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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

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

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. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )604( 7733475 021  9130  2929
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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 مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم
بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف کارشناس 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 کارشناســان تراســت، در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که 

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
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 دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

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

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم
پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه 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 دانشگاه 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 دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در کانادا با تراست
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آیا تحصیل فرزندتان خارج از کشور باعث نگرانی شما می شود؟ نگران نباشید، این راهنمای 
جامع ضمن رفع تمامی ابهامات به شما و فرزندتان کمک می کند تا به راحتی در یک دنیای 
جدیــد و هیجان انگیــز قدم بردارید. کلیه مســائل از موضوع اســکان گرفته تا معادل ســازی 
مدارک تحصیلی و امنیت موجود در این شهر و هر آنچه باید درباره مونترآل به عنوان محل 
زندگی جدید فرزندتان در دوره تحصیلی آتی را بدانید در این راهنما شرح داده شده است. 

اولین گام: اجازه دهید فرزندتان در خارج از کشور تحصیل کند

ــد شــما قصــد تحصیــل در خــارج از کشــور را دارد، مونتــرآل بهتریــن انتخــاب  در صورتــی کــه فرزن
اســت. طبــق رتبه بنــدی موسســه QS بــرای بهتریــن شــهرهای دانشــجویی در ســال 2018، مونتــرآل از 
نظــر ســابقه دانشــگاه و ایــن حقیقــت کــه دانشــجویان را ترغیــب بــه اقامــت پــس از فارغ التحصیلی 
می کنــد، بهتریــن شــهر دانشــجویی جهــان انتخــاب شــد. ایــن رتبه بنــدی بیشــتر بــر نــرخ اســتخدام، 

هزینــه زندگــی، جذابیــت و منابــع قابــل اســتفاده بــرای دانشــجویان در ایــن شــهرها تمرکــز دارد. 

مرثیه ای برای مونترآل، سروده یک دانشجوی فرانسوی دانشگاه مونترآل 
مونتــرآل بهترین شــهر دانشــجویی در قــاره امریکا، دانشــگاهی دو زبانه و چند فرهنگی اســت و بدون 
اینکه دچار شــوک دوری از خانه شــوید، یک انتخاب معقوالنه برای تغییر محل زندگی است. با الهام از 
مدل امریکایی، سیستم این دانشگاه کانادایی مبنی بر نقاط قوت برترین دانشگاه های سنتی بنا شده 
است. دانشگاه مونترآل، یک موسسه آموزشی با کیفیت، دارای ساختار و استقالل مناسب و سه سطح 
متمایز برای تحصیل )کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکترا( است. دانشگاه مونترآل یک مرکز منحصر 
به فرد برای تحصیالت دانشــگاهی اســت که انواع برنامه های تحصیلی را ارائه می دهد؛ در واقع حدود 
250 برنامه تحصیلی مقطع کارشناســی و بیش از 350 برنامه تحصیلی مقاطع باالتر در این دانشــگاه 
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برای تحصیل وجود دارد. 

خالصــه تاریخچـــه دانـشگـــاه

 HEC دانشــگاه مونتــرآل در ســال 1878، همــراه بــا موسســه های آموزشــی وابســته آن شــامل
مونتــرآل و پلی تکنیــک مونتــرآل، مشــهورترین موسســه های آمــوزش عالــی کبــک، تأســیس شــد؛ 
بیــش از 67,000 دانشــجو در محوطه هــای دانشــگاهی مونتــرآل پذیرفتــه شــده اند. بیــش از 9,300 
ــد و  ــود انتخــاب کرده ان ــر تحصیلــی خ ــرای مقاطــع باالت ــن دانشــگاه را ب ــی، ای دانشــجوی بین الملل
همیــن مــوارد باعــث شــده ایــن دانشــگاه بــه چهارمیــن دانشــگاه بین المللــی در کانــادا تبدیــل شــود. 
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زندگــی در مونتـــرآل چگونــه اســت؟

مـونتـــرآل شهـــری امــن 
مونترآل، ترکیبی از پاریس و نیویورک همراه با انرژی و پویایی شــهرهای بزرگ مدرن اســت. این شــهر 
بخش قابل توجهی از فضای ســبز را در خود جای داده اســت و طبیعت را به قلب منطقه شــهری آورده 
اســت )بــه عنــوان مثال می توان به منطقــه مون رویال )Mount Royal( که با نــام »green lung یا ریه 
سبز« نیز شناخته می شود اشاره کرد(. اما جذابیت منحصر به فرد مونترآل ناشی از سطح باالی آرامش 

در سبک زندگی و مهربانی شهروندان آن است که ویژگی اصلی مردم کانادا نیز است. 

 )The Economist( مونتــرآل بــه تازگــی در رتبه بنــدی 25 شــهر امــن جهــان کــه توســط اکونومیســت
انجــام شــده اســت، جایــگاه دوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت. متــرو شــهر مونتــرآل کــه بســیار 
تمیــز و امــن اســت عامــل اصلــی کســب ایــن رتبــه توســط شــهر مونتــرآل اســت. بــه عــالوه اگــر 
فرزندتــان حتــی بــه آخریــن متــرو نرســد، جــای هیــچ نگرانــی نیســت، می توانــد ســوار اتوبوس هــای 

شــبانه ایمــن شــده کــه همــواره در دســترس هســتند و طبــق برنامــه حرکــت می کننــد. 
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در محیط دانشــگاه مونترآل، یک تیم امنیتی در 24 ســاعت شــبانه روز حضور دارند. حضور مداوم این 
افراد امنیت حدود 67,000 دانشــجو و کارمند دانشــگاه را در داخل شــهر بزرگ مونترال تضمین می کند. 
مجموعه ای از دوربین های مدرن در سرتاســر محوطه دانشــگاه نصب شــده اســت که ســطح باالتری از 

امنیت را برای کل حاضرین دانشگاه مونترآل فراهم می کند. 

