


اسپانسر ویرایش اول

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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این کتاب رو تهیه کن
برای دسترسی به محتوای مجازی از واقعیت افزوده استفاده کنید.

کتاب به دنیای واقعی زپ کد را اسکن کنید
خواهد آمد!

اسکن کنید یا به این 
آدرس مراجعــه کنیــد

wlu.ca/ar

همین االن امتحان کن!



Wilfrid Laurier University 6

در دانشــگاه ویلفــرد الریــر تمــام توجهمــان بــه  ایــن محفــل اســت. بــه داســتان ها و  گذشــته های 
متفاوتمــان کــه مــا را خــاص جلــوه میدهنــد، اهمیــت میدهیــم و ایــن مجموعــه را ماننــد ریســمانی 
تصــور میکنیــم کــه همــه ی مــارا بــه هــم گــره میزنــد. فرهنگ هــا و هویــت خــود را بــه تحصیــالت 

دانشــگاه بیاوریــد و درعیــن حــال فرهنــگ و ســنت های کانادایــی را تجربــه کنیــد.

کانادا در جهان

در کیفیت زندگی پیشتاز است. طبیعت، شهرها و فرهنگ های متنوع آن را کاوش کنید.

96% از دانشجویان خارجی کانادا

کانادا را به عنوان مقصد تحصیل پیشنهاد می کنند.

روش های مهاجرت

فارغ التحصیالن الریر می توانند برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی درخواست دهند.
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زندگی های الهام بخش 

الریر الهام دهنده رهبران آینده دنیا، محققان، صاحبان کسب وکار و تغییردهندگان است.

بیش از 100 ســال اســت که الریر مقصد برتر دانشــجویانی بوده اســت که به همان اندازه که بیرون از 
کالس درس برترند، در داخل آن نیز عمل می کنند. دانشجویان ما از تحصیالت

دانشگاهی برای ساخت دانش و تجربه که باعث بهبود جامعه می شود، استفاده می کنند تا بتوانند در 
جوامع خود تغییری ایجاد کنند.

بهترین دانشگاه کانادایی

برای مدرسین دروس

- رنکینگ دانشگاهی ماکلین

+80 دانشجوی کارشناسی

برنامه های مرسوم و نوآورانه

25 مرکز و موسسه

تحقیقاتی

+105،000 فارغ التحصیل

که در بیش از 100 کشور در اقصی
نقاط دنیا زندگی می کنند.

هویــت الریر این اســت کــه به تمام 
شــما  دهــد.  تعلیــم  دانشــجویان 
می توانید مدارک فوق العاده معتبری 
از دانشگاه های دیگر کشور بگیرید اما 
الریر دارای شــهرت متمایز و به حقی 
بــرای یادگیری هــم در کالس و ورای 
کالس اســت کــه بــر روی جنبه هــای 
مختلف شــخص تمرکــز می کند. این 
را  دانشــجویانمان  تجربــه ی  قــدرت 
نشان می دهد. و این را ما نمی گوییم 
بــه مــا  - بلکــه دانشــجویان ایــن را 
می گوینــد. به همین علت اســت که 

به اینجا می آیند.
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8% جمعیت دانشجویان را خارجی ها تشکیل می دهند.

این عدد به اندازه کافی برای دریافت پشتیبانی شخصی کوچک است و برای آشنا شدن با دانشجویان 
خارجی دیگر، به اندازه کافی بزرگ است.

تعهد ما نسبت به شما

شــما بــه عنــوان یــک دانشــجوی خارـجـی، ایده هــا، تجــارب و 
اهــداف جدیــدی را بــا خــود می آوریــد کــه باعــث بهبــود جامعــه 
الریــر گلــدن هــاوک میشــوید. و ایــن چیــزی اســت کــه برای مــان 

ارزش دارد.

در قبــال، شــما خدمــات و پشــتیبانی های تخصصــی ای دریافــت 
می کنیــد کــه تنهــا مختــص دانشــجویان خارجی اســت. نیازها و 
خواسته های شما متفاوت است، که به همین دلیل ما فضاهایی 
همــراه بــا پرســنل مهیــا کرده ایم تــا شــما را کمک کنند تــا اینجا 

احساس راحتی کنید.

سالن ملت ها

در پردیس های واترلو و برنتفورد، با افراختن پرچم های کشورهایی 
کــه بــرای بســیاری از دانشــجویان خارـجـی الریــر خانه محســوب 

میشوند، تنوع دانشجویان را جشن می گیریم.
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یک دانشگاه واقعا کانادایی، ارزش ها و جامعه فراگیری که کانادا به آن معروف است 

را نشان می دهد. الریر یعنی:

سیستم پشتیبانی

الریــر اینترنشــنال یــک منبــع وقــف شــده بــرای خدمــات دانشــجویان خارجــی در پردیــس دانشــگاه 
اســت. یــک شــبکه ی پشــتیبان بــرای پیشــرفت و ترقــی شماســت. بــه الریــر اینترنشــنال برویــد تــا 
بتوانیــد دانشــجویان دیگــر را مالقــات کنیــد، بــا یــک مشــاور دانشــجویان اینترنشــنال صحبــت کنیــد 

و یــا مطالعــه کنیــد.

