــورت وجــود. چــرا کــه در هــر صــورت، مــدارس کانــادا یکــی از دو زبــان رســمی ایــن کشــور 
یعنــی فرانســوی یــا انگلیســی را بــه دانــش آمــوزان آمــوزش مــی دهنــد(

تکمیل تمامی فرم های اپالی برای اخذ پذیرش از مدرسه مورد نظر

پرداخت هزینه اپالی )غیر قابل برگشت(

دریافت و ارائه گزارش محرمانه از وضعیت تحصیلی و عمومی دانش آموز از مدرسه کنونی وی

کارنامه مقاطع قبل )تا دو یا سه مقطع قبل(

رســیدن بــه حــد نصــاب و دریافــت حداقــل نمــره مــورد نیــاز در تســت هــای ورودی )بســته بــه ســن دانــش 
آمــوز و مدرســه مــورد نظــری کــه قصــد اخــذ پذیــرش از آن را دارد(
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مزایای تحصیل در دبستان های کانادا
کیفیت و سطح آموزش باال  	

 استفاده از معلمان حرفه ای با سطح علمی بسیار باال  	

ایجـــاد محیـــط هـــای آموزشـــی نوآورانـــه و خالقانـــه بـــا اســـتفاده از روش هـــا و متدهـــای آموزشـــی  	
نوآورانـــه و فنـــاوری هـــای مـــدرن آموزشـــی. 

پروسه ساده و بی دردسر اخذ ویزای دانش آموزی و دانشجویی کانادا 	

امکان همراهی والدین 	

امکان تحصیل رایگان 	

امنیت بسیار باالی دانش آموزان 	

کیفیت و سطح باالی آموزش 	

هزینه های مقرون به صرفه زندگی 	

درآمد باال پس از فارغ التحصیل شدن 	

ــی معتبـــری کـــه در سراســـر دنیـــا اعتبـــار دارنـــد و بـــه رســـمیت شـــناخته               	 اخـــذ مـــدارک تحصیـل
ــوند ــی شـ مـ

مزیت های بلند مدت 	

زندگی در یک جامعه چند فرهنگی 	

عدم نیاز به مهاجرت مجدد پس از تحصیل در دبستان های کانادا 	

وجود بهترین و پیشرفته ترین ابزارهای آموزشی 	

خدمات ارائه شده در دبستان های کانادا
ــی، تنیـــس، بدمینتـــون، پینـــگ  	 فعالیـــت هـــای ورزشـــی: فوتبـــال، شـــنا، ژیمناســـتیک، هاـکــی، راگـب

پنـــگ، بســـکتبال، شـــطرنج، والیبـــال و رشـــته هـــای ورزشـــی مختلـــف دیگـــر

ــا  	 ــنایی بـ ــی، آشـ ــمی، عکاسـ ــای تجسـ ــش، هنرهـ ــر، نمایـ ــیقی، تئاتـ ــی: موسـ ــای فرهنـگ ــت هـ فعالیـ
ـــای  ـــت ه ـــر فعالی ـــای دیگ ـــر و همخوانـــی و شـــاخه ه ـــای ک ـــروه ه ـــادا، گ ـــگ کان ـــخ، جغرافـــی و فرهن تاری

ــی هنـــری و فرهنـگ

ـــا چـــوب، آشـــنایی ســـاده  	 ـــه، مهـــارت هـــای کار ب فعالیـــت هـــای فـــوق برنامـــه: فعالیـــت هـــای داوطلبان
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بـــا فعالیـــت هـــای رباتیـــک، آشـــپزی، یادگیـــری مهـــارت هـــای زبـــان فرانســـوی و انگلیســـی، اردو بـــرای 
چندیـــن بـــار در ســـال، گـــردش هـــای علمـــی، مهـــارت کار بـــا کامپیوتـــر، نـــرم افزارهـــای کاربـــردی و برنامـــه 

نویســـی مبتـــدی و…

بهترین دبستان های کانادا 

امتیاز شهر - استان نام دبستان

۱۰ کلگری - آلبرتا Rundle College

۱۰ کلگری - آلبرتا Webber

9.9 کلگری - آلبرتا West Island College

9.7 اکویل - اونتاریو E J James

9.۴ کلگری - آلبرتا St. Winston Churchill

۸.9 سنت آلبرت - آلبرتا JJ Nearing

۸.9 اتاوا - اونتاریو Ahlul Bayt Islamic

۸.۸ اکویل - اونتاریو St. Matthew’s

۸.۵ سنت آلبرت - آلبرتا Sir Alexander Mackenzie

۸.۴ برلینگتون - اونتاریو Our Lady of Fatima
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هزینه تحصیل در دبستان های کانادا 

1. عمده هزینه های تحصیل در مدارس دولتی کانادا شامل موارد زیر هستند:

استفاده از بوفه یا کافه تریای مدرسه 	

شرکت در کالس های فوق برنامه در زمینه های غیر درسی مانند موسیقی و هنر 	

ـــت هـــای  	 ـــرای مدرســـه و شـــرکت در رقاب ـــم ورزشـــی ب ـــا تشـــکیل تی ـــی ی ـــردش علم شـــرکت در اردو، گ
ورزشـــی

خریداری لوازم التحریر 	

2. تعــدادی از مــدارس خصوصــی در کانــادا دارای شــهریه هســتند کــه هزینــه آن بــرای مقاطــع ابتدایــی از 
زیــر ۴ هــزار دالر شــروع مــی شــود. امــا اغلــب آنهــا دارای شــهریه ای بیــن ۶ تــا ۱۲ هــزار دالر در ســال مــی 

باشــند. 

ــادا محســوب مــی شــوند و دارای بیشــترین  ــن مــدارس در کان ــز جــزو گرانتری 3. مــدارس شــبانه روزی نی
میــزان شــهریه مــی باشــند. 

4. مدارس مذهبی دارای کمترین نرخ شهریه هستند. 
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هزینه تحصیل در بهترین مدارس بریتیش کلمبیا در مقطع دبستان

مقطع
کمک 
هزینه 
مالی

حداکثر شهریه شهر مدرسه

دوازدهم بله ۵۸ هزار دالر ویکتوریا UWC Canada

مهدکودک تا دوازدهم خیر ۶ هزار و ۲۵۰ دالر ویکتوریا ArtsCalibre Academy

مهدکودک خیر ۴ هزار دالر سوری  The Maria Montessori
School

دهم تا دوازدهم خیر ۸ هزار و ۸۰۰ دالر ونکوور  LaSalle College Vancouver
High School

هشتم تا دوازدهم بله ۱9 هزار و ۲۰۰ دالر ونکوور  Canada Royal Arts High
School

مهدکودک تا دوازدهم بله ۶۲ هزار و 9۲۰ دالر دانکن Queen Margaret’s School

مهدکودک تا دوازدهم بله ۲۵ هزار دالر ونکوور غربی Mulgrave School

مهدکودک تا دوازدهم خیر ۱7 هزار و ۵۰۰ دالر ونکوور شمالی Alcuin College

هشتم تا دوازدهم بله 7۸ هزار دالر میل بی Brentwood College School

مهدکودک تا دوازدهم بله ۲۵ هزار و ۲۰۰ دالر ونکوور Crofton House School
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هزینه تحصیل در بهترین مدارس آلبرتا در مقطع دبستان

مقطع
کمک 
هزینه 
مالی

حداکثر شهریه شهر مدرسه

مدکودک تا نهم خیر ۶ هزار و 9۸۰ دالر کلگری Glenmore Christian Academy

مهدکودک تا نهم بله ۱۴ هزار و ۴۲۰ دالر کلگری Calgary Waldorf School

مهدکودک تا دوازدهم بله ۱۴ هزار و ۳۱۰ دالر کلگری Calgary French & Internation-
al School

مهدکودک تا دوازدهم خیر ۱۰ هزار و ۱۵۰ دالر ادمونتون Progressive Academy

مهدکودک تا دهم بله ۱۵ هزار دالر کلگری North Point School For Boys

مهدکودک تا دوازهم خیر ۱9 هزار و ۱7۵ دالر کلگری  Rundle College & Rundle
Academy

سوم تا دوازدهم بله ۱۵ هزار و ۶۰۰ دالر کلگری Foothills Academy

مهدکودک تا دوازدهم بله ۲۴ هزار و ۲۸ دالر اوکوتوکس  Strathcona-Tweedsmuir
School

هفتم تا دوازدهم خیر ۱۸ هزار و ۲۶ دالر کلگری West Island College

مهدکودک تا دوازدهم بله ۱۸ هزار و ۸۸۵ دالر کلگری  Calgary Academy & Calgary
Collegiate
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هزینه تحصیل در بهترین مدارس انتاریو در مقطع دبستان