ــه  ــد ک ــز حضــور دارن ــا پاســبان« نی ــام »Constable ی ــه ن ــژه پلیــس ب ــن وی ــه مأموری در آخــر اینک
ــد.  ــا در محوطــه دانشــگاه حضــور دارن ــن پلیــس برخــوردار هســتند و تنه ــدرت مأموری ــان ق از هم
دانشــگاه مونتــرآل در حقیقــت تنهــا دانشــگاه حاضــر در کبــک اســت کــه در صــورت نیــاز یــک تیــم 

دارای قــدرت بازداشــت، بازجویــی و توقیــف اســت. 

در مواقع اضطراری، تنها کافی اســت شــماره 7771 را به خاطر داشــته باشــید که شما را به تیم امنیت 
حاضر در محوطه دانشگاه متصل می کند. به زودی دانشجویان می توانند یک اپلیکیشن را دانلود کنند 
که آن ها را به »سیستم هشدار عمومی« متصل می کند؛ به کمک این اپلیکیشن می توانند هشدارهای 

واقعی را بر روی تلفن خود دریافت کنند. 

بهتر است بدانید که 

نرخ تســعیر ارز بین دالر امریکا و دالر کانادا همیشــه به نفع دالر امریکا اســت، در واقع یعنی دالر امریکا 
از قدرت خرید بهتری در داخل کانادا برخوردار اســت. مقادیری که در این راهنما ذکر شــده اســت همگی بر 

اساس دالر کانادا هستند. 

مونتـرآل شهــری مقــرون به صرفــه
وقـتـی دانشــجو بــرای زندگی دانشــجویی آماده می شــود، بســیار مهم اســت کــه درباره پــول و اهمیت 
مدیریت بودجه با فرزند خود صحبت کنید. درست است که هزینه تحصیالت تکمیلی بسیار باال است، 
اما مونترآل یکی از مقرون به صرفه ترین شهرها برای زندگی است؛ همین مسئله مونترآل را به یکی از 

پر طرفدارترین مقاصد دانشجویان در جهان تبدیل کرده است. 

هزینــه زندـگـی در مونتــرآل به میزان قابل توجهی پایین تر از ســایر شــهرها در اندازه مشــابه اســت. با 
بودجــه ای حــدود 950 تــا 1225 دالر کانــادا در ماه می توان به راحتی در مونتــرآل زندگی کرد؛ این هزینه 
شــامل حمل و نقل، غذا و اجاره اســت )البته شــامل هزینه برق، آب، و گاز. . . نیز می شــود که به طور 
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مقایسه

دانشگاه های امریکایی )متوسط هر سال برای مقطع 
کارشناسی(

دانشگاه مونترآل )متوسط هر سال برای مقطع 
کارشناسی

13,615 تا 17,720 دالر امریکا33,215 دالر امریکا

شهریه تحصیلی در سال
 )متوسط هزینه برای یک دانشجوی تمام وقت(

مقطع کارشناسی13,615 تا 17,720 دالر امریکا

20,430 دالر امریکا )سال اول(

1,285 دالر امریکا )سال دوم(
مقطع کارشناسی ارشد

18,450 دالر امریکا )سال اول و دوم(

1,285 دالر امریکا )سال سوم و چهارم(
مقطع دکترا

متوســط 550 دالر کانادا برآورد شــده است(. تمامی دانشجویان تمام وقت می توانند کارت های حمل و 
نقل با هزینه ای کمتر را تهیه کنند. هزینه کتاب در هر رشته متفاوت است، اما به طور متوسط 350 

دالر کانادا در سال برآورد شده است. 

علیرغــم ایــن حقیقــت کــه تحصیــل در خارج از کشــور بــرای خانواده ها گران اســت، شــهریه تحصیلی 
دانشجویان بین المللی در کانادا، به ویژه در مقایسه با شهریه تحصیل در ایاالت متحده، پایین است. 
این امر تا حدی ناشی از این موضوع است که بخش عمده ای از بودجه دانشگاه های کانادا با هدف در 
دســترس قرار دادن برنامه های تحصیلی و ارائه آموزش با باالترین ســطح کیفیت، توسط دولت تامین 
می شود. افزون بر این، کبک یکی از استان های کانادا با پایین ترین شهریه های تحصیلی است؛ همه 
ـی معقوالنه برای  ایــن مســائل در کنار هم باعث شــده تا دانشــگاه مونترآل از نظر مســائل مالی انتخاـب

والدین و دانشجویان باشد. 
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فراینــد تحصیــل در کـانــادا 
فرایند درخواســت ویزای تحصیلی برای فرزندتان در ابتدای راه ممکن اســت ترســناک به نظر برســد، اما 
اگــر از همــان ابتــدا به صورت منظم و ســازمان یافته عمل کنید این فرایند را بــه راحتی انجام خواهید 
داد. اطالعــات مربــوط بــه مراحل ضروری این فرایند را به دقت مطالعه کنید، این کار به درک این فرایند 
کمک خواهد کرد؛ حتی اگر الزم باشد برای شروع این فرایند منتظر نامه رسمی پذیرش دانشگاه بمانید. 
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هر آنچــه برای ارائــه درخواست ویــزای تحصیلــی نیــاز داریــد 

)Certificat d’acceptation du Québec( گواهی پذیرش کبک -CAQ

تقاضا برای دریافت CAQ برای تمامی دانشــجویان بین المللی که قصد حضور در اســتان کبک را دارند، 
الزامی است. امکان ارائه درخواست به صورت آنالین از طریق وب سایت اداره مهاجرت کبک نیز وجود 

دارد. 

مجوز تحصیل- درخواست مجوز تحصیل فقط پس از نامه تأیید CAQ ثبت می شود. 

کلیه اسناد مربوط به ارائه درخواست مجوز تحصیل باید به زبان فرانسه یا انگلیسی باشد. شهروندان 
امریکایی می توانند به صورت آنالین یا پس از ورود به کانادا برای اخذ مجوز تحصیل درخواست دهند. 

eTA - مجـــوز الکتـرونیکـــی سفـــر

همان طور که در وب ســایت دولت کانادا شــرح داده شــده اســت، مجوز الکترونیکی سفر )eTA(، شرط 
جدیــد ورود اتبــاع خارـجـی معــاف از ویزا جهت ســفر هوایی به کانادا یا عبور هوایی از کانادا اســت. در 
صورـتـی کــه از طریــق زمینی بــه کانادا ســفر می کنید، اخذ این مجوز الزامی نیســت. مجــوز eTA، یک 
ســند الکترونیک اســت که به پاســپورت ضمیمه می شود و به مدت 5 ســال یا تا پایان تاریخ انقضای 

پاسپورت شما، هر کدام که زودتر باشد، اعتبار خواهد داشت. 