تجلیل از تنوع

در جشــن ها شــرکت کنیــد و فرهنگتــان را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد. در وقایعــی ماننــد ســال 
ــز در  ــادا نی ــگ کان ــورد فرهن ــد. در م ــری، دیوالــی و جشــنواره های چندفرهنگــی شــرکت کنی ــو قم ن
رویدادهــای تعطیلــی، گشــت وگذار در فضــای بــاز و اردوهــای میدانــی در مجموعــه آشــنا خواهیــد 

شــد.

جایی برای تعلق

ــا دانشــجویان کانادایــی و  ــرای آشــنا شــدن ب ــه شــما ب ــا ب ــزی می شــوند ت ــه ری رویدادهایــی برنام
ــد. ــادا احســاس راحتــی کنی ــر کان ــا در الری ــد ت ــن رویدادهــا شــرکت کنی ــد. در ای خارجــی کمــک کنن

جامعه مهمان نواز

الریــر برابــری، تنــوع و شــامل شــدن در تمــام جوانــب تجربــه دانشــجویی تان را رواج می دهــد و مــا 
ــان و اعضــای هیئــت علمــی،  ــک دانشــجویان، کارکن ــک ت ــام ت در برســمیت شــناختن ارزش و مق

کامــال جــدی هســتیم.
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الریر اینترنشنال به من در سازماندهی رویدادهای مختلف کمک کرد که باعث شد با افراد، 
فرهنگ های و چیزهای جدید آشــنا شــوم. الریر اینترنشنال برای من تبدیل به یک خانواده 
شده که باعث شده این مسیر چهار ساله مانند یک ماجراجویی ای تبدیل شود که در آن 

تنها نیستم. الریر برای من تبدیل به خانه ای دور از خانه شده است.«

GURSIMAR S

BUSINESS ADMINISTRATION, INDIA 
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تجربه دانشجوی خارجی بودن

تحصیــالت و تجــارب الزم بــرای موفقیــت در تمــام ابعــاد زندگــی را در اینجــا کســب کنیــد. همــراه بــا 
کارکنــان پشــتیبان، اســاتید و خدماتــی کــه بــرای شــما از لحظــه ای کــه پیشــنهادتان را قبــول کنیــد 

تــا روزی کــه فارغ التحصیــل بشــوید، تــدارک دیــده شــده اند.

تمــام تالشــتان را در کالس درس بگذاریــد امــا از موقعیت هایــی کــه ممکــن اســت در خــارج از آن 
اتفــاق بیوفتــد، غافــل نشــوید. موقعیت هایــی ماننــد کارآمــوزی، داوطلبــی، فرصت هــای شــغلی و 

ســفرهای خارجــه.

ــرای مشــارکت در محموعــه الریــر وجــود دارد را پیــدا کنیــد. در جنبه هــای  راه هــای مختلفــی کــه ب
شــخصی و حرفــه ای پیشــرفت و از دانشــجویان کانادایــی و دیگــر کشــورها، دوســتان خوبــی پیــدا 

خواهیــد کــرد.
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نماد ما در میدان بنفش و طالیی است از سکوهای ورزشگاه بگیر تا تمام چیزهایی 

که انجام می دهیم. با بیش از 200 انجمن دانشجویی، الریر دارای یکی از فعال ترین 

اتحادیه های دانشجویی است.

هر دانشــجوی الریر داســتانی مربوط به کمک اســاتید و کارکنان دارد که در شــغل 

دانشجویی شخص او را همراهی کرده اند. موفقیت دانشجو اولویت اول ماست.

محفــل مــا به قدری بزرگ اســت تــا بتوانید عالیق و آرزوهای خــود را در آن کاوش 

کنید اما به قدری کوچک است که همواره چهره ی آشنایی خواهید دید.

شــما یک مدرک، یک شــماره یا یک تکه کاغذ نیســتید. ما به پیشــرفت تحصیلی، 

حرفه ای و شخصی شما اهمیت می دهیم. سال هایی که در الریر میگذرانید به شما 

تجربه دانشگاهیی استثنائی میدهد و شما را برای پله های بعدی آماده میکند.

شماره 1 در رضایت دانشجو

بین تمام دانشگاه های کانادا

بهترین دانشگاه کانادایی

برای فعالیت های فوق برنامه

بهترین دانشگاه کانادایی

برای کارکنان مربوط به زندگی دانشجویی

2020 MACLEAN’S UNIVERSITY RANKINGS –

01

02

03

04

چهار سال پشت سرهم
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فارغ التحصیل با شغل آماده
الریر شما را آماده می کند تا در دنیایی موفق شوید که شغل ها و حرفه ها و صنایع هرروز در حال تکامل 
هســتند. باید ســازگار، انعطاف پذیر و آماده ایجاد یک تغییر باشید. به همین جهت تک تک چنبه های 

تجربه دانشجوییتان در الریر شما را در ساخت حرفه خود کمک می کند.