مقطع
کمک 
هزینه 
مالی

حداکثر شهریه شهر مدرسه

نهم تا دوازدهم خیر ۱9 هزار دالر ریچموند هیل Toronto High School

نهم تا دوازدهم بله ۱ هزار و ۶۰۰ دالر یورک شمالی Innunco Academy

نهم تا دوازدهم خیر 79۵ دالر تورنتو  TPS Online – Toronto
Prep School

اول تا دوازدهم خیر ۲۶ هزار و ۵۰۰ دالر تورنتو Arrowsmith School

نهم تا دوازدهم بله ۱۸ هزار دالر مارکهام NOIC Academy

مهدکودک تا هشتم بله 9 هزار و ۳۴۳ دالر آرنج ویل  Orangeville Christian
School

مهدکودک تا دوازدهم خیر ۲۵ هزار و 9۰۰ دالر نیومارکت Country Garden Montes-
sori Academy

نهم تا دوازدهم بله ۱۸ هزار  و 9۰۰ دالر تورنتو  Great Lakes College of
Toronto

مهدکودک تا هشتم بله ۱۵ هزار و 99۰ دالر میسیساگا Meadow Green Academy

مهدکودک تا دوازدهم بله ۲۸ هزار و ۳۰۰ دالر اتاوا Elmwood School
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هزینه تحصیل در بهترین مدارس کبک در مقطع دبستان

مقطع
کمک 
هزینه 
مالی

حداکثر شهریه شهر مدرسه

مهدکودک تا یازدهم بله ۱۵ هزار و ۶۰۳ دالر کرکلند Kuper Academy

پنجم تا دوازدهم بله ۱۵ هزار و ۵۰۰ دالر مونترال College Prep International

مهدکودک تا یازدهم خیر ۱۸ هزار و ۵۲۸ دالر کرکلند Académie Marie-Claire

هفتم تا دوازدهم بله ۳۱ هزار و ۵۰۰ دالر الوال North Star Academy

هفتم تا دوازدهم بله ۵۸ هزار و ۳7۴ دالر مونترال  The Sacred Heart School
of Montreal

مهدکودک تا دوازدهم بله ۴۰ هزار دالر مونترال Kells Academy

هفتم تا دوازدهم بله ۶9 هزار دالر شربروک Bishop’s College School

مهدکودک تا یازدهم بله ۲۴ هزار و ۲۵۰ دالر وستمونت The Study

هفتم تا یازدهم بله ۱۲ هزار و 9۳۰ دالر مونترال West Island College Mon-
treal

مهدکودک تا دوازدهم بله ۲۸ هزار و ۳۰۰ دالر اتاوا Elmwood School
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کتاب های درسی دبستان کانادا

هــر اســتان در ایــن کشــور برنامــه درســی منحصــر بــه فــرد خــود را دارد کــه توســط وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــادا  ــدارس کان ــج کــه در م ــای درســی رای ــاب ه ــم شــده اســت. برخــی از کت ــه و تنظی ــان اســتان تهی هم

تدریــس مــی شــوند، شــامل مــوارد زیــر هســتند:

کتاب های مهد کودک کانادا
	 Come sit by me

	 Preparing for school package

کتاب های ریاضی کانادا
JUMP Math: از کالس اول تا هشتم دبستان

Math U See Canada: برنامه ریاضی مبتنی بر کاردستی

Math Smart: کالس اول تا نهم، نسخه های فرانسوی برای کالس اول تا ششم

Unlock Math: درس های آنالین برای مدارس متوسطه و دبیرستان

Right Start Mathematics: برنامه ریاضی مبتنی بر فعالیت

Hands On Mathematics: کالس هـــای اول تـــا ســـوم )در انتاریـــو(؛ کالس هـــای اول تـــا چهـــارم )در 
مناطـــق غربـــی(

Math Mammoth

Essential Skills Advantage: درس های ریاضی آنالین برای کالس های اول تا سوم

Christian Light Education: کالس اول و دوم

Peppermint Stick Learning Co: کالس اول و دوم

ـــرای درس ریاضـــی کالس هـــای  ـــرای تکمیـــل جاهـــای خالـــی ب Bridge The Gap Math: یـــک برنامـــه ب
ـــا هفتـــم چهـــارم ت
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کتاب های هنرهای زبان کانادا
Excellence in Writing: کالس هـــای چهـــارم تـــا هشـــتم بـــه همـــراه آمـــوزش مهـــارت هـــای رایتینـــگ 

رایـــج در کانـــادا

Essential Skills Advantage: دروس ریدینـــگ، هجـــی، زبـــان و گرامـــر آنالیـــن بـــرای کالس هـــای 
ـــا ششـــم ســـوم ت

English Smart: از کالس اول تا ششم

ـــرای کالس  ـــان ب ـــام ســـاله و جامـــع هنرهـــای زب Smart Start in Language Arts: برنامـــه درســـی تم
ـــا چهـــارم هـــای اول ت

Peppermint Stick Learning Co: برنامه های ریدینگ و رایتینگ برای دوره های ابتدایی

کتاب های علوم پایه کانادا
Hands On Science: کالس اول تا ششم

Hands On Interactive : کالس اول تا چهارم

ـــودک  ـــرای مهدک ـــوم فیزیکـــی ب ـــن، زندگـــی و عل ـــن زمی Essential Skills Advantage  : دروس آنالی
ـــا کالس ســـوم ت

Science Smar: کالس اول تا هشتم

کتاب های تاریخ کانادا
Courage & Conquest: کالس چهارم تا هشتم

Modern History Through Canadian Eyes

Canada’s Natives Long Ago: کالس سوم تا ششم

Canadian Social Studies: کالس هفتم و هشتم

Canadian History Task Cards: مهدکودک تا کالس هشتم

Creating History: تاریخ مدرن کانادا برای تدریس در مقطع دبیرستان

ــرای  ــور بـ ــن کشـ ــای ایـ ــتان هـ ــک اسـ ــه تفکیـ ــادا بـ ــخ کانـ The Great Canadian Adventure: تاریـ
کالس چهـــارم بـــه بـــاال

Headphone History: یک برنامه درسی صوتی برای تاریخ کانادا
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ــادا  ــات تاریـــخ کانـ ــرای تدریـــس لحظـ ــه بـ ــد دوازده ماهـ My Canadian Time Capsule: یـــک واحـ
بـــرای کالس چهـــارم بـــه بـــاال

کتاب های جغرافی کانادا
Province to Province: کالس سوم تا ششم

Essential Skills Advantage: تدریـــس مهـــارت هـــای نقشـــه آنالیـــن، درس هـــای جغرافیـــای جهانـــی، 
آمریکایـــی و کانادایـــی بـــرای کالس ســـوم تـــا پنجـــم

The Canadian Adventure: یک سفر مجازی به سراسر کانادا سازگار برای همه سنین

The Great Canadian Adventure: کتاب کار استان به استان برای سنین 7 تا ۱۲ سال

کتاب های مطالعات اجتماعی کانادا
Courage & Conquest: کالس اول تا چهارم

ـــا چهـــارم )در مناطـــق  Hands on Social Studies: کالس اول تـــا ششـــم )در انتاریـــو( / کالس اول ت
غربـــی(

Guide to Canadian Government Courses: کالس سوم تا ششم

Canadian Social Studies: تمامی مقاطع ابتدایی

Social Studies: برای کالس اول

کتاب های زبان فرانسوی کانادا
French Smart: کالس چهارم تا هفتم

The Easy French: مهدکودک تا کالس دوازدهم

French Sing & Learn: مقاطع دبستان
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مزایا و معایب تحصیل در دبستان های دولتی کانادا

معایب تحصیل در دبستان های دولتی کانادامزایا تحصیل در دبستان های دولتی کانادا

مدارس دولتی بسیار مقرون به صرفه تر از مدارس 
خصوصی هستند و در بسیاری از اوقات هیچ هزینه 
ای هــم از دانش آموزان بابت شــهریه درخواســت 

نمی کنند.

کالس های بزرگ و شلوغ یکی از بزرگ ترین معایب 
دبستان ها و مدارس دولتی است.

مدارس دولتی بسیار مقرون به صرفه تر از مدارس 
خصوصی هستند و در بسیاری از اوقات هیچ هزینه 
ای هــم از دانش آموزان بابت شــهریه درخواســت 

نمی کنند.

معموال تعداد معلمان نســبت به دانش آموزان کم 
اســت و همیــن امــر موجــب افزایش شــمار دانش 
آمــوزان کالس ها و عدم دسترســی بــه معلم برای 

همه ی دانش آموزان می شود

به طور کلی، برنامه تحصیلی متنوع تری از مدارس 
خصوصــی دارنــد و فعالیــت هــای فــوق برنامــه ی 

بیشتری برای بعد از مدرسه در نظر می گیرند.
توجه کمتر معلم به همه ی دانش آموزان

ـی که بــه مدارس دولـتـی محدوده ی  دانــش آموزاـن
محل زندگی خود می روند، یاد می گیرند که بخشی 
از جامعــه باشــند و برای رشــد و توســعه آن تالش 

کنند.

کمتــر بــودن نظــم و ترتیــب نســبت بــه مــدارس 
خصوصی و قانون شکنی های بیشتر

مدارس دولتی در معرض تنوع بیشتری از نژادهای 
مختلــف هســتند و فرهنگ هــای متنوـعـی در آنها 

قابل یافت است.