ــه هزینه هــا، تعــداد اســناد مــورد نیــاز و تمامــی شــرایط ارائــه  ــوط ب در اســرع وقــت اطالعــات مرب
تقاضــا را بــه دســت آوریــد. وقــت گذاشــته و قبــل از ارســال تقاضــا، چندیــن بــار تمــام مــوارد را بــا 

فرزندتــان مــرور کنیــد. 

ـی کــه خواهان تحصیل در مونترآل برای حداکثر 6 ماه هســتند، نیــاز به این فرایند  دانشــجویان انتقاـل
ندارند؛ اگرچه داشــتن یک پاســپورت معتبر و مجوز eTA الزامی اســت. برای شهروندان امریکایی، اخذ 

ویزای سفر الزامی نیست. 
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هزینه امرار معاش

اجاره و خدمات رفاهی )برق، آب، گاز،. . .(550 دالر کانادا در ماه 

غذا350 دالر کانادا در ماه

حمل و نقل49. 75 دالر کانادا در

تلفن45 دالر کانادا در ماه

متفرقه200 دالر کانادا در ماه

مجموع: 1194. 75 دالر کانادا در ماه│920 دالر امریکا در ماه

سایر 

350 دالر کانادا در سال 270 دالر امریکا در سالکتاب ها و لوازم آموزشی 

هزینه های زمان رسیدن و استقرار

هزینه زمان رسیدن450 دالر کانادا

هزینه استقرار600 دالر کانادا

لباس های زمستانی600 دالر کانادا

مجموع: 1650 دالر کانادا │1270 دالر امریکا

بودجـــه یک دانشجـــو در مونتـــرآل*
به عنوان مثال: 
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بیمه درمان و سالمت

940 دالر کانادا در سال │722 دالر امریکا در سالبیمه درمان و سالمت    

120 دالر کانادا در سال │92 دالر امریکا در سالبیمه دندان

*: قیمت ها بر حسب دالر کانادا )C$( و دالر امریکا )US$( بوده و تقریبی هستند. 

مرجع نرخ تسعیر: بانک کانادا

برای اطالعات بیشتر لطفًا به سایت زیر مراجعه نمایید. 

ETUDES.UMONTREAL.CA

از لینک زیر می توانید برای پرسش های مالی استفاده نمایید. 

CARREFOURSAE.UMONTREAL.CA/ARGENT

http://ETUDES.UMONTREAL.CA
http://CARREFOURSAE.UMONTREAL.CA/ARGENT
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آیا امکان اقامت در کانادا پس از اتمام تحصیالت دانشگاه وجود دارد؟ 

مســلمًا ایــن امــکان وجــود دارد. مجوز کار پــس از فارغ التحصیلی یکی از مزایای مهم بــرای آن گروه از 
اتباع خارجی اســت که به حضور در این شــهر یا به طور کلی کشــور کانادا عالقه مند شــده اند؛ پس از 
فارغ التحصیلی درهای بازار کار کانادا به روی فارغ التحصیالن باز می شود. این مجوز در واقع یک سکوی 
پرتاب برای اخذ اقامت دائم اســت و به عنوان یک راه برای افرادی اســت که خواهان اســتقرار کوتاه 

مدت یا بلندمدت در کانادا هستند. 

چگونگـــی انتخــاب مسکــن مناســب 
ســاده ترین و راحت ترین گزینه برای مســکن، خوابگاه های دانشــگاه هســتند. خوابگاه های دانشــجویی 
در داخل خود دانشــگاه واقع شــده  اند و امکان ســازگاری ســریع با زندگی دانشــجویی را فراهم می کنند. 
خوابــگاه مقــرون بــه صرفــه و امن اســت؛ به عــالوه بهتریــن و اید ه آل ترین مــکان برای دیدار با ســایر 

دانشجویان است. 

از دیگر گزینه های مناســب، آپارتمان های اشــتراکی هســتند که در مونترآل بســیار رایج اســت. 
اشتراک آپارتمان  به معنای مشارکت در مهمانی نیست، بلکه به معنی زندگی مشترک دانشجویی 

است که بسیار خوشایند و مقرون به صرفه است. 

بیمــه درمــان و سالمـت دانشجویــی 
ـی حاضر در دانشــگاه مونترآل بــه صورت خودکار در برنامــه بیمه درمان و  تمامــی دانشــجویان بین الملـل
ســالمت جمعی ثبت نام می شــوند. هزینه این بیمه اجباری به شــهریه تحصیلی اضافه می شــود و نرخ 
آن 78 دالر کانادا در ماه یا 936 دالر کانادا در ســال اســت. این برنامه هزینه  های پزشــکی، بیمارســتانی 
و داروهای نســخه  ای را تحت پوشــش قرار می دهد. این برنامه همچنین شامل گزینه بازگشت به وطن 
در صورت فوت یا از کار افتادگی می شــود. البته این برنامه مراقبت های دندانی را تحت پوشــش قرار 
نمی دهد. به محض ارائه کارت شناسایی در دفتر دانشگاه و در هفته سوم ترم جدید، می توانید کارت 

بیمه خود را دریافت کنید. 
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به عنوان مثال هزینه و دوره پوشــش بیمه ســالمت دانشــگاه مونترآل برای ســال 2017-2016 به شــرح 
زیر بوده است:

دوره تحت پوشش*هزینهصورت حساب

از 15 آگوست تا 31 دسامبر240 دالر امریکا ترم پاییزاز زمان ثبت نام برای ترم پاییز

از زمان ثبت نام برای ترم 
زمستان

480 دالر امریکا ترم های زمستان و 
از 15 دسامبر تا 31 آگوست**تابستان

720 دالر امریکامجموع

*: بیمه از پانزدهمین روز از ماهی که پس از آن ماه، ترم اول دانشگاه شروع می شود ِاعمال خواهد شد، یا 
در صورت تأخیر در ثبت نام دانشگاه از تاریخ ورود به کانادا اجرا خواهد شد. 