با تجربه کاربردی و عملی که شما را از دیگران متمایز می کند، فارغ التحصیل شوید.
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رزومه خود را از روز اول بسازید

رویکرد ما در تدریس، کالس درس را با دنیای بیرونی متصل میکند که باعث مهیا شدن تئوری و تحربه 
نیاز برای موفقیتتان میشــود. فرصت های یادگیری عملی، دوره های آکادمیک شــمارا تفویت می کند و 

در تمام برنامه ها گنجانده شده اند تا تضمینی باشند بر فارغ التحصیلی شما با تجربه مربوطه.

از طریق موارد زیر تجربه کارعملی بدست آورید:

پروژه ها و مکان های کاری محفل 	

کارآموزی 	

کارورزی 	

برنامــه تجربــه کاری دانشــجویان بین الملــل  	
)ISWEP(

شغل های پردیس 	

فعالیت های اقامتگاهی 	

انجمن دانشجویان 	

تجارب داوطلبانه 	

و بیشتر 	

تحصیالتم در الریر یکی از تاثرگذارترین تجارب زندگی ام بود. مدرکم مرا به مهارت ها مورد نیاز 
برای پیشــی گرفتن از دیگران در کالس درس، محیط کار و محفل دانشــگاه، مجهز می کرد. با 
فهم عمیق تری از خودم و چشم انداز وسیع تری از جهان فارغ التحصیل شدم. این خصوصیات 
مرا برای اولین شــغلم پس از فارغ التحصیلی آماده کرد که درآنجا به عنوان اولین رئیس و 
مدیرعامل دانشــجویان خارجی دانشــگاه ویلفرد الریر کار کردم. هم اکنون در حال کامل کردن 

ارشد مدیریت بازرگانی هستم و به عنوان مدیر فنی حسابرسی مشغول به کارم.«

TARIQUE P

JAMAI ,18’ ALUMNI, BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY
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اعالم کنید که چرا خاص هستید

تجارب دانشجویی، شما را به مهارت هایی که نیاز کارفرمایان است، مجهز میکنند. میتوانید به تجارب 
عملی در بایگانی تجارب الریر دست پیدا کنید، سندی رسمی و تاثیرگذار که میتوانید در کنار روزمه تان 

برای  کارفرمایان به اشتراک بگذارید. این سند برای اولین بار است در کانادا ارائه میشود.

پیشتیبانی های کاری مخصوص دریافت کنید

اهداف شغلی شما برای ما مهم است. از طریق ورک شاپ ها، جلسات میزگرد و برنامه های تجربه کاری 
از موقعیت های شــغلی کانادا و سراســر دنیا مطلع شــوید و از متخصصان بین المللی مان مشــاوره های 

تخصصی دریافت کنید.

آماده کار در کانادا باشید

سیاســت کاری کانــادا ایــن اجــازه را به فارغ التحصیالن الریــر میدهد تا در کانــادا کار کنند و از تجارب 
ارزشمند کاری بهره مند شوند. شغل بدست آمده از طریق برنامه اجازه کار پس از فارغ التحصیلی میتواند 

به شما کمک کند تا درخواست اقامت دائم کانادا بدهید

 94.5% فارغ التحصیالن خارجی 2019

اشتغال خود را تضمین کردند یا به تحصیالت تکمیلی ادامه دادند.

نمایشگاه های شغلی

نمایشگاه های شغل و حرفه الریر در موضع خود از بزرگترین های کانادا محسوب می شود.

کارآفرینی

از طریق مرکزهای استارتاپ الریر ایده خود را تبدیل به یک کاسبی کنید.

دسترسی به تحقیقات

به عنوان دستیار تحقیقات کار کنید یا تحقیق را زیرنظر دانشکده انجام دهید.

د!
شون

ی 
 م

ام
خد

ست
ن ا

یال
ص

تح
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تمـــام ورکشـــاپ های مربوط به 
کار را کامـــل کـــردم که بســـیار 
مفید واقع شـــدند.  میتونستم 
از کامـــل بودن رزومه ام مطمئن 
بشـــم و فراینـــد مصاحبه هـــای 
آزمایشـــی بـــه من نحـــوه رفتار 
کـــردن صحیح در یـــک مصاحبه 

واقعـــی را یاد داد.«

کارآموزی فرصت مناســبی برای 
بهــره بــردن از مهارت های کاری 
و کشــف عالیــق کاری پــس از 
ـی اســت. به تمام  فارغ التحصیـل
کســانی بــه دنبــال درک بهتــری 
پــس  مناســب  فرصت هــای  از 
از تحصیــل هســتند، دوره هــای 

کارآموزی را پیشنهاد میکنم.«

ANDREA M
BUSINESS ADMINISTRATION, MALAYSIA 

CAROLYN S  
BUSINESS ADMINISTRATION, BERMUDA
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بهارزمستانپاییزترم