برخی از مدارس دولتی به منابع اساسی و الزم برای 
تدریس دسترسی کامل ندارند.
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مزایا و معایب تحصیل در دبستان های خصوصی کانادا

معایب تحصیل در دبستان های خصوصی کانادامزایای تحصیل در دبستان های خصوصی کانادا

مــدارس و دبســتان هــای خصوصــی کانــادا معموال 
ـی و آموزشــی ســخت تــر و چالــش  برنامــه تحصیـل
برانگیزتــری دارند که در نهایت، به نفع دانش آموز 
اســت و باعــث پیشــرفت و ارتقــاء ســطح علمی  و 

پیشرفت درسی وی می شود.

هزینه تحصیل در مدارس خصوصی بســیار بیشــتر 
از مدارس دولتی اســت و به همین علت، بســیاری 
از والدیــن قــادر به فرســتادن فرزندان خــود به این 
مــدارس نیســتند چون از پــس هزینه هــای آن بر 
نمی آیند. اما خوشــبختانه، بورسیه و کمک هزینه 
های تحصیلی بســیار مناســبی بــرای دانش آموزان 
خارجی در نظر گرفته شــده که می توانند اســتفاده 

کنند.

تاکید زیاد بر روی فعالیت های فوق برنامه سرگرم 
ورزشــی،  هــای  کالس  ماننــد  آموزشــی  و  کننــده 

موسیقی، تئاتر، گروه کر، هنرهای مختلف و...

عــده زیادی از بچــه هایی که در مــدارس خصوصی 
درس می خوانند، از خانواده های ثروتمند هســتند 
و ایــن باعــث ایجــاد فشــار روی بچــه هــای طبقــه 
متوســط جامعه می شــود کــه برای اســتانداردهای 

باالتر مدارس خصوصی وارد آنها شده اند.

مــدارس خصوصی معموال دارای کالس های کوچک 
تــر و کــم جمعیت تری هســتند. بنابرایــن، معلمان 
می توانند توجه بیشتری به تک تک دانش آموزان 
داشته باشند و محیط، برای خود دانش آموزان هم 

مساعدتر است.

وجــود عقایــد و آموزه های مذهبی در مدارســی که 
برای گروه های مذهبی خاصی در نظر گرفته شــده 
اند، باعث ایجاد حس بیگانگی در افرادی می شــود 

که وابستگی مذهبی خاصی به این عقاید ندارند.

نظــم و انظباط در مدارس خصوصی معموال بیشــتر 
جدی گرفته می شــود و ســخت گیرانه تر عمل می 
کنند. به عنوان مثال، در صورتی که دانش آموزانی 
نظــم کالس را مختــل کننــد و یــا قوانیــن را زیــر پا 
بگذارنــد، احتمــال اخــراج شدنشــان از مدرســه زیاد 

است.

برخی از مدارس خصوصی که جدیدا تاســیس شده 
اند، فعالیت های ورزشی کم تری نسبت به مدارس 

قدیمی تر ارائه می دهند.

معموال توسط منابع خصوصی تامین مالی می شوند 
و ایــن امر باعــث در نظر گرفتن کمــک هزینه های 

تحصیل و شهریه برای دانش آموزان می شود.



25تحصیل فرزندان در کانادا

مزایا و معایب تحصیل در مدارس شبانه روزی کانادا

معایب تحصیل در دبستان های شبانه روزی مزایای تحصیل در مدارس شبانه روزی کانادا
کانادا

ارائــه یــک تجربــه کامــال منحصر به فــرد و خاص از 
تحصیل با مزایای بســیار زیاد نسبت به تجربه های 

قبلی تحصیل.

بــاال بودن هزینه و شــهریه آنها نســبت به مدارس 
خصوصــی دیگــر که حتی ممکن اســت به ۵۰ یا ۶۰ 

هزار دالر در سال هم برسد.

بســیاری از مدارس شــبانه روزی، به ویژه مدارســی 
که ســابقه بیشــتری دارند، به ســنت های فرهنگی 
و اجتماـعـی این کشــور احترام مــی گذارند و تالش 

بسیار زیادی در جهت حفظ آنها می کنند.

دوری از خانــواده مــی توانــد بســیار ســخت باشــد 
)مخصوصــا بــرای دانــش آموزانی که ســن کم تری 

دارند(

ایجاد چشــم انداز و تجربیات جهانی با ارائه برنامه 
های آموزشی بین المللی

روال روتین سختگیرانه و استقالل از خانواده باعث 
تقویــت اعتماد به نفــس در دانش آموزان مدارس 

شبانه روزی می شود.

ســطح آموزشــی بســیار باالتر از هر مرکز آموزشــی 
دیگری دارند

همیــاری و همدلی در پیشــبرد اهــداف تحصیلی با 
کمک دانش آموزان با سابقه به تازه واردها

وقــت اضاـفـی کــه در مــدارس شــبانه روزی بــرای 
دانش آموزان وجود دارد، باعث پیشــرفت تحصیلی 
و یــا انجــام فعالیــت های تکمیلی ســرگرم کننده و 

آموزشی بیشتری می شود.
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مزایای سیستم آموزشی کانادا نسبت به آمریکا
هزینه تحصیل در کانادا بین ۱۶ تا ۳۸ درصد کمتر از آمریکا است.  	

احتمال پذیرش در مدارس کانادا به طور متوسط ۳ برابر بیشتر از آمریکا است.  	

کیفیت تحصیل و سطح آموزش در کانادا ۱۱ پله باالتر از آمریکا است.  	

ســـختگیری بیشـــتر در مـــدارس کانـــادا نســـبت بـــه آمریـــکا کـــه منجـــر بـــه ارتقـــاء ســـطح علمـــی دانـــش  	
آمـــوزان مـــی شـــود. 

بازدهی باالتر سیستم آموزش کانادا نسبت به آمریکا 	

پروســـه اپـــالی و اخـــذ پذیـــرش از مـــدارس کانـــادا بســـیار ســـاده تـــر از آمریـــکا اســـت کـــه یـکــی از  	
ســـخت تریـــن و پیچیـــده تریـــن فرایندهـــای اپـــالی در کل دنیـــا را دارد. 
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تحصیل در دبیرستان های کانادا 
ـــرای  ـــادی از خانواده هـــا را ب ـــادا تعـــداد زی سیســـتم آموزشـــی کارآمـــد و پیشـــرفته در مـــدارس کشـــور کان
ثبت نـــام فرزندشـــان جهـــت تحصیـــل در مقطـــع دبیرســـتان بـــه عنـــوان یـکــی از مهم تریـــن پایه هـــای 

ــی در مـــدارس کانـــادا ترغیـــب می کنـــد. تحصیـل

ــرای  ــود را بـ ــیر خـ ــاب درســـت، مسـ ــا یـــک انتخـ ــد بـ ــوزان بایـ ــه دانش آمـ ــتان، دوره ای اســـت کـ دبیرسـ
ــی رقـــم بزننـــد. در ـطــی بیـــش از پنـــج ســـال اخیـــر، میـــزان ثبـــت نـــام دانـــش  آینـــده شـــغلی و تحصیـل

ــی در دبیرســـتان هـــای کانـــادا، ۵۵ درصـــد افزایـــش داشـــته اســـت.  آمـــوزان خارـج

شروع سال تحصیلی در دبیرستان: ماه سپتامبر

پایان سال تحصیلی در دبیرستان: ماه ژوئن

تعداد دبیرستان های کانادا: 3419 دبیرستان

پایان دوره دبیرستان ها به تفکیک ایالت ها

پایان دوره دبیرستان و ورود به کالج در ۱۸ سالگی ایاالت بریتیش کلمبیا، مانیتوبا و آنتاریو

پایان دوره دبیرستان و ورود به کالج در ۱۶ سالگی
ایاالت ساسکاچوان، آلبرتا، پرنس ادوارد آیلند و 

کبک کانادا
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رتبه بندی بر اساس آمارها
ـــادا ششـــمین کشـــور برتـــر دنیـــا  	 ـــر اســـاس اعـــالم ســـازمان همـــکاری توســـعه اقتصـــادی )OECD(، کان ب

در مهـــارت خوانـــدن اســـت. 

در مباحث ریاضی، در رتبه دوازدهم دنیا قرار دارد 	

در زمینه علوم، جزو هشت کشور برتر دنیا است 	

در مجموع، برای تحصیل در دوره دبیرستان، کانادا دومین کشور برتر دنیا می باشد.  	

انواع دبیرستان در کانادا 
دبیرستان های دولتی کانادا 	

ــی، ورزشـــی، مـــدارس ویـــژه بـــرای دانـــش  	 دبیرســـتان هـــای خصوصـــی )شـــامل مـــدارس ویـــژه مذهـب
آمـــوزان اســـتثنایی و… .(

دبیرستان های شبانه روزی 	

ویژگی دبیرستان های دولتی کانادا
پرتعدادترین دبیرستان ها در کانادا هستند.  	

تحصیل در آنها برای دارندگان اقامت دائم کانادا کامال رایگان است.  	