از ماه آگوست از کشور خارج شوید و تمایلی به بیمه شدن در طول  **: در صورتی که قصد دارید قبل 
تابستان ندارید، اثبات این مسئله الزامی است. 

چنانچه در زمان حضور در کبک، نیاز به مراجعه به پزشک داشته باشید، می توانید با کلینیک درمانی داخل 
محوطه دانشگاه تماس بگیرید. 
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آیا فرزنــد شمــا در زمــان ورود به کانـــادا زیر ســن قانونـــی اســت؟ 

در کانــادا، ســن قانونــی 18 ســال اســت. اگــر 
فرزنــد شــما در زمــان ورود بــه مونتــرآل زیــر 
18 ســال ســن دارد، دو گزینــه پیــش روی 
سرپرســت  یــک  تعییــن  دارد؛  قــرار  شــما 
اســت،  راه حــل  ســاده ترین  اغلــب  ـی  محـل
امــا از طرفــی می توانیــد درخواســت اعطــای 
وضعیــت بزرگســال بــه فرزندتــان را ارائــه 
دهیــد کــه اســتقالل قانونــی را در پــی دارد. 
فراینــد  انجــام  زمــان  در  شــرایط،  ایــن  در 
اخــذ ویــزای تحصیلــی، چنــد ســند دیگــر نیــز 

می بایســت ارائــه گــردد. 

ـی یــک دانشــجوی زیر ســن قانونی در زمان ورود چیســت؟ افتتاح حســاب بانـکـی. برخی از  ـی اصـل نگراـن
موسســه های مالی در مونترآل به افراد 16 یا 17 ســاله که زیر ســن قانونی قرار دارند، پس از اطمینان 
از این مســئله که دانشــجوی مورد نظر از مســئولیت های خود کاماًل آگاه است، اجازه افتتاح حساب را 
می دهند. در صورتی که دانشــجو بخواهد یک کارت بانکی )debit card( از بانک بگیرد سرپرســت باید 
حضــور داشــته باشــد )کارت بانکی یــا debit card رایج ترین نــوع کارت ها بانکی در کانادا اســت، اقالم 

خریداری شده در همان روز از حساب بانکی کسر می شود(. 
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مزایــای مونتــرآل بــرای دانـشجویــان بیــن المللـــی 

مونترآل یک مرکز چندفرهنگی بزرگ اســت که نمونه آن در هیچ کجای 
دنیا یافت نمی شود 

ــای  ــادی از فرهنگ ه ــه ابع ــکای شــمالی اســت ک ــان در امری ــن شــهر فرانســه زب ــرآل بزرگتری مونت
 joie de( فرانســوی  زندـگـی  نشــاط  اســت.  داده  جــای  خــود  در  را  در سرتاســر جهــان  مختلــف 
ــرات اروپایــی و امریکایــی اســت، مراســم  ــه ترکیبــی از تأثی ــن شــهر ک ــاری ای vivre(، ســبک معم
ـی شــگفت انگیز از جملــه مــواردی هســتند کــه مونتــرآل را از نظــر فرهنـگـی بــه  فارغ التحصیـل
ــه عنــوان یــک قطــب چندفرهنگــی در  یــک کالن شــهر بین المللــی تبدیــل کــرده اســت. مونتــرآل ب
جهــان، سرشــار از دانشــجویان بین المللــی و فرصــت  هایــی بــرای ارتقــای مهــارت  هــای زبانــی اســت. 
دانشــگاه مونتــرآل )UdeM( و موسســه  هــای آموزشــی وابســته بــه آن پذیــرای بیــش از 9,300 
دانشــجوی بیــن  المللــی از 140 کشــور مختلــف اســت، بــه  طوریکــه 68 درصــد ایشــان از اروپــا، 17 

ــد.  ــن شــهر آمده ان ــه ای ــه ب ــا و 8 درصــد از آســیا و خاورمیان درصــد از آفریق
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سیستــم دانشگاهـــی کبــک 
سیستم دانشگاهی کبک دارای یک رویکرد مدرن و منحصر به فرد است و از نظر تخصص جایگاه مهم 
و ویژه ای دارد؛ این سیســتم به تمامی افراد کمک می کند در رشــته انتخابی خود متمایز و برتر باشــند. 
این رویکرد به خصوص برای افرادی مناســب اســت که تمایل دارند در عالیق تحصیلی خود مشــغول به 
کار شــوند؛ گزینه های متنوعی از فیلنامه نویســی گرفته تا حقوق و مطالعات بازی های ویدئویی جهت 

تحصیل در این سیستم دانشگاهی وجود دارد. 

ارزش یادگیـــری زبان فرانسه در سطـــح بیـن الملــــل

خود  از  است  ممکن  زبان  فرانسه  غیر  مردم 
بپرسند که در یک موسسه آموزشی فرانسه 
کارهایی  چه  مونترآل  دانشگاه  مانند  زبان 
چنین  در  حضور  با  دهند.  انجام  می توانند 
موسسه آموزشی مشهور و معتبری، دنیایی از 
فرصت ها پیش روی شما چه در زمان تحصیل 
و چه پس از فارغ التحصیلی قرار خواهد گرفت. 

به عنــوان دانشجـــو
در یک مقیاس جهانی، جمعیت فرانسه زبان پنجمین یا ششمین جمعیت بزرگ جهان است )زبان عربی 
و هندی در صدر قرار دارند(، به عالوه زبان فرانســه بعد از چینی، انگلیســی و اســپانیایی، چهارمین زبان  
پر کاربرد در اینترنت است. آیا می دانید که زبان فرانسه زبان رسمی حدود 30 کشور در جهان است؟ 
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ـی از فرصت ها و موقعیت ها را به روی شــما قرار  بنابرایــن صحبــت کردن به زبان فرانســه دریاـی
می دهد که نباید آن را نادیده گرفت. با تحصیل در یک دانشگاه فرانسه زبان می توانید به زبان 
فرانســه صحبت کرده و زندگی کنید. در رابطه با زبان انگلیســی در دانشــگاه مونترآل هم باید 
گفت که یکی از مزیت  های این دانشــگاه به شــمار می رود. به عنوان دانشــجوی این دانشگاه با 
اســتفاده از متونی به زبان انگلیســی می توانید به راحتی به موفقیت دســت یابید )بسیاری از 
مطالب آموزشی به زبان انگلیسی هستند(، در نهایت این امکان را دارید که به زبان انگلیسی 

و یا فرانسوی از دانشگاه فارغ التحصیل شوید. 