تعطیالتتحصیلتحصیلسال 1

کارتحصیلتحصیلسال 2

تحصیلکارتحصیلسال 3

تحصیلتحصیلکارسال 4

بهارزمستانپاییزترم

تعطیالتتحصیلتحصیلسال 1

تعطیالتتحصیلتحصیلسال 2

کارتحصیلتحصیلسال 3

کارسال 4

تحصیلتحصیلسال 5

بهارزمستانپاییزترم

تعطیالتتحصیلتحصیلسال 1

کارتحصیلتحصیلسال 2

کارتحصیلتحصیلسال 3

تحصیلتحصیلسال 4

بهارزمستانپاییزترم

تعطیالتتحصیلتحصیلسال 1

تحصیلکارتحصیلسال 2

تحصیلکارتحصیلسال 3

کار یا سال 4
تحصیل

کار یا 
تحصیلتحصیل

کار یا سال 5
تحصیل یا تحصیلتحصیل

هیچ

جدول زمانی کارآموزی کار - تحصیل

برنامه های دانشکده هنر و دانشکده علوم

مدرک دوگانه با دانشگاه واترلو

برنامه های مدیریت بازرگانی و اقتصاد

تجربه کاری طراحی و علوم کامپیوتر

برنامه تجربه حرفه ای

یــک  میتواننــد  ـی  بازرگاـن دانشــجویان  از  تعــدادی 
تــرم کاری 8 ماهــه را در پایــان ســال دوم از مــی تــا 

ــد. ــل کنن دســامبر کام

دانشجویان باید ترم های سه ترم کاری را بگذرانند 
و همچنین به اختیار می توانند ترم کاری چهارم را 
در سال پنجمشان پیش از ترم تحصیلی کامل کنند.

دانشجویان ترم کاری 12 تا 16 ماهه را کامل می کنند.



Wilfrid Laurier University 18

مهــارت هــا، اشــتیاق و تحصیــالت خــود را از طریــق کارآمــوزی در یــک کســب وکار یــا ســازمان اعمــال 
کنیــد. بــا ایجــاد ارتباطــات کســب وکاری کــه منجــر بــه نتایــج ارزشــمندی می شــود، تاثیرگــذار 
باشــید. رزومــه شــما هنــگام فارغ التحصیلــی حــاوی یــک مزیــت رقابتــی و تجربــه کار عملــی خواهــد 

بــود و در هــر کاری کــه انتخــاب می کنیــد در مســیر موفقیــت پیشــتاز خواهیــد بــود.

بزرگترین برنامه

کارآموزی کسب وکار در کانادا

%99.8 نرخ اشتغال

برای ترم های کارآموزی کسب وکار و اقتصاد

پاییز 2019/ زمستان 2020

درآمد متوسط هفتگی

639 تا 688 دالر کانادا برای برنامه های هنری و علوم

732 تا 894 دالر کانادا برای برنامه های کسب وکار و اقصاد

فرصت های سفری

70 درصد شغل های کارآموزی کسب وکار و اقتصاد در کانادا در کالن شهر تورنتو واقع شده اند.
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یاد بگیرید و بدست آورید

کارآموزی چگونه است؟

درطول ترم های 12 تا 16 هفته ی کارآموزی، بصورت تمام وقت حقوق دریافت می کنید. 	

میتوانیــد ترم هــای تحصیلــی و کاری را جایگزیــن کنیــد و در طــول برنامــه خــود دو، ســه یــا چهــار  	
تــرم کارآمــوزی داشــته باشــید.

می توانیــد بــرای برنامه ریــزی کاری، جســتجوی شــغلی و آماده ســازی بــرای مصاحبــه، مشــاوره  	
ــد. بگیری

برای آگهی های کارآموزی درخواست دهید و مصاحبه ها را شرکت کنید. 	

آیا در برنامه شما کارآموزی گنجانده شده است؟

بیش از 50 برنامه کارشناسی داریم که کارآموزی ارائه می دهند. شما می توانید پس از سال اول برای 
کارآمــوزی درخواســت بدهیــد. البته اگر در برنامه هــای مدرک دوگانه یا مدیریت تکنولوژی کســب وکار 

هستید، از همان ابتدا مجاز به شرکت در کارآموزی ها هستید.

برنامه مدرک دوگانه با دانشگاه واترلو شما را موظف به کامل کردن دوره های کارآموزی به عنوان الزامات 
مدرکتان میکند.

پذیرش رقابتی برای کارآموزی

پذیرش براساس نمرات، تجربه کاری، فعالیت های داوطلبانه و فوق برنامه و مصاحبه ای با دفتر کارآموزی 
برای برنامه های زیر. بعد از سال اول درخواست می دهید.

مدیریت کسب وکار 	

تمام برنامه های اقتصاد 	

تمام برنامه های دانشکده هنر* 	

تمام برنامه های دانشکده علوم 	

طراحی تجربه کاربری 	

*سوای مطالعات تحصیلی بین المللی
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نیازهـای  بـه  پاسـخگویی  بـرای 
دانشـجویان،  بـه  فـرد  منحصـر 
روان درماـنی  شـخصی  کادر  از 
اسـتفاده مـی کنیـم. برنامه های 
فرهنـگی  حسـاس  و  محرمانـه 
ارائـه  دانشـجویان  تمـام  بـه  را 
می دهیـم کـه شـامل پشـتیبانی 
متعـددی  زبان هـای  بـه  آنالیـن 

می باشـد.