امکان تحصیل دانش آموزان خارجی در آنها فراهم است.  	

توسط هیئت های استانی و محلی اداره و تامین بودجه می شوند.  	

در کالس های درس، دختران و پسران در کنار یکدیگر هستند.  	

فقط به صورت روزانه دایر می شوند.  	

امکان انتخاب تحصیل به زبان فرانسوی، انگلیسی و یا هر دو در آنها وجود دارد.  	

کالس های فوق برنامه زیادی برگزار می کنند.  	

امکان آشنایی با فرهنگ ها و آداب و رسوم ملل مختلف به سبب وجود ملیت های مختلف 	

کالس های بزرگ در آنها فراهم است.  	

امکان دستیابی به تجهیزات و امکانات بزرگ برای فعالیت های فوق برنامه را دارند.  	
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ویژگی دبیرستان های خصوصی کانادا
شـــامل هزینـــه و پرداخـــت شـــهریه هســـتند و تحصیـــل در آنهـــا کامـــال رایـــگان نیســـت )اگـــر بورســـیه  	

ـــادا نداشـــته باشـــید.( تحصیلـــی کان

برنامه آموزشی و تحصیلی مشترک با مدارس دولتی دارند.  	

دارای کالس های درسی کم جمعیت هستند.  	

ـــا مهـــارت زندگـــی برگـــزار مـــی  	 ـــد آمـــوزه هـــای مذهبـــی ی ـــرد مانن ـــه ف برنامـــه هـــای آموزشـــی منحصـــر ب
ـــد.  کنن

ـــدارس  	 ـــا هـــم حضـــور داشـــتند، در م ـــا ب ـــران و پســـران در کالس ه ـــه دخت ـــدارس دولتـــی ک برخـــالف م
ـــا پســـرانه وجـــود داشـــته باشـــد.  ـــه ی ـــژه دختران ـــدارس وی خصوصـــی، ممکـــن اســـت م

ویژگی دبیرستان های شبانه روزی کانادا
محیط سخت گیرانه ای دارند.  	

شهریه بیشتری نسبت به مدارس خصوصی دیگر دارند.  	

آموزش و تحصیل را با مهارت های سبک زندگی ادغام می کنند.  	

ــی کـــه هـــر روز صـــرف رفـــت و آمـــد دانـــش آمـــوزان مـــی شـــود را کامـــال از بیـــن مـــی  	 هزینـــه و زماـن
ـــد.  برن

دانش آموزان را در یک سبک زندگی جدید غوطه ور می کنند.  	

مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباط در دانش آموزان را به شدت تقویت می کنند.  	

باعث تعامل و ارتباط شدید و نزدیک دانش آموزان با یکدیگر در طول روز می شوند.  	

دانش آموزان مسائلی از قبیل دل تنگی را تجربه نمی کنند.  	

ـــی  	 ـــرد را م ـــه ف ـــژه و منحصـــر ب ـــن فرصـــت وی ـــز فرصـــت اســـتفاده از ای ـــوزان خارجـــی نی ـــش آم ـــه دان ب
ـــد.  دهن
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مزایای تحصیل دبیرستان در کانادا
یادگیری زبان خارجی یعنی زبانی غیر از انگلیسی.  	

اخذ تخفیف در شهریه در صورت کسب نمرات باال  	

حضور آموزگاران با تجربه و کارآزموده در دوره دبیرستان مدارس کانادا 	

 برخورداری مدارس از امکانات آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی  	

ـــرای ادامـــه تحصیـــل در رشـــته  	 ـــادا و کســـب بینـــش صحیح تـــری ب ـــا سیســـتم آموزشـــی کان آشـــنایی ب
مـــورد عالقـــه

ظرفیت ثبت نامی

ظرفیت ثبت نامی تعداد دبیرستان ها

کمتر از ۱۰۰ نفر۸۲۱ دبیرستان

۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر۱۲۶7 دبیرستان

۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر7۶9

۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر۵۶۲ دبیرستان

۱۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر۵۶۲ دبیرستان



31تحصیل فرزندان در کانادا

هزینه تحصیل در دبیرستان های کانادا
متقاضیـــان اگـــر موفـــق بـــه اخـــذ کارت اقامـــت دائـــم در کانـــادا بشـــوند هزینـــه تحصیـــل در  	

بـــود.  رایـــگان خواهـــد  آنهـــا  بـــرای  کانـــادا  دبیرســـتان های 

اگـــر موفـــق بـــه دریافـــت مجـــوز مذکـــور نشـــدید می توانیـــد بـــا دریافـــت وام از بانک هـــای کانادایـــی بـــه  	
ـــد و در موعـــد تعییـــن شـــده از ســـوی بانـــک، اقســـاط وام را بازپرداخـــت  تحصیـــل در ایـــن کشـــور بپردازی

کنیـــد. 

ـــرای دانـــش آمـــوزان خارجـــی شـــهریه در نظـــر مـــی  	 برخـــی از دبیرســـتان هـــا )حتـــی مـــدارس دولتـــی( ب
گیرنـــد کـــه مقـــدار دقیـــق آن ممکـــن اســـت بیـــن ۸ تـــا ۱۴ هـــزار دالر بـــه ازای هـــر ســـال تحصیلـــی باشـــد. 

مدارس خصوصی و شبانه روزی معموال دارای شهریه ای بین ۵ تا 7۰ هزار دالر هستند.  	

هزینه تحصیل در دبیرستان های کانادا شامل موارد زیر می شود:
شهریه 	

تهیه لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز مدرسه 	

شرکت در فعالیت های فوق برنامه یا اردوهای تفریحی و آموزشی 	

استفاده از بوفه مدرسه 	
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هزینه تحصیل در بهترین مدارس بریتیش کلمبیا در مقطع دبیرستان

حداکثر شهریه حداقل شهریه شهر نام مدرسه

۸ هزار و ۸۰۰ دالر 7 هزار و ۲۰۰ دالر ونکوور LaSalle College Vancouver High School

۱9 هزار و ۲۰۰ دالر 7 هزار و ۸۰۰ دالر ونکوور Canada Royal Arts High School

۵۱ هزار و 77۵ دالر ۱۸ هزار و 9۰۰ دالر ونکوور Lowell High School

7۸ هزار دالر ۳۰ هزار دالر میل بی Brentwood College School

۲۰۰ نفر متغیر ویکتوریا UWC Canada )فقط دوازدهم(

۴۳۰ نفر ۵ تا ۶ هزار و ۵۰۰ دالر ونکوور Bodwell High School

هزینه تحصیل در بهترین مدارس کبک در مقطع دبیرستان

حداکثر شهریه حداقل شهریه شهر نام مدرسه

۵۸ هزار و ۳7۴ دالر ۱7 هزار و ۳۵۵ دالر مونترال The Sacred Heart School of Montreal

۶9 هزار دالر ۲۶ هزار و ۵۰۰ دالر شربروک Bishop’s College School

۱۴ هزار دالر ۸۰۰۰ دالر مونترال Rosemount high School

۲7 هزار و 97۶ دالر - مونترال )St. George's School

۱۴ هزار دالر ۸۰۰۰ دالر مونترال Outreach high Scool 

۸۵۰۰ دالر   مونترال John f Kennedy

۱۴ هزار دالر ۸۰۰۰ دالر مونترال  Shoppie-Barat
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هزینه تحصیل در بهترین مدارس انتاریو در مقطع دبیرستان

حداکثر شهریه حداقل شهریه شهر نام مدرسه

۵79 دالر ۲۲9 دالر بی فیلد Virtual High School

۱9 هزار دالر ۴۵7 دالر ریچموند هیل Toronto High School

۱۲ هزار و ۸۰۰ دالر ۱۲ هزار و ۸۰۰ دالر تورنتو City Academy

۱۸ هزار و ۸۴۰ دالر ۱7 هزار و ۲۰۸ دالر اتاوا The Element High School

۲۶ هزار دالر ۲۱ هزار و ۲۰۰ دالر لندن London International Academy

۶9 هزار و 7۰۰ دالر ۳۳ هزار و 9۰۰ دالر لیک فیلد Lakefield College School

- ۲۰ هزار دالر تورنتو McDonald International Academy

۲۱ هزار دالر ۳۳ هزار دالر تورنتو SuOn Academy

۱۰ هزار دالر ۴۰ هزار دالر استراتفورد Nancy Campbell Academy

۲۱ هزار دالر ۱۸  هزار دالر میسیساگا Bronte College

۳7 هزار دالر ۱۱ هزار دالر بیمزویل Great Lakes Christian High School

۱۸ هزار دالر ۵ هزار دالر مارکهام NOIC Academy

9 هزار دالر - تورنتو Collingwood Public School

- 9 هزار دالر تورنتو Bear Creek Public School

9 هزار دالر - تورنتو Innisdale Public School

9 هزار دالر - تورنتو Eastview Public School

9 هزار دالر - تورنتو Bradford Public School

۲۴ هزار دالر ۲۱ هزار دالر وایت بی Trafalgar Castle School )فقط دخترانه(

۳۶ هزار دالر ۲۶ هزار دالر پورت هوپ Trinity College School

۳۵ هزار دالر ۳۲ هزار دالر تورنتو Upper Canada College
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هزینه تحصیل در بهترین مدارس آلبرتا در مقطع دبیرستان