بــا صحبــت کــردن بــه زبــان انگلیســی و فرانســوی فرصــت ثبت نــام در برنامه هــای تبــادل دانشــجو 
در خــارج از کشــور را بــه دســت می آوریــد، در نتیجــه فرصت هــای موجــود در جوامــع فرانســه زبــان 

در سرتاســر جهــان بــه روی شــما بــاز می شــود. 

صحبت کردن به زبان فرانســه این امتیاز را دارد که به بهترین مقاالت علمی در هر دو زبان دسترســی 
خواهید داشت و می توانید نسخه اصلی مقاالت را مطالعه کنید )به نوبه خود نعمتی به شمار می رود(. 

دسترسی روزانه به اطالعات جدید بهترین راه برای تأمین نیازهای علمی است. 

بهتر است بدانید که 

حتی امکان انجام پروژه و تکالیف دانشگاهی به زبان شکسپیر نیز وجود دارد. 
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گاهــی مزایــای قابــل توجه یک شــهر دو زبانه و چند فرهنگی مانند مونترآل فراموش می شــود؛ در واقع 
زندگی در چنین شهری به معنای گشت و گذار در چندین کشور به صورت همزمان است. این دیدگاه 
در محوطه دانشگاه مونترآل نیز وجود دارد؛ جایی که 140 ملیت مختلف در کنار یکدیگر تحصیل یا کار 

می کنند. شما را دعوت می کنیم تا شخصًا چنین محیط شگفت انگیزی را مشاهده کنید! 

پــس از فـــارغ التحصیلـــی 
به عنوان فردی که به زبان فرانســه صحبت می کند، فرصت های بســیاری برای یافتن شــغل مناســب در 
دوران تحصیــل یــا پس از فارغ التحصیلی برای شــما وجود دارد. دو زبانه بودن شــانس یافتن موقعیت 
شغلی مطلوب در بازار کار را دو برابر می کند، بازاری که برای افراد حرفه ای و متخصص با مجموعه ای از 

مهارت های باالتر از سطح متوسط، ارزش بسیاری قائل می شود. 

الزم به ذکر است که در بسیاری از فرصت های شغلی در مونترآل درج شده است که کارمندان باید به 
هر دو زبان فرانسه و انگلیسی مسلط باشند. آیا شما اسپانیایی زبان هستید؟ تسلیم نشوید! در واقع 

شما هم اکنون در نیمه راه یادگیری زبان فرانسه قرار دارید. . . 

»بــرای دیــدن دخترم رناتا به مونترآل رفتم، عاشــق این شــهر 
و سیســتم حمــل و نقــل منظم و ســازمان یافته آن شــدم که 
بســیار بهتر از سیســتم حمل و نقل برزیل عمل می کند. مردم 
مونترآل نســبت به برزیلی ها بســیار مهمان نواز هســتند. من 
تجربــه بی نظیــری در مونترآل داشــتم و تصور می کنم دخترم 
خیلی خوشــحال اســت از اینکه این چالش را پذیرفته اســت. 
دخترم در اینجا بزرگ شده و مهارت های جدیدی را یاد گرفته 
است. به لطف این تجربه یاد گرفتم عشق به فرزند یعنی وی 
را آزاد بگذارید و او را از تجربه یک زندگی زیبا منع نکنید، در 

عین حال همواره از تصمیماتش حمایت کنید. «

نقـــل قــول از ماریـــس
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»مزایــای فوق العاده ای برای زندگی در مونترآل وجود دارد، این 
شهر همزمان هم یک شهر بزرگ است و هم یک شهر کوچک 
ـی با محله های با نشــاط و پر  اســت؛ یک کالن شــهر بین الملـل
جنب و جوش و شهری بسیار جوان است. دخترم طی سه سال 
تحصیلی در مونترآل از لحاظ امنیت با هیچ مسئله ای مواجه 
نشــده است«، نقل قولی از روسینا گاله درباره تجربه تحصیل 

دخترش، الکساندرا، در رشته شیمی دانشگاه مونترآل. 

»انگلیســی در نواحی مختلف مونترآل صحبت می شــود، حتی 
در مناطقی که زبانه فرانســه در آنجا غالب است. تقریبًا همه 
چیز به هر دو زبان نوشته شده است، این امر باعث تسهیل 
در رونــد آموزش می شــود«، بــه نقل از چانتال هاســر - هائو، 
مادر کاترین از دانشجویان سابق و فارغ التحصیل رشته علوم 
ســالمت حیوانات دانشــگاه مونترآل، که اصالتــًا اهل پاریس 
اســت. وی همچنیــن اضافــه می کنــد: »دانشــگاه مونتــرآل از 
شــهرت باالیی برخوردار اســت و مدارک این دانشــگاه در اکثر 
نقــاط جهــان به رســمیت شــناخته می شــود. مدارج دانشــگاه 
مونتــرآل قابل مقایســه با مدارج دانشــگاه های ایاالت متحده 

هستند، اما از نظر هزینه بسیار مقرون به صرفه تر است«. 

نقــل قـــول از روسینـــا

نقــل قــول از چانتــال
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اطالعات بیشتر در رابطه با تحصیـل در استان کبک

سیستـــم آموزشـــی 

سیســتم دانشــگاهی کبــک همچــون ســایر سیســتم های آمــوزش عالــی منطقــه امریــکای شــمالی، 
ــق  ــر تلفی ــن ب ــد و همچنی ــز و تولی ــرای آنالی ــای دانشــجویان ب ــا و مهارت ه ــش قابلیت ه ــر افزای ب
کاربردهــای نظــری و عملــی متمرکــز شــده اســت. دیگــر ویژگــی مهــم سیســتم دانشــگاهی کبــک، 
تنــوع بــاالی اطالعــات ارائــه شــده در مــدت زمــان کوتــاه اســت. دوره هــای آموزشــی بســیار ســخت 
هســتند و از ایــن حیــث دانشــجویان بایــد شــخصًا نیــز تــالش کننــد تــا درک و دانــش خــود از 

مفاهیــم مــورد بحــث در کالس هــا را افزایــش دهنــد. 