ـی، درون  متخصصــان خدمــات درماـن
پردیــس دانشــگاه خدمات بهداشــت 
جســمی ارائــه می دهنــد.  تجهیــزات 
تفریحی و تناســب اندام پیشــرفته ی 
ما برنامه هــای تمرینی فردی، گروهی 

و ورزشی ارائه می دهد.
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13 تیم مشــاورین دانشــجویان 
بین الملل ما برای کمک به شــما 
اینجا هستند تا بتوانید از لحاظ 
ـی و فرهنـگـی در کانــادا  تحصیـل
سازگار شــوید. همچنین شما را 
در نیازهــای مهاجرتی تان کمک 
می کنند و به سواالتتان درمورد 
زندـگـی روزمــره در ایــن کشــور 
پاســخ میدهند ماننــد نحوه باز 

کردن حساب بانکی.

دانشگاه محیط یادگیری متفاوتی است که انتظارات جدیدی می توان ازآن داشت. برنامه 
الریر 101 شما را با حمایت های یادگیری آکادمیک ما آشنا می کند. دسترسی به پشتیبانی 
مانند مشــاورین آکادمیک  یک فرایند درحال اجراســت که شــما را در اهداف تحصیلیتان 

کمک می کند.
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مراقب از شما

الریر مرا در بسیاری از امور کمک کرد. مرکز شغلی کمکم کرد تا شغلی پیدا کنم، کارکنان 
اقامت در پیدا کردن مکان زندگی در سال دوم مرا کمک کردند و استادان نیز با من بسیار 
خــوب رفتــار می کردند. یک پرفســور کمکم کــرد تا تصمیمات مهم زندـگـی بگیرم و دیگری 

برایم مانند مشاور عمل کرد.

مهران ر

مدیریت کسب وکار، بنگالدش
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به خـانه خـوش آمـدید

اقامتــگاه، حمایــت و مراقــب مناســبی را برایتــان فراهــم می کنــد تــا احســاس کنیــد در خانــه 
هســتید. در اینجــا کارکنــان و دانشــجویان ســال بــاال در رشــد و امنیــت شــما متعهــد هســتند.

اینجا چیزی بیشــتر از مکانی برای خوردن و خوابیدن اســت. افرادی را مالقات خواهید کرد که همانند 
شما متعهد هستند تا تجربه دانشجویی خود را به بهترین نحو بگذرانند و دوستان خوبی پیدا کنند.

برنامه غذایی

برنامه غذایی پردیس واترلو
در فودکورت ها، کافی شــاپ ها و شــزکت غذای تازه ما می توانید از انواع غذاهای تازه و مناســب لذت 
ببرید. شرکت غذای تازه ما دارای سالن غذاخوری مجهز که میتوانید درآن با توجه به نیازهای تغذیه ای 

و رژیمی تان، موارد سالم منو را انتخاب کنید.

برنامه غذایی پردیس برنتفورد

تمــام اقامتگاه هــای پردیــس برنتفــورد بصورت آپارتمانی ســاخته شــده اند، به این معنا کــه  میتوانید 
آشــپزخانه ای برای خودتان داشــته باشــید. می توانید برنامه مناسبی برای خرید خواربار استفاده کنید، 
قهوه ای در پردیس بگیرید یا در مراکز مختلف تولیدموادغذایی در مرکزشــهر برنتفورد غذایتان را میل 

کنید.
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نمونه سبک آپارتمانی

نمونه طرح

نمونه سبک خوابگاهی

دونفره تکنفره

بهترین دانشگاه کانادا

در زمینه اقامتگاه
MACLEAN’S UNIVERSITY RANKINGS 2020 -

برنامه غذایی مورد نیاز برابری

اقامت خارج از پردیس

از طریق برنامه دانشــجویی خارج از پردیس دانشــگاه حمایت های آکادمیک، شــخصی و 
اجتماعی دریافت کنید.
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پردیس برنتفورد
بیش از 3200 دانشجو

تورنتو

آبشار نیاگارا

پردیس واترلو
بیش از 16500 دانشجو

شما متعـلق به اینجایید
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پردیس های واترلو و برنتفورد در منطقه سنتی مردمان نوترال، آنیشناب و هادنوسانه واقع هستند

الریــر یــک دانشــگاه امــن و مهمان نوازیســت کــه میتوانیــد آن را خانــه صــدا کنیــد و در دو 
پردیــس جنوب غــرب آنتاریــو کانــادا واقــع شده اســت. فرقــی نــدارد شــما در کــدام پردیــس شــرکت 
می کنیــد، در هرصــورت ایــن تجربــه ی پذیــرا و دانشــجو محــور کــه مــا بــه آن معــروف هســتیم را 
دریافــت خواهیــد کــرد. حمایــت موفقیــت تحصیلــی و شــخصی شــما در قلــب هرآنچــه مــا انجــام 

می دهیــم قــرار دارد.

نسبت کارکنان به دانشجو 1 به 25 است

امن و امان
الریر ســرویس  های متعددی اعم از ســرویس امن پیاده روی تا خانه، اپلیکیشن امنیتی 

پردیس و پاسبانان ویژه ارائه می دهد.

تنها 10 دقیقه
برای پیاده رفتن در پردیس کافیست.

پردیس هایمان

ــه کالس هایتــان، غــذا و  ــا بســیار نزدیــک ب ــده شــده اســت ت ــو در یــک بلــوک گنجان پردیــس واترل
ــان باشــد. ــورد عالقه ت ــه م محــل مطالع

خارج از پردیس دانشــگاه، شــهر بســیار دوستانه و دانشجویی است و پر از گزینه های سرگرمی، جشن 
های فرهنگی و بخش های فناوری پر رونق است.