حداکثر شهریه حداقل شهریه شهر نام مدرسه

۱۴ هزار و ۳۱۰ دالر 7 هزار و ۴9۰ دالر کلگری Calgary French & International School

۱۰ هزار و ۱۵۰ دالر ۸ هزار و 9۵۰ دالر ادمونتون Progressive Academy

۱۸ هزار و ۲۶ دالر ۱۸ هزار و ۲۶ دالر کلگری West Island College

۱9 هزار و 9۵۰ دالر ۱9 هزار و 9۵۰ دالر کلگری Bowness

۱۲ هزار و ۵۰۰ دالر ۱۲ هزار و ۵۰۰ دالر کلگری Central Memorial
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شرایط و مدارک الزم برای تحصیل دبیرستان در کانادا

رده ســـنی: یکـــی از شـــرایطی کـــه بـــرای تحصیـــل در دبیرســـتان های کانـــادا از ســـوی مدیریـــت مدرســـه 
مـــورد توجـــه قـــرار می گیـــرد، رده ســـنی متقاضـــی اســـت. شـــما بایـــد بیـــن 14 تـــا 19 ســـال داشـــته 

باشـــید. 

ارائـــه مـــدرک زبـــان مـــورد نیـــاز بـــرای تحصیـــل در کانـــادا: بـــا توجـــه بـــه ایالـــت و دبیرســـتانی کـــه بـــرای 
ـــود.  تحصیـــل در آن اقـــدام می کنیـــد متفـــاوت خواهـــد ب

ـــان فارســـی هســـتند  ـــه زب ـــل: اگـــر ایـــن مـــدارک ب ـــی قب ـــه ســـال تحصیل ـــوط ب ـــز نمـــرات و معـــدل مرب ری
ـــد.  ـــه کنی ـــام ارائ ـــان ثبت ن ـــان انگلیســـی در زم ـــه زب ـــه رســـمی ب ـــا ترجم ـــراه ب ـــا را هم ـــد آنه بای

ویزای تحصیلی کانادا

پرداخت شهریه: در صورتی که اقامت دائم کانادا را نداشته باشید. 

شرایط پذیرش در دبیرستان های کانادا
اسناد و مدارک شناسایی و تحصیلی برای ارائه به دبیرستان عبارتند از:

گذرنامه معتبر و ارائه یک نسخه کپی از آن 	

سوابق تحصیلی )ریزنمرات و کل پرونده( در سه سال اخیر 	

تکمیل فرم پذیرش 	

ارائه توصیه نامه  	

برخی مدارک احتمالی دیگر:

ارائه مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی 	

شرکت در آزمون پذیرش 	

ارائه یک مقاله تحقیقاتی در زمینه ای که مدرسه تعیین کرده است 	

داشتن حداقل معدلی که مدرسه تعیین کرده است 	
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مراحل پذیرش در دبیرستان های کانادا

دو نکته مهم در ارتباط با اپالی و پذیرش وجود دارد:

حتمـــا بایـــد اطمینـــان پیـــدا کنیـــد کـــه حداقـــل ۶ مـــاه قبـــل از شـــروع ســـال تحصیلـــی بعـــدی بـــرای اخـــذ  	
پذیـــرش از مدرســـه مـــورد نظـــر خـــود اقـــدام مـــی کنیـــد. 

ـــوال  	 ـــرا معم ـــه داشـــته باشـــید؛ زی ـــن آن توج ـــه ددالی ـــرای اســـتفاده از بورســـیه، ب ـــل ب در صـــورت تمای
ـــا محـــدود اســـت.  ـــرای بورســـیه ه ـــالی ب ـــان اپ زم

1. مدارک خود را به بهترین شکل آماده کنید. 

2. دبیرستان یا کالج مورد نظر را انتخاب کنید. 

3. برای ویزا اقدام کنید. 

4. اخذ نامه پذیرش

5. اثبات تمکن مالی

در صورتی که مدرسه مورد نظرتان، شما و یا فرزندتان را پذیرفت، یک نامه پذیرش برای شما ارسال می کند. 
شما برای به دست آوردن مجوز تحصیل به این نامه نیاز خواهید داشت. 
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تفاوت های دبیرستان های کانادا با امریکا 

1- بازدهی سیستم آموزشی در کانادا بسیار بیشتر از آمریکا است. 

2- تحصیل در دبیرستان های کانادا ۱۶ تا ۳۸ درصد کم تر از دبیرستان های آمریکا هزینه دارد. 

ــن کار در آن  ــرا مراحــل انجــام ای ــالی اســت. زی ــرای اپ ــا ب ــن کشــورهای دنی ــکا یکــی از ســخت تری 3- آمری
بســیار پیچیــده اســت. امــا کانــادا شــرایط را بــه بهتریــن شــکل بــرای تحصیــل دانــش آمــوزان خارجــی فراهــم 

کــرده اســت. 

4- سطح آموزش در کانادا در رده بندی های بین اللملی، ۱۱ پله باالتر از آمریکا است. 

5- شانس پذیرش در دبیرستان های کانادا معموال ۳ برابر بیشتر از آمریکا است. 

6- دبیرســتان هــای کانادایــی معمــوال ســختگیری بیشــتری در مســائل درســی نســبت بــه دبیرســتان هــای 
ــوزان  ــش آم ــر و بیشــتر دان ــری بهت ــی و یادگی ــر موجــب پیشــرفت ســطح علم ــن ام ــد و ای آمریکایــی دارن

کانادایــی مــی شــود. 

7- دبیرســتان هــای کانادایــی تاکیــد کــم تــری نســبت بــه دبیرســتان هــای آمریــکا بــر انجــام فعالیــت هــای 
ــه جــای تمرکــز کامــل روی آنهــا، تنــوع بیشــتری از فعالیــت هــای مختلــف را در اختیــار  ــد و ب ورزشــی دارن

دانــش آمــوزان قــرار مــی دهنــد. 
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دریافت بورسیه برای تحصیل دبیرستان در کانادا

دولــت کانــادا بــرای همــه ی دانــش آمــوزان خارجــی بورســیه تحصیلــی بــرای ورود بــه دبیرســتان های ایــن 
کشــور در نظــر نگرفتــه اســت؛ امــا بــا ایــن حــال، دانــش آموزانــی کــه واجــد شــرایط باشــند، همچنــان مــی 

تواننــد از بورســیه تحصیلــی در دبیرســتان هــای کانــادا بهــره منــد شــوند. 

شرایط اولیه برای استفاده از بورسیه عبارتند از:
انتخاب و در نظر گرفتن یک یا چند بورسیه که برای آنها واجد شرایط هستید.  	

بررسی مناطقی که این بورسیه قابل استفاده است.  	

بررســـی شـــرایط اســـتفاده از بورســـیه مـــورد نظـــر )ایـــن کـــه فقـــط هزینـــه شـــهریه را پوشـــش مـــی  	
دهـــد و یـــا شـــامل هزینـــه هـــای دیگـــر هـــم مـــی شـــود(. 

ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز برای بورسیه مورد نظر.  	

لیستی از بورسیه هایی که ممکن است برای آنها واجد شرایط باشید:
	 Viaggio Italiano Scholarship

	 Halsey Fund Scholarship

	 Abbey Road Programs Summer Fellowships & Scholarships

	 The experiment in International Learning Scholarships

	 National Language Security Initiative

	 YFU-USA Key Club/Key Leader Scholarship

	 Define Yourself Scholarship

	 Brandon Goodman Scholarship

	 US State Department Scholarships

	 Vaya an Americana Latina Scholarship

	 CIEE Program Scholarships

	 Yoshi-Hattori Memorial Scholarship

	 Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study Abroad Program
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دروس ارائه شده در دبیرستان های کانادا

هــر یــک از اســتان هــای کانــادا برنامــه تحصیلــی و آموزشــی منحصــر بــه فــرد خــودش را پیــاده ســازی و اجــرا 
مــی کنــد کــه در هــر یــک از آنهــا دروس و واحدهــای متنــوع زیــادی وجــود دارد کــه دانــش آمــوزان بــر اســاس 

عالیــق خــود تعــداد زیــادی از آنهــا )واحدهــای اختیــاری( را انتخــاب مــی کننــد. 