سیستم آموزش عالی از چهار سطح تشکیل شده است. سطح پیش دانشگاهی )CEGEP( که دوره آن 
دو ســال اســت. ســطح کارشناســی )سیکل اول( که دوره آن 3 تا 4 ســال است و در انتهای دوره مدرک 
کارشناســی یا لیســانس اعطا می شــود. سطح تحصیالت تکمیلی )ســیکل دوم( که دوره آن 1 تا 2 سال 
اســت و اغلب در انتهای دوره مدرک کارشناســی ارشد یا فوق لیسانس اعطا می شود. سطح تحصیالت 
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تکمیلی پیشــرفته )ســیکل ســوم( که دوره تحصیل آن 4 تا 5 سال است و در انتهای دوره مدرک دکترا 
)PhD( به دانشجو اعطا خواهد شد. 

نقل قول بهتر است بدانید که

Minor: مدرک دانشگاهی 1 ساله، معادل 30 واحد است. 

Major: مدرک دانشگاهی 2 ساله، معادل 60 واحد است. 

Major + minor: مدرک کارشناسی یا لیسانس

واحد یا Credit: معادل 45 ساعت آموزش، هر درس به طور معمول 3 واحد دارد. 

  پذیـــرش 
پذیرش در یکی از دانشگاه های استان کبک به صورت خودکار انجام نمی شود و فرایند انتخاب اساسًا 
به شیوه تقاضای شما بستگی دارد که باید به صورت مستقیم به اداره مسئول انتخاب دانشجو ارسال 
نمایید. دوره پذیرش به طور معمول از ابتدای ماه نوامبر تا اول فوریه ادامه دارد. البته پذیرش بعد از 
این تاریخ هم گاهًا انجام می شود، اما در رابطه با تاریخ های تمدید پذیرش باید با وب سایت دانشگاه 

مشورت کرد. 

برای اطالعات بیشتر در خصوص این فرایند به سایت زیر مراجعه نمایید: 

ADMISSION.UMONTREAL.CA/EN/FOREIGN-STUDENT

http://ADMISSION.UMONTREAL.CA/EN/FOREIGN-STUDENT
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مـــروری بر سیستــم آموزشــــی

	 PHD دکترا یا

کارشناسی ارشد- 2 سال 	

کارشناسی )لیسانس(- 3 سال 	

CEGEP )سال های پیش دانشگاهی(- 2 سال 	

دبیرستان )متوسطه(- 5 سال 	

مدرسه ابتدایی- 6 سال 	

مهدکودک- 1 سال 	

دانـشگاه هایـــی کــه از دانـشجویـــان خــود حمایـــت می کنــد
عالی ترین نقطه قوت دانشــگاه های کبک، ســطح دسترســی به خدمات این دانشگاه ها است. فرزندتان 
اولیــن ســطح از حمایــت را از طــرف اســتادان خود دریافــت خواهد کرد، آن ها دانشــجویان خــود را در 
موقعیت برابر قرار می دهند. همواره بعد از اتمام کالس ها و سایر اوقات در دسترس هستند، استادان 
دانشــگاه همچنیــن از طریــق تلفن یا ایمیل نیز پاســخ دانشــجویان را می دهند. دانشــجویان جوان در 
سیســتم آموزشــی استان کبک ممکن است احساس کنند از آزادی بیشتری برخوردار هستند، اما این 
بدین معنا نیســت که تنها مانده اند و باید تنها متکی به خود باشــند. در کبک، دانشــگاه ترکیب زیبایی 

از استقالل و مسئولیت پذیری است. 

البته برخی دانشــگاه ها اعتقاد دارند که بایســتی محیطی کاماًل آموزشــی باشند، اما در کبک دانشگاه ها 
همیشه به صحبت های دانشجویان گوش می دهند. افسردگی، خستگی یا روحیه ضعیف در اینجا معنا 
ندارد. خدمات مشاوره و پشتیبانی روانی همواره برای کمک به مدیریت تحصیل در دسترس هستند و 
به دانشجویان جدید کمک می کنند تا به راحتی با محیط آموزشی سازگار شوند. آیا فرزند شما با کوهی 

از تکالیف روبرو است؟ نگران نباشید تیم خدمات مشاوره به شما کمک می کند. 

آیا نگرانی درباره مســکن یا مســائل دیگر دارید؟ نگران  نباشــید، اداره دانشجویان بین المللی و خدمات 
پشــتیبانی از دانشــجویان )Carrefour SAÉ( همیشه آماده کمک به شما جهت تسهیل روند حرکت به 

سوی بزرگسالی و دستیابی به اهدافتان است. 
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 Integrated Path
 )مـسیـــری منـسجـــم و یـکپارچــــه(

انتخــاب مســیر   Integrated Path ایــن امــکان را بــه شــما می دهــد تــا مــدرک کارشناســی در رشــته 
انتخابــی خــود را بــا تســلط و مهــارت در زبــان اخــذ کنیــد. 

شهریه تحصیلی در سال

دوره کارشناسیدوره پیش دانشگاهی

سال چهارمسال سومسال دومسال اول

9,900 دالر امریکا

–

12,360* دالر امریکا

13,615 دالر امریکا

–

17,720* دالر امریکا

13,615 دالر امریکا

–

17,720* دالر امریکا

13,615 دالر امریکا

–

17,720* دالر امریکا

مقایسه

دانشگاه آمریکایی )متوسط(دانشگاه های مونترآل )متوسط(

4 سال4 سال

132. 860 دالر آمریکا50. 745-65. 520 دالر آمریکا

*: فقط به عنوان منبع اطالعاتی استفاده شود. 