پردیس برنتفورد به هســته ی مرکزی شــهر متصل اســت که در آن بناهای تاریخی تبدیل به مکان های 
مدرن دانشجویی شده اند. از هنرها و صحنه ی فرهنگی شهر لذت ببرید. این شهر شامل مسیرهایی با 

کالس جهانی و دسترسی به رودخانه دیدنی گراند می باشد.
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پردیـس واتـرلو

مرکز فناوری

منطقه واترلو بخشی از دومین مجموعه بزرگ فناوری در شمال آمریکا می باشد.
TORONTO-WATERLOO REGION CORRIDOR -

1 نفر از هر 8 مهاجر

که در بین سال های 2011 تا 2016 در منطقه واترلو زندگی می کرده، به کلی به کانادا مهاجرت کرده است.
REGION OF WATERLOO CENSUS 2016 -

سیستم قطار سبک شهری جدید

کار را برای خرید، بیرون شام خوردن و خوش گذراندن، بیش از پیش راحت می کند.

مکان های آکادمیک یا دانشجویی
ساختمان های اقامتی

ورزشی
بخش بین الملل الریر
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در الریر، ما به دنبال تعالی تحصیلی هســتیم اما در عین حال به نقش پردیس دانشــگاه 
نیــز توجــه داریــم. ما یک خانواده هســتیم؛ هرکســی در پردیس متعلق به جایی اســت و 

هیچکس جا نمی ماند.«

TEDDY Z
BUSINESS ADMINISTRATION, CHINA

تورهای مجازی
پردیس های ما را بصورت سه بعدی یا واقعیت  مجازی کاوش کنید:

WLU.CA/VIRTUAL-EXPERIENCE

پردیس برنتفورد

هر آنچه نیاز داربد
پردیس دانشــگاه در هســته ی مرکز شهر گماشته شده بنابراین به کالس ها، اقامتگاه و امکانات رفاهی 

دسترسی کامل دارید.

فرصت های پایان ناپذیر
ـی برنتفــورد، تاریخ بومی و جشــن های فرهنگی به این معنی اند که همــواره کاری برای  مســیرهای جهاـن

انجام دادن وجود دارد.

پردیس درحال رشد
گسترش یک بازار، ردپای پردیس برنتفور را در سال 2019 دوچندان کرد.    
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مکان های آکادمیک یا دانشجویی
ساختمان های اقامتی

ورزشی
بخش بین الملل الریر

الریر شــهری اســت دوست داشــتنی که تمام افراد سعی می کنند دوســتانه باشند. اینجا 
پردیس کوچکی است بنابراین چهره های آشنای زیادی می بینید و شانس باالیی برای پیدا 
کردن دوستان جدید دارید. کالس ها نیز کوچک هستند بنابراین کالس ها بازدهی بیشتری 

دارند و شناختن اساتید نیز آسان تر است.«

MITCHELL E

CRIMINOLOGY, NIGERIA
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پذیـرش 

موارد نیاز پذیرش
ـی، باید شــرایط پذیرش ویــژه برنامه خود را نیز داشــته باشــید.  عــالوه بــر شــرایط ویــژه برنامه تجصیـل

)صفحات 24 تا26 را ببینید(

ـی را در پذیرش قبول می کنیــم. اگر برنامه تحصیلی خــود را در اینجا پیدا  مــا تمــام برنامه هــای تحصیـل
wlu.ca/international/admis-  نمی کنید، وبســایت مارا بازدید کنید و شــرایط پذیرشتان را پیدا کنید.

.sions

برنامه تحصیلی آمریکا

به نمرات ACT و SAT نیاز ندارید. البته به انتخاب خود می توانید نمره آزمونتان را برای پذیرش ارائه 
دهید.

)AP( دوره های کاریابی پیشرفته

شما می توانید به تعداد شش دوره برای آزمون های AP با حداقل نمره چهار انتقال واحد انجام دهید. 
برای ارزیابی انتقال واحدتان باید نتایج رسمی آزمون هیئت علمی را تهیه کنید.

)GCE( گواهی عمومی تحصیالت

گواهی عمومی آموزش یا معادل آن 	

	 A حداقل دو واحد درسی سطح

سه واحد درسی GCSE، یا دو واحد وقتی سه واحد درسی سطح A ارائه شده باشند. 	

ــه دوره ی خاصــی در  	 ــر اینک ــد ســطح A شــود مگ ــک واح ــن ی ــد جایگزی دو دوره ســطح AS میتوان
ــاز باشــد. ســطح A مــورد نی

انتقال واحد برای دوره های سطح A با حدقل نمره B و منوط به کاربرد برنامه درنظر گرفته می  شود.
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دوره آماده سازی کمبریج

دارای حداقل نمره کلی مریت 2 	

دارای حداقل نمره مریت 3 در دوره های موردنیاز 	

)IB( لیسانس بین المللی

مدرک IB شامل امتیازات پاداشی 	

نمره قبولی در حداق شش واحد درس که سه تای آن باید در سطوح باال باشند. 	