دروس اصلی دبیرستان های کانادا
زبان انگلیسی )ادبیات انگلیسی، ادبیات آمریکایی، هنرهای زبانی، گرامر، رایتینگ و… .( 	

زبان های خارجی )فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی و… .( 	

جغرافی )جغرافیای جهان و جغرافیای کانادا( 	

تاریخ )تاریخ مدنی کانادا و تاریخ جهان( 	

ریاضیات )جبر، هندسه، حساب، فیزیک، اقتصاد و ریاضی محض( 	

علوم )فیزیک، شیمی، بیولوژی( 	

هنر 	

سایر موارد انتخابی )مانند مطالعات کامپیوتر، تربیت بدنی و موارد دیگر( 	
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نحوه نمره دهی و ارزیابی در دبیرستان های کانادا

در صورتی که استانی که در آن اقامت می کنید از عالمت های + و – نیز برای تعیین دقیق تر نمره استفاده 
می کند، معموال درصدها را به شکل زیر نمایش می دهد:

9۰ تا ۱۰۰ درصد Excellent A

Good ۸۰  تا ۸9 درصد B

Average/ Fair  7۰ تا 79 درصد C

Poor  ۶۰ تا ۶9 درصد D

زیر ۶۰ درصد Fail F

درصد حرف

9۵ تا ۱۰۰ +A

۸۶ تا 9۴ A

۸۰ تا ۸۵ -A

77 تا 79 +B

7۴ تا 7۶ B

7۰ تا 7۳ -B

۶7 تا ۶9 +C

۶۴ تا ۶۶ C

۶۰ تا ۶۳ -C

۵7 تا ۵9 +D

۵۴ تا ۵۶ D

۵۰ تا ۵۳ -D

۰ تا ۴9 F
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اقامت در کانادا برای تحصیل در دبیرستان

ــادا، وارد ایــن کشــور می شــوند بایــد شــخصی را  ــرای تحصیــل در دبیرســتان هــای کان دانش آموزانــی کــه ب
بــه عنــوان قیــم معرفــی  کننــد. 

در صورتــی کــه امــکان حضــور یکــی از والدیــن در کانــادا در طــول مــدت تحصیــل فرزنــد در دبیرســتان های 
کانــادا وجــود نداشــته باشــد؛ شــما می توانیــد در صــورت اقامــت یکــی از وابســتگان خــود در کانــادا، او را بــه 

عنــوان قیــم معرفــی کنیــد. 

اگــر هیــچ یــک از مــوارد گفتــه شــده بــرای شــما مهیــا نیســت بــا  روش home stay می توانیــد فرزنــد خــود 
را بــه یــک خانــواده کانادایــی بســپارید تــا در یــک اتــاق مســتقل در منــزل آنهــا اقامــت داشــته باشــد. البتــه 
فقــط خانواده هایــی کــه مجــوز از دولــت کانــادا دریافــت کــرده باشــند می تواننــد در ایــن طــرح شــرکت کننــد.

ــد  ــار آ هــا زندگــی می کن ــه در کن ــواده ای ک ــان توســط خان ــن روش اقامتــی، وعده هــای غذایــی فرزندت در ای
تامیــن می شــود. در روش home stay، ماهانــه 900 دالر بایــد بپردازیــد. 

بعضــی از دبیرســتان ها در کانــادا از خوابگاه هــای شــبانه روزی برخــوردار هســتند و دانش آمــوزان می تواننــد 
بــا پرداخــت هزینــه، در آنهــا ســاکن بشــوند. 
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کار حین تحصیل در دبیرستان های کانادا

ــر شــرایط کاری ســخت،  ــد، در براب ــر ۱۸ ســال ســن دارن ــه زی ــدرال و ایالتــی از نیروهــای کاری ک ــن ف  قوانی
ــد.  ــه ای کــه جــزو مشــاغل ســخت باشــند، محافظــت مــی کنن ــر عادالن طاقــت فرســا و غی

حداقــل ســن قانونــی بــرای کار کــردن معمــوال ۱۴ یــا ۱۵ ســال اســت. قانــون کار کانــادا، بــه افــراد زیــر ۱7 ســال 
تنهــا تحــت شــرایطی اجــازه کار مــی دهــد کــه کارشــان بــا ســاعت مدرســه و تحصیل شــان تداخــل نداشــته 

باشد. 

 دانــش آمــوزان بیــن المللــی کــه در حــال تحصیــل در مراکــز آموزشــی معتبــر کانــادا باشــند و مــدارک معتبــری 
بــرای اقامــت خــود در ایــن کشــور داشــته باشــند، بــه راحتــی امــکان کار کــردن برایشــان فراهم اســت. 

شرایط کار حین تحصیل تا قبل از رسیدن به سن قانونی در کانادا:
کار کردن قبل از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 7 شب برای افراد زیر سن قانونی ممنوع است.  	

ــا ۳  	 ــالت( و یـ ــاعت در روز )در تعطیـ ــتر از ۸ سـ ــردن بیشـ ــازه کار کـ ــتانی اجـ ــوزان دبیرسـ ــش آمـ دانـ
ـــد و مجمـــوع ســـاعات کاری آنهـــا  ـــر اســـت( ندارن ـــر تعطیـــل کـــه مدرســـه دای ســـاعت در روز )روزهـــای غی

نبایـــد بـــه ترتیـــب بـــه بیشـــتر از ۴۰ و ۱۸ ســـاعت در هفتـــه برســـد. 
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تحصیل در کالج  های کانادا

ـــه ای در  ـــه “موسســـات فنـــی و حرف ـــادا” ب ـــج در کان ـــه “کال ـــم ک ـــی کنی ـــوارد مشـــاهده م در بســـیاری از م
ـــران” شـــبیه شـــده اســـت.  ای

ـــد و برنامـــه هـــای  ـــان معناهـــای متفاوتـــی دارن ـــف انگلیســـی زب ـــج” و “دانشـــگاه” در کشـــورهای مختل “کال

ـــه  ـــرای ورود ب ـــادا دانشـــجویان ب ـــج هـــای کان ـــد. معمـــوال در کال ـــه اجـــرا در مـــی آین مختلفـــی در آن هـــا ب
ـــاده مـــی شـــوند.  ـــازار کار آم ب

ایستگاه تجربه

کالــج معــادل دوره هــای فنــی و حرفــه ای در ایــران اســت و ســرفصل هــای ایــن دوره منطبــق بــر نیازهــای بــازار 
کار اســت و عــالوه بــر دانــش، مهــارت را نیــز بــه دانــش آمــوزان انتقــال مــی دهــد.   

کالــج هــا بــه نســبت دانشــگاه هــا نمــره ی زبــان کمتــری مــی خواهنــد و حتــی مــی تــوان پذیــرش مشــروط بــه 
گذرانــدن دوره زبــان گرفــت. طــول ایــن دوره و هزینــه آن بــه ســطح زبــان خــود شــخص بســتگی دارد. 
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هزینــه پرداختــی در کالــج هــا بــه نســبت دانشــگاه هــا کمتــر اســت. شــاید در نــگاه اول متوجــه ایــن اختــالف 
نشــوید؛ امــا در طوالنــی مــدت ایــن اختــالف بیشــتر حــس مــی شــود. 

یــک نکتــه ی مهــم کــه بــرای گرفتــن اقامــت بســیار مهــم اســت، ســاعت تحصیــل در کالــج اســت؛ اگــر ایــن 
زمــان زیــر ۱۸۰۰ ســاعت باشــد بــرای اقامــت دچــار مشــکل مــی شــوید. 

دانشــگاه هــا معمــوال آمــاری از تعــداد افــراد و همچنیــن مقــداری کــه توانســته انــد کمــک هزینــه تحصیلــی 
دریافــت کننــد، گــزارش مــی دهنــد؛ شــما مــی توانیــد در بررســی دانشــگاه هــا بــه ایــن عامــل مهــم هــم توجــه 

نمایید. 

ــری باعــث مــی  ــادا اســت؛ انعطــاف پذی ــودن، یکــی از ویژگی هــای دوره کارشناســی در کان ــر ب انعطــاف پذی
شــود تــا دانشــجویان بــه راحتــی برنامــه هــای کارشناســی خــود را تغییــر دهنــد. از دیگــر مزایــای ایــن ویژگــی 

مــی تــوان بــه تحصیــل همزمــان دانشــجویان در دو رشــته لیســانس اشــاره کــرد. 

هزینــه  ی پرداختــی بــا توجــه بــه رشــته، دانشــگاه، شــهر انتخابــی و تعــداد واحدهــای اخــذ شــده در هــر تــرم 
متفــاوت اســت. همچنیــن هزینــه زندگــی نیــز بــه شــهریه اضافــه می شــود کــه ایــن هزینــه نیــز بــا توجــه بــه 

شــهر و اســتان انتخابــی متفــاوت اســت. 

ــه زندگــی در شــهرهای  ــد خیلــی مهــم اســت. هزین ــل انتخــاب مــی کنی ــرای تحصی ــه ب شــهر و اســتانی ک
کوچکتــر بســیار کمتــر اســت و شــما مــی توانیــد بــه راحتــی از پــس آنهــا بربیاییــد و حتــی مقــداری هــم 

ــرای تفریحــات خــود ذخیــره کنیــد.  ب

هنــگام تحصیــل در کالــج و دانشــگاه هــا بــه صــورت نیمــه وقــت، ۲۰ ســاعت و در تعطیــالت ۴۰ ســاعت در 
هفتــه مجــاز بــه کار کــردن هســتید و از ایــن طریــق مــی توانیــد بخشــی از هزینــه هــای خــود را پوشــش 
دهیــد. متوســط حقــوق بــرای یــک کار دانشــجویی جنــرال تقریبــا ســاعتی 14-20 دالر اســت؛ ایــن حقــوق در 

هــر اســتان متفــاوت اســت. 