برای اطالع از جزئیات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

ADMISSION.UMONTREAL.CA/INTEGRATEDPATH 

http://ADMISSION.UMONTREAL.CA/INTEGRATEDPATH
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Integrated Path، یک دوره 4 ســاله اســت که راهنمایی و پشــتیبانی مورد نیاز را به دانشــجویان غیر 
فرانســه زبان که خواهان تحصیل در یکی از 31 برنامه دوره کارشناســی دانشــگاه مونترآل هستند، ارائه 
می دهد. Integrated Path با ارائه ابزار مورد نیاز برای موفقیت در دانشــگاه مونترآل، به دانشــجویان 
امریکایی کمک می کند از منطقه امن خود خارج شــده و تحصیل در یک دانشــگاه بین المللی و منحصر 

به فرد را تجربه کنند. 

هر دانشــجو بســته به برنامه کارشناســی که انتخاب می کند، ســه گزینه برای دوره پیش دانشــگاهی 
خواهد داشت: 

	 )Social sciences( علوم اجتماعی

	 )Arts and literature( هنر و ادبیات

	 )Science( دانش

ــوزش عمومــی ارائــه می شــود و ـطـی ایــن برنامــه مهارت هــای  ــت، یــک برنامــه آم در ســال نخس
ضــروری بــرای موفقیــت در دوره کارشناســی رشــته خــود را بــه دســت می آوریــد. ســپس دوره هــای 
فشــرده آمــوزش زبــان فرانســه و همچنیــن پشــتیبانی اختصاصــی بــرای موقعیــت شــما ارائــه خواهد 
شــد تــا علیرغــم حضــور در یــک محیــط جدیــد احســاس کنیــد در خانــه و کشــور خــود حضــور داریــد. 
ــک  ــان، از ی ــد نظرت ــای م ــاب گزینه ه ــا انتخ ــود را ب ــص خ ــی مخت ــه تحصیل ــد برنام شــما می توانی

فهرســت جامــع از دوره هــای آموزشــی موجــود بســازید. 

دوره پیش دانشــگاهی در یکی از دو موسســه آموزش عالی که با دانشــگاه مونترآل همکاری می کنند، 
برگزار می شود؛ پس از این دوره می توانید تحصیل خود را در دانشگاه مونترآل ادامه دهید. 
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Integrated Path سیستم

دبیرستان امریکایی

علوم اجتماعی │ هنر و ادبیات │ دانشپیش دانشگاهی

31 برنامه تحصیلیمقطع کارشناسی- 3 سال
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زندگـــی دانـشجویــی در مونتـــرآل 

ایجــاد حــس راحتــی در دانـشجویـــان جدیــد

حضــور در یــک شــهر جدیــد باعــث می شــود افــراد احســاس دلتنگــی و غربــت کننــد کــه ممکن اســت 
منجــر بــه حــس انــزوا و گوشــه گیری شــود؛ بــه همیــن دلیــل مهربانــی و مهمان نــوازی مــردم نقطــه 
ــد. جلســات خوشــامدگویی، فعالیت هــای هفتگــی  ــه حســاب می آی ــرآل ب ــزرگ مونت ــوت شــهر ب ق
ـی بــرای دانشــجویان جدیــد در محوطه هــای  و کارگاه هــای پشــتیبانی فضــای مناســب و مطلوـب

ــد.  دانشــگاهی ایجــاد می کن

دانشــگاه های شــهر مونتــرآل همگــی دارای مراکــز ورزشــی مختــص بــه خــود هســتند. اگــر تیم هــای 
ــه وب ســایت باشــگاه ها، تیم هــا و فعالیت هــای  ــد شــما اهمیــت دارد، حتمــًا ب ــرای فرزن ورزشــی ب
ــف در سرتاســر ســال در شــهر  ــا جشــنواره مختل ــه صده ــت اینک ــد. در نهای ــه کنی ورزشــی مراجع

ــزار می شــود.  ــرآل برگ مونت
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من یــک دانشجوی شاغــل و دارای موقعیــت مطلوب هستــم
مانند آپارتمان اشــتراکی، اســتخدام دانشــجو در فرهنگ دانشــجویی کانادا کاماًل رایج اســت. بســیاری 
ـی بــه صورت پاره وقــت کار می کنند تا مخارج تحصیل خــود را پرداخت کنند، به  از دانشــجویان کاناداـی
عالوه کار دانشــجویی بهترین روش برای کســب تجربه و اثبات توانایی و ظرفیت دانشــجو اســت. کار 
دانشــجویی چــه برای تأمین مایحتاج زندگی، چه برای کاهش مخــارج ماهانه، باعث ارتقای ارزش هایی 
مانند شایســتگی و اســتقالل می شــود. از ســال 2014، یک مجوز کار به عنوان بخشــی از مجوز تحصیل 
دانشــجویان بین المللی که مایل به کار کردن خارج از محوطه دانشــگاه هســتند، گنجانده شــده اســت؛ 

دانشجو با این مجوز کار می تواند 20 ساعت در هفته کار کند. 

آب و هوای مونترآل: آیا درباره زمستـان هـــای این شهــر اطالع دارید
مونترآل در فصل زمســتان، آب و هوای بســیار ســردی دارد. برنامه ریزی برای بودجه لباس های زمستانی 
از اهمیت باالیی برخوردار است؛ به ویژه اگر در منطقه ای با شرایط آب و هوای گرم تر زندگی می کنید. 
اما اینگونه هم نیست که زمستان پایان ناپذیر و مملو از تنهایی و خواب زمستانی باشد. دمای هوا در 
فصل زمســتان به طور متوســط تا °F°( -10 C 14( ســرد می شــود و ممکن است در روزهای بسیار سرد تا 
°F°( -30 C 22-( نیز کاهش یابد، به طور کلی زمســتان در مونترآل همدم همیشــگی مردم اســت و به 
مــرور افــراد یــاد می گیرند که به آن عادت کنند. علیرغم ســردی هوا، به ندرت باران می بارد و خورشــید 

اغلب اوقات در آسمان است. 