دوره های مورد نیاز با نمره حداقلی 3 مگر آنکه خالف آن ذکر شود. 	

اگــر بــا برنامه تحصیلــی دیگــری دروه هــای IB را شــرکت کنیــد، درخواســت نامه شــما را براســاس کل  	
تاریخچــه تحصیلیتــان ارزیابــی می کنیــم.

ــرای واجــد  ــا 6 دوره(. ب ــان ممکــن اســت واحدهــای انتقالــی دریافــت کنیــد )ت ــه برنامه ت باتوجــه ب
شــرایط بــودن در واحدهــای انتقالــی نیــاز اســت کــه دوره هــای ســطوح بــاال دارای حداقــل نمــره 5 

ــه تعمیــم شــده در ســطح B باشــند. باشــند و دوره هــای نظریــه دانــش و مقال

درخواست نامه تکمیلی

)ABS( فرم خالصه سوابق متقاضی

اگــر معدلتــان پایین تــر از حداقل نمره نیاز برنامه اســت، اطالعات فوق برنامــه میتوانند در پذیرش به 
کمک تان بیایند. این فرم آنالین را پس از اپالی کردن به الریر، ارائه دهید.

موارد خاص و شرایط توجیهی

اگر شــرایط اخیر و فعلی خللی بر توانایی شــما در دســتیابی به جایگاه تحصیلی باال وارد کرده اســت، 
بیانیه ای شــخصی  به international@wlu.ca ایمیل کنید. این تصمیم شماســت که جزئیات حمایتی 

را فاش کنید یا نکنید.
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تصمیمات پذیرشی

ایــن حــق را داریم کــه اطالعات تحصیلی اضافی که ممکن اســت بــرروی وضعیت درخواســتتان تاثیر 
بگذارد را در نظر بگیریم.  که ممکن اســت شــامل موارد زیر شــود اما محدود به آنها نیســت: دوره های 

تکراری، ثبات عملکرد تحصیلی و زمان و مکان به پایان رساندن دوره ها و/یا تست ها.

زمان پیشنهادها

بایــد مــدارک موردنیازتان را پیش از ارزیابی درخواســتتان دریافت کنیم. تصمیم بر پذیرش معموال به 
طول سه یا چهار هفته پس از درخواست کامل می انجامد و گاها برای برنامه های رقابتی بیشتر ادامه 

میابد.

سیاست دوره های تکراری

اگر برای برنامه ای در دانشــکده علوم یا دانشــکده کســب وکار و اقتصاد الزاریدیس درخواســت داده اید، 
هنــگام محاســبه معــدل پذیرش، دوره های تکراری را درنظر می گیریم. مــا تنها برای دوره های مورد نیاز، 
میانگیــن اولیــن و آخرین نمره شــما در دوره محاســبه می کنیــم. اگر دوره ای که مورد نیاز پذیرشــتان 
نیســت را دوباره بگذرانید، از باالترین نمره تان اســتفاده می کنیم. برای تمام برنامه ها و دانشــکده ها از 

باالترین نمره دوره های تکراری استفاده میکنیم.

لیست های انتظار و پیشنهادهای جایگزین

اگر برای برنامه انتخابی تان واجد شــرایط نبودید به طور خودکار برای پذیرش برنامه دیگر درنظر گرفته 
می شوید. امکان دارد برای برنامه های رقابتی از لیست های انتظار استفاده کنیم. اگر در لیست انتظار 

قرار بگیرید در عین حال پیشنهادی برای پذیرش برنامه ای دیگر دریافت می کنید.
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موارد نیاز زیان انگلیسی
اگر زبان اول شــما انگلیســی نیســت باید مدرکی برای بســندگی زبانتان نشــان دهید. نمره آزمون زبان 
انگلیســی تان را ارائه دهید و به ما نشــان دهید که در سیســتم دانشــکده زبان انگلیسی به مدت سه 
ســال  مطالعــه کرده ایــد یا برای برنامه زبان الریر و بنیــاد تحصیلی )LEAF( ثبت نام کنید. برای عضویت 
در برنامــه LEAF بایــد حداقــل نمــره آیلتــس 5.0 یــا معــادل آن را داشــته باشــید. اطالعات بیشــتر در                        

.wlu.ca/english-proficiency

حداقل نمرات زبان انگلیسی

پیشنهادهای شرطی پذیرش

اگــر شــرایط زبــان موردنیــاز را بــرآروده نکنیــد، ممکــن اســت پیشــنهادی بــرای پذیــرش بــا شــرایط 
زبانــی خودتــان دریافــت کنیــد.