ــن اقامــت از  ــا ای ــر اســت. ام ــه کشــورها بهت ــه بقی ــادا نســبت ب ــل در کان وضعیــت اقامــت پــس از تحصی
اســتانی بــه اســتان دیگــر متفــاوت اســت و شــرایط مختلفــی دارد. در برخــی اســتان ها بعــد از تحصیــل بــه 
ــزای کاری  ــه اشــتغال و اخــذ وی ــم ب ــا در برخــی دیگــر اقامــت دائ ــم گرفــت ام ــوان اقامــت دائ راحتــی می ت

بســتگی دارد. 
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انواع کالج های کانادا 

کالج های کانادا به دو دسته تقسیم می شوند:
ــی کانـــادا: کالج هـــای دولـتــی بودجـــه خـــود را از دولـــت فـــدرال تامیـــن می کننـــد و  کالـــج هـــای دولـت

شـــهریه ایـــن کالج هـــا کمتـــر اســـت. 

ـــادا: کالج هـــای خصوصـــی بودجـــه خـــود را از شـــهریه ای کـــه از دانشـــجویان  ـــج هـــای خصوصـــی کان کال
ــری  ــهریه باالتـ ــتند و شـ ــر هسـ ــوال کوچک تـ ــی معمـ ــز علمـ ــن مراکـ ــد. ایـ ــن می کننـ ــد تامیـ می گیرنـ

ــی دارنـــد.  نســـبت بـــه کالج هـــای دولـت

مزایای تحصیل در کالج های کانادا

1. نیاز نداشتن به مدارک متعدد

2. امکان اپالی با معدل پایین

3. موقعیت های شغلی زیاد و امکان جذب سریع به بازار کار

4. امکان اخذ ویزای کاری پس از پایان دوره کالج در کانادا

5. امکان اخذ ویزای کاری پس از پایان دوره کالج در کانادا

6. تنوع باالی کالج ها و مراکز آموزشی کانادا

7. تنوع دوره ها برای پذیرش از دبیرستان یا کارشناسی

8. امکان معادل سازی نمرات در مقاطع تحصیلی باالتر
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اطالعات مورد نیاز برای پذیرش کالج در کانادا
قبل از هر اقدامی بهتر است کالج معتبر خود را انتخاب کنید.  	

به دلیل فرآیند ویزا بهتر است 6 یا 7 ماه قبل از شروع ترم اقدام کنید.  	

هامبر - سنتنیال - کانستوگا - جورج براون - سنکا بهترین کالج  های کشور

کموسان - سنتنیال - هامبر - سلکرک - سنکا چند مورد از ارزان  ترین کالج  های کشور

دوره های فنی حرفه ای و آمادگی برای بازار کار
دو نوع خصوصی یا عمومی دولتی

نام دیگر کالج  ها

معموال بین ۶ ماه تا ۳ سال طول دوره ها

پاسپورت معتبر
مدرک پایان دبیرستان برای پذیرش از کالج

مدرک لیسانس برای پذیرش از دانشگاه
انگیزه نامه

ترجمه ریز نمرات
مدرک زبان مورد نیاز برای تحصیل در کانادا

ترجمه شناسنامه

مدارک مورد نیاز پذیرش

مدارک مختلف بین المللی
تافل معموال ۸۰
آیلتس ۶ تا ۶.۵

مدارک زبان برای  پذیرش

میانگین ۵ تا ۸ هزار دالر کانادا در ترم شهریه کالج در کانادا

میانگین برای یک نفر ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دالر کانادا
اجاره بها آپارتمان یک خوابه 7۰۰ تا ۱۲۰۰ دالر کانادا

هزینه زندگی پس از پذیرش
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پاییز: سپتامبر یا شهریور
زمستان: ژانویه یا دی

تابستان: می یا اردیبهشت
شروع ترم  ها

براساس اعالم کالج ها ۶ تا 7 ماه قبل از شروع ترم بهترین زمان اقدام

سن ۱۸ تا ۲۳ یا تا ۳۵ سال
ســن های باالتر شــانس دارند اما ممکن است پذیرش 

نشوند.
بهترین سن برای پذیرش

بــا دیپلم دبیرســتان یا مدرک دانشــگاهی می توان در 
دوره ها شرکت کرد.

دوره های فنی و حرفه ای کالج  ها برای کدام 
مقطع ارائه شده است؟

دارد
هدف اصلی دوره های کالج در کانادا بازار کار است.

امکان کار پس از فارغ التحصیلی

دارد
پس از فارغ التحصیلی می توان ویزای کاری یا ســایر 

ویزاها را دریافت کرد.
امکان اخذ اقامت پس از تحصیل در کانادا

 دارد
براساس سیستم دانشگاهی می توان واحد های کالج 

را معادل سازی کرد.
امکان معادل سازی واحدها برای دانشگاه
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تفاوت بین کالج و دانشگاه در کانادا

معموال شهریه دانشگاه ها نسبت به کالج ها بیشتر است.

هزینه تحصیل در دانشــگاه به طور ســالیانه در مقطع کارشناسی بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میانگین شهریه
دالر کانادا و در مقطع تحصیالت تکمیلی بین ۲۵ تا 7۵ هزار دالر کاناداست.

هزینه تحصیل در دانشگاه به طور سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ هزار دالر کانادا است.

دوره  های آموزشی در کالج نسبت به دانشگاه کوتاه  تر است. طول دوره تحصیل

نمره زبان مورد نیاز برای تحصیل در کالج نسبت به دانشگاه کمتر است. نمره زبان

در کالــج هــا معمــوال به دانشــجویان گواهی، دیپلم و ســرتیفیکیت اعطا می شــود، 
در صورتی که دانشــجویان در دانشــگاه ها به مدارک رســمی تر در مقطع کارشناســی 

)لیسانس( و تحصیالت تکمیلی )فوق لیسانس و دکتری( دست می یابند.

اعطای مدارک و 
گواهینامه ها

کالج معموال از دانشگاه کوچک تر است. اندازه

تنوع رشته ها و برنامه های آموزشی در کالج نسبت به دانشگاه کمتر است. تعداد برنامه های 
آموزشی

تمرکز دانشگاه ها معموال بر برنامه های دانشگاهی و حرفه ای است.
تفاوت در برنامه 

ـی بوده و مرتبط با بازار کار اســت و به دروس تئوری های آموزشی در کالــج هــا اغلــب دروس، عمـل
کمتر پرداخته می شود.

در دانشگاه برای دانشجویان واجدالشرایط بورسیه های فراوانی وجود دارد
بورسیه و 

اسکالرشیپ
در کالج ها برای دانشجویان بین المللی چنین نیست.

اخذ پذیرش از کالج ها نسبت به دانشگاه آسان تر است. نحوه پذیرش
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برنامه های کالج در کانادا برای دانشجویان بین المللی
ــی را پذیـــرش می کننـــد و  تعـــداد زیـــادی کالـــج در کانـــادا وجـــود دارنـــد کـــه دانشـــجویان بین الملـل
ـــاره  ـــا پ ـــه صـــورت تمـــام وقـــت و ی ـــد. ایـــن برنامه هـــا ب ـــرای دانشـــجویان خارجـــی دارن برنامه هـــای خاصـــی ب
ــی شـــامل برنامه هـــای آکادمیـــک شـــامل دیپلمـــا،  وقـــت برگـــزار می شـــود. ایـــن برنامه هـــا بـــه طـــور کـل

ــرفته اســـت.  ــای پیشـ ــی و برنامه هـ ــالت تکمیـل ــای تحصیـ ــرفته، گواهینامه هـ ــا پیشـ دیپلمـ

برنامه  های آموزشی دانشجویان کالج در کانادا شامل موارد زیر هستند:

ESL یا به عنوان زبان دوم EAP برنامه آموزش زبان انگلیسی با اهداف آکادمیک

دوره آموزشی زبان فرانسه

برنامه های مدرک لیسانس

کورس آماده سازی برای امتحانات مجوز حرفه ای

مطالعات کوتاه مدت به منظور کسب تجربه و مهارت های عملی

سرتیفیکیت های کوتاه  مدت با ارائه انواع گواهینامه

برنامه های کارآموزی برای دانشجویان
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تحصیل در دانشگاه های کانادا

ـــادا فرصـــت هـــای متعـــددی را در اختیـــار شـــما قـــرار مـــی دهـــد تـــا عـــالوه  تحصیـــل در دانشـــگاه هـــای کان
بـــر تحصیـــل در یکـــی از بهتریـــن و پیشـــرفته تریـــن دانشـــگاه هـــای جهـــان بـــا بهتریـــن امکانـــات بـــا طیـــف 

وســـیعی از فرهنـــگ هـــا نیـــز آشـــنا شـــوید. 