مونترآل هر آب و هوایی که داشته باشد، در تمام طول سال فعال است. فستیوال ها و جشنواره های 
مختلفی در سرتاسر سال برگزار می شود، از مشهورترین جشنواره های موسیقی جاز و فیلم های کمدی 
در فصل تابســتان گرفته تا فســتیوال زمستانی موسیقی در فضای باز به نام Igloofest که بسیاری از 
دانشجویان در آن شرکت می کنند و لباس های مخصوص اسکی با رنگ های براق فلورسنت می پوشند. 
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مونترآل و محوطه دانشــگاه مونترآل پر از پیاده روهای زیرزمینی اســت که به جلوگیری از ســرمای هوا 
کمک می کند، البته سیســتم گرمایشــی مونترآل عملکرد فوق العاده ای دارد و تمامی آپارتمان ها کاماًل 
مجهز به این سیستم هستند. فرزند شما هرگز در آپارتمان خود احساس سرما نخواهد کرد، مگر اینکه 

در زمان خواب پنجره را باز بگذارد! 

طرز لبــاس پوشیــدن در زمستـــان که بهتــر است بــه آن عادت کنیـــد 

ــاس گــرم  ــدن در ســرمای ســخت فصــل زمســتان ایــن اســت کــه لب ــده مان ــرای زن ــون طالیــی ب قان
بپوشــید، تمــام پوســت در معــرض ســرما را در روزهــای بســیار ســرد بپوشــانید و مطمئــن شــده 
ــه  ــرم پوشــانده شــده باشــد. دانشــجویایی ک ــاس گ ــا لب ــز ب ــدن نی ــن قســمت های ب حتــی دورتری
لبــاس گــرم همــراه خــود نیــاورده باشــند، بــه راحتــی می تواننــد در مونتــرال تهیــه کننــد. کت هــای 
دارای آســتری ضخیــم، ژاکت هــای پشــمی، بوت هــای ضــدآب و شــال و کاله پشــمی از البســه 
ضــروری بــه شــمار می رونــد. قیمــت لباس هــا متفــاوت اســت. بســیاری از فروشــگاه ها اغلــب حــراج 

ــد لباس هــای زمســتانی مناســب، کافــی اســت.  ــرای خری ــادا ب ــا 600 دالر کان ــد. از 300 ت دارن

به غیر از زمســتان، بارانی، جلیقه یا ژاکت پشــمی برای فصل بهار و پاییز گزینه های مناســبی هســتند. 
در تابستان های گرم و مرطوب نیز لباس های سبک بهترین انتخاب است. در دانشگاه، دانشجویان به 

طور معمول لباس های راحت را انتخاب می کنند. 

تغذیــه سالــم و متناســب با بودجــه 
در دانشــگاه مونترآل انواع کافه تریا، رســتوران، کافه وجود دارد که برای دانشــجویان آزاد هســتند؛ اما 
مســلمًا بســته های آمــاده ناهار ارزان تر اســت. بیشــترین هزینه دانشــجویان اغلب مربــوط به خرید از 
فروشــگاه های مواد غذایی )grocery store( اســت. دانشــجویان برای خرید مواد غذایی حدود 40 تا 50 
دالر کانــادا در هفتــه بایــد هزینه کننــد. البته بازارهای فضای باز و مراکز فروش میوه و ســبزیجات نیز 
وجود دارند که دانشــجویان خیلی زود با فضای شــگفت انگیز آن آشــنا می شــوند. برای افرادی هم که 
ذائقه خاص دارند، بیشــمار فروشــگاه وجود دارد که محصوالت مناطق مختلف جهان از جمله فرانســه، 

امریکای التین و آفریقا را عرضه می کنند. 
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برخی واژگان و عبارات تخصصی برای اطالع والدین دانشجویان دانشگاه مونترآل

Autorisation de( eTA Electronic travel authorization )مجوز الکترونیکی سفر(
)voyage éléctronique

Bureau des étudiant( International student office  )( ) )(BEIد )اداره دانشجویان بین المللی(
)internationaux

-Certificat d’ac( CAQQuebec acceptance certificate )گواهی پذیرش کبک(
)ceptation du Québec

-Numéro d’assurance so( NASSocial security number )شماره تأمین اجتماعی(
)ciale

Study permit )Permis d’études(PE )مجوز تحصیل(

-Régie de l’as( RAMQQuebec health insurance board )هیئت بیمه سالمت کبک(
)surance maladie du Québec
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 کــــالم آخــر

امیدواریــم راهنمــای حاضــر اطالعــات مناســب دربــاره سیســتم ایــن دانشــگاه کانادایــی، زندگــی در 
مونتــرآل و مخــارج زندگــی یــک دانشــجوی دانشــگاه مونتــرآل را در اختیــار شــما گذاشــته باشــد. 
حتــی اگــر انتخــاب نهایــی بــر عهــده فرزندتــان باشــد، کمــک و پشــتیبانی شــما از چنیــن تصمیماتــی 
بــه موفقیــت وی در تحصیــل در دانشــگاه کمــک می کنــد. کشــف یــک فرهنــگ جدیــد، بهبــود 
توانایی هــا و شایســتگی های شــخصی و تحصیــل در یــک سیســتم آموزشــی بــا کیفیــت و معتبــر 
بین المللــی، از عوامــل مهــم بــرای موفقیــت یــک دانشــجو بــه شــمار می رونــد. اکنــون اطالعــات مهــم 
و ضــروری را بــرای کمــک بــه فرزندتــان در اخــذ تصمیمــی مهــم بــرای آینــده ی او در اختیــار داریــد؛ 

تصمیمــی کــه باعــث می شــود بــه فــردی بــا اراده قــوی و از هــر لحــاظ شایســته تبدیــل شــود. 

برای اطالعات بیشتر لطفًا به سایت زیر مراجعه نمایید: 

ADMISSION.UMONTREAL.CA

برای اطالع از اخبار روز دانشگاه مونترآل و تماس با فرزندتان، به لینک های زیر مراجعه نمایید: 

FACEBOOK.COM/UNIVERSITEDEMONTREAL
YOUTUBE.COM/ETUDIERUDEM
INSTAGRAM.COM/UMONTREAL
TWITTER.COM/UMONTREAL

http://ADMISSION.UMONTREAL.CA
http://ADMISSION.UMONTREAL.CA
http://FACEBOOK.COM/UNIVERSITEDEMONTREAL
http://FACEBOOK.COM/UNIVERSITEDEMONTREAL
http://YOUTUBE.COM/ETUDIERUDEM
http://INSTAGRAM.COM/UMONTREAL
http://TWITTER.COM/UMONTREAL