شرایط تحصیل در کانادا با مدرک دیپلم

نبایــد بیــش از 2 یــا 3 ســال از اعتبــار مــدرک شــما گذشــته باشــد. )2 تــا 3 ســال فاصلــه تحصیلــی )گــپ 
تحصیلــی(  قابــل قبــول اســت(

مدارک دوران دبیرستان، پیش دانشگاهی و دیپلم ارائه شود. 

تمکــن مالــی اثبــات شــود. )هزینــه تحصیــل در کانــادا بــا مــدرک دیپلــم از 10000 تــا 25000 دالر کانــادا بــه 
طــور ســاالنه متغیــر اســت(
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شرایط سنی تحصیل در مقطع کارشناسی در کانادا 
پـــس از گذرانـــدن دوران مدرســـه و گرفتـــن مـــدرک دیپلـــم، دانـــش آمـــوز مـــی توانـــد بـــا تغییـــر موقعیـــت 

خـــود یعنـــی بـــه عنـــوان دانشـــجو وارد دانشـــگاه و در واقـــع مقطـــع کارشناســـی شـــود. 

ـــا  ـــا ب ـــه نشـــده اســـت! ام ـــر گرفت ـــع کارشناســـی، شـــرایط ســـنی خاصـــی در نظ ـــرای دانشـــجویان در مقط ب
ـــان بـــه خصـــوص کســـانی  ـــه ایـــن نکتـــه توجـــه کـــرد کـــه جوان ـــادا بایـــد ب توجـــه بـــه جمعیـــت کهنســـال کان

ـــد داشـــت.  ـــرش خواهن ـــرای پذی ـــد شـــانس بیشـــتری ب ـــه ان ـــم خـــود را گرفت ـــه تازگـــی مـــدرک دیپل کـــه ب

اقدامات اولیه برای تحصیل در مقطع کارشناسی در کانادا
در قدم اول درباره ی دوره هایی که با رزومه شما مرتبط هستند تحقیق کنید.  	

بعـــد از انتخـــاب شـــهر و رشـــته مـــورد نظـــر، نســـبت بـــه مـــواردی نظیـــر مهلـــت ثبـــت نـــام، مـــدارک مـــورد  	
نیـــاز و زبـــان آن دانشـــگاه اطالعـــات کســـب کنیـــد 

مدارک زیر را به همراه داشته باشید:  	

کپی مدرک دبیرستان یا همان دیپلم 	

فرم کامال پر شده اپلیکشن 	

انگیزه نامه 	

مـــدارک معتبـــر در زمینـــه زبـــان انگلیســـی نظیـــر تافـــل و  آیلتـــس و مـــدارک معتبـــر زبـــان فرانســـوی  	
نظیـــر تـــی ســـی اف، تـــی ای اف، دی ای ال اف

مدارک معتبر مالی  	

مدت اعتبار مدراک تحصیلی 	

رزومه به روز رسانی شده 	

نکته: همه مدارک شما باید به صورت رسمی به زبان انگلیسی یا فرانسوی ترجمه شده باشد.

ـــی  	 ـــرش تحصیل ـــذ پذی ـــد از اخ ـــا بع ـــادا باشـــید ت ـــای کان ـــرش از یکـــی از دانشـــگاه ه ـــه پذی ـــر نام منتظ
ـــد ـــی نمایی ـــزای تحصیل ـــذ وی ـــه اخ ـــدام ب اق
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اقدامات مورد نیاز برای اخذ ویزای دانشجویی درکانادا 

نامه پذیرش خود را از دانشگاه مذکور با اطالعات کامل در آن دریافت نمایید. 

مراحل پرداخت شهریه و مباحث مالی را انجام داده و رسید آن را دریافت کنید. 

مــدارک مالــی را کــه اثبــات کنــد شــما تــوان پرداخــت هزینــه هــای تحصیــل در کانــادا بــرای دوره کارشناســی 
مــورد نظــر را داریــد، ارائــه نماییــد. 

شــما می بایســت آزمایــش پزشــکی ای را کــه مختــص و مربــوط بــه دولــت کانــادا اســت بدهیــد و جــواب آن 
را همــراه خــود داشــته باشــید. 

فــرم درخواســت ویــزای تحصیلــی بــرای دوره کارشناســی را پــر نماییــد. ایــن فــرم شــامل مــدارک زیــر خواهــد 
بــود:

مدارک کارنامه های علمی  	

فرم اطالعات مربوط به خانواده 	

کپی از آخرین پاسپورت معتبرتان 	

نامه پذیرش دانشگاه مربوطه 	

فرم آی ام ام یا همان فرم وکیل 	

تست مهارت انگلیسی یا فرانسه 	

مدارک بانکی و مالی 	

رسید پرداخت شهریه 	

رسید آزمایش انجام شده 	

پرسشنامه دانش آموزی 	

سپس شما آماده رفتن به سفارت و دریافت ویزای تحصیلی کانادا خواهید شد. 
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مهلت گرفتن پذیرش از دانشگاه های کانادا
 بـــرای تـــرم اول از ســـپتامبر تـــا دســـامبر - بـــرای تـــرم دوم از ژانویـــه تـــا آوریـــل، و اگـــر تـــرم تابســـتانی 

ـــد.  ـــت داری ـــام تابســـتان را وق ـــد تم ـــم داری ه

بورسیه های تحصیلی در مقطع کارشناسی
بورســـیه هـــای موجـــود در مقطـــع کارشناســـی در کانـــادا نســـبت بـــه دیگـــر مقاطـــع تحصیلـــی در دانشـــگاه 
ـــر جـــزو دانشـــجویان اســـتعداد درخشـــان  ـــا اگ ـــا محـــدود اســـت؛ ام ـــن المللـــی تقریب ـــرای دانشـــجویان بی ب
ـــان قابـــل توجـــه )آیلتـــس بـــاالی 7 یـــا  ـــاال یـــا معـــادل آن و نمـــره زب ـــا شـــرایط عالـــی مثـــال معـــدل 19 بـــه ب ب

7.5( هســـتید، مـــی توانیـــد روی برخـــی از ایـــن بورســـیه هـــا حســـاب کنیـــد. 

گفتنــی اســت کــه در ایــن مقطــع بــه دانشــجویان بیــن المللــی در هــر تــرم تحصیلــی بورســیه هــای تشــویقی 
نیــز تعلــق مــی گیــرد. 

مدارک مورد نیاز برای پذیرش در مقطع کارشناسی در دانشگاه های کانادا
گواهی یا مدرک پایان تحصیالت متوسطه و یا دیپلم دبیرستان 	

ارائه ترجمه ریز نمرات دوران متوسطه 	

اثبات تمکن مالی 	

اثبات مهارت های زبانی 	

فرم تکمیل شده مربوط به درخواست ادامه تحصیل در دانشگاه 	

معدل باالی 12 در دیپلم دوره دبیرستان 	

	 CV رزومه تحصیلی یا

انگیزه نامه 	

وقفه تحصیلی بیش از 2 یا 3 سال نباشد.  	

نکته: معمواَل ددالین اپالی در دانشگاه های کانادا برای دوره کارشناسی ماه ژانویه است. 



54تحصیل فرزندان در کانادا

هزینه های تحصیل در کانادا در مقطع کارشناسی

حداقل نمره زبان مورد نیاز در مقطع کارشناسی

تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان در مقطع کارشناسی
اگـــر مـــی خواهیـــد بـــدون مـــدرک زبـــان در مقطـــع کارشناســـی اپـــالی کنیـــد، توصیـــه مـــی شـــود دانشـــگاه 
هایـــی را انتخـــاب کنیـــد کـــه از شـــما مـــدرک زبـــان نخواهنـــد. در ایـــن دانشـــگاه هـــا مـــی توانیـــد پذیـــرش 
ـــان و کســـب حداقـــل نمـــره مـــورد نیـــاز در آخـــر دوره  ـــه شـــرط شـــرکت در دوره هـــای آمـــوزش زب خـــود را ب

بگیریـــد. 

دانشگاه های معتبر در کانادا بدون نیاز به مدرک آیلتس

۱۰۰۰۰ تا ۲9۰۰۰ دالر کانادا شهریه ساالنه 

۱۴۰۰۰ دالر تا ۴۶۰۰۰ دالر کانادا هزینه های زندگی )خانه، خوراک، حمل ونقل و 
موارد تحصیلی(

۸۳ دالر هزینه انگشت نگاری 

۱۵۰ دالر هزینه ویزای دانشجویی

آزمون آیلتس آزمون تافل مقاطع تحصیلی مختلف در کانادا

حداقل نمره کل ۶.۵ حداقل 9۲ تا ۱۰۰ مدرک زبان مورد نیاز برای مقطع کارشناسی در کانادا

کالج اوکانگان 	

دانشگاه کنکوردیا 	

کالج کمبرین 	

دانشگاه مموریال نیوفاندلند 	

کالج سنکا 	

دانشگاه رجاینا 	

دانشگاه ساسکاچوان 	

دانشگاه وینیپگ 	

دانشگاه براک 	

دانشگاه کارلتون 	
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