حداقل نمرهآزمون زبان

نمره کلی 83آزمون انگلیسی به عنوان زبان خارجهتافل
20 در هر مهارت

6.5 کلیسیستم آزمونی بین الملل زبان انگلیسیآیلتس
6.0 در هر مهارت

70 کلیآزمون تجصیلی زبان کاناداکائل
60 در هر مهارت

PTE 59 کلیآزمون زبان آکادمیک پیرسونآزمون آکادمیک

176 کلیC1 پیشرفتهارزیابی زبان کمبریج

کد موسسه الریر 0893 است.
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برنامه بنیاد زبان و آکادمیک الریر
برنامه بنیاد زبان و آکادمیک الریر )LEAF( یک برنامه زبانی آکادمیک اســت که برای آماده ســازی شــما 
در کسب موفقیت در دانشگاه تعبیه شده است. سطح برنامه LEAF برای شما برطبق جدیدترین نمره 

.wlu.ca/leaf آزمون زبانتان شروع می شود. اطالعات بیشتر در

LEAF سطوح

تمام آزمون های مورد قبول میتوانند برای تشخیص سطح شروع برنامه LEAF استفاده شوند. ایمیل کنید
.leaf@wlu.ca

آماده موفقیت تحصیلی خود باشید.

فارغ التحصیالن برنامه LEAF در ســال اول خود میانگین نمره باالتری نســبت به دانشــجویان خارجی ای 
که در برنامه LEAF شرکت نمیکنند، دارند. به این علت است که برنامه LEAF عالوه بر کمک به بهبود 
مهرات هــای خواندن، نوشــتن، گوش دادن و صحبت کردن، شــما را برای انتظــارات تحصیلی الریر آماده 

می کند.

LEAF ساختار برنامه

دو تــرم 14 هفتــه ای )پاییــز و زمســتان( و دو تــرم متمرکز هشــت هفته ای )بهار و تابســتان( در برنامه 
LEAF در تقویم ساالنه گنجانده شده است. ترم های 14 هفته ای به اندازه ترم های کارشناسی پاییز و 
زمســتانه طول می کشــند که محیطی برای شــما فراهم میکند تا بتوانید با دانشجویان خارجی و داخلی 
تعامل داشــته باشــید و درعین حال زندگی دانشــجویی در کانادا را تجربه کنید. در ســطح LEAF 5 شما 

دوره تحصیلی ای را کامل میکنید که به عنوان واحد محاسبه می شود.

سطح LEAFکائلتافلآیلتس

6.065605

5.550504

5.035403
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شهریه برنامه LEAF در سال 2021

کلیه شهریه ها به دالر کانادا ذکر شده اند و ممکن است تغییر کنند. شهریه سطح 5 شامل هزینه یک دوره 
آکادمیک واحدی نیز می شود.

سطح 5سطوح 3 و 4ترم

5,052$4,220$بهار و تابستان

7,034$6,232$پاییز و زمستان

ترم زمستانه: آپریل - ژوئن 	

ترم بهاری: ژانویه - آپریل 	

ترم تابستانه: ژوئن - آگوست 	

ترم پاییزی: سپتامبر - دسامبر 	

الریر را انتخاب کردم چون قادر به شــرکت در برنامه LEAF بودم. برنامه LEAF را دوســت 
داشــتم چــون بــه من کمک کــرد به تحصیل در کانادا عادت کنم و زبانم را پیش از شــروع 
اولین سالم تقویت کنم. از طریق برنامه LEAF دید کلی ای نسبت به دوره های دانشگاهی 
و اساتید پیدا کردم، بنابراین هنگام شروع تحصیالت کارشناسی اعتماد به نفس مضاعفی 

داشتم.«

ماریا الخاندرا
بیولوژی از کلمبیا
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برنامـه های کارشنـاسی

هنر و فرهنگ
مطالعات باستانی 	

انسان شناسی 	

باستان شناسی و مطالعات میراث فرهنگی 	

مدرک هنر و فوق لیسانس 	

مطالعات ارتباطی 	

مطالعات فرهنگی 	

رسانه دیجیتال و خبرنگاری 	

انگلیسی 	

مطالعات سینمایی 	

فرانسوی 	

زبان ها 	

مطالعات قرون وسطایی 	

موسیقی 	

موسیقی - موسیقی فرهنگی 	

دین و فرهنگ 	

اسپانیایی 	

کسب وکار و سرمایه
مدیریت اجرایی کسب و کار 	

کسب وکار و علوم کامپیوتر 	

کسب وکار و ریاضیات مالی 	

کسب وکار و ریاضیات 	

مدیریت تکنولوژی کسب وکار 	

مطالعات ارتباطی 	

علم اقتصاد 	

علم اقتصاد و حسابداری 	

مدیریت کسب وکار و سرمایه 	

ریاضیات سرمایه گذاری 	

مدیریت اجرایی سالمت 	

سپس برنامه ای را انتخاب کنید 
که شما را به مقصد می رساند.

رشــته ای کــه دوســت داریــد را 
انتخاب کنید. 0102
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خدمات جمعی و تحصیلی
الهیات مسیحی و شهروندی جهانی 	

مطالعات جهانی 	

حقوق انسانی و تنوع انسانی 	

علوم انسانی با بنیادهای رهبری 	

مطالعات بومیان 	

مطالعات تحصیل بین المللی 	

حرکت شناسی 	

موسیقی 	

موسیقی- موسیقی فرهنگی 	

مطالعات پلیسی 	

روانشناسی 	

مددکاری اجتماعی 	

جامعه شناسی 	

زنان و مطالعات جنسیتی 	

محیطزیست و پایایی
انسان شناسی 	

علوم آب کاربردی 	

باستان شناسی و مطالعات میراث فرهنگی 	

علوم محیطی 	

مطالعات محیطی 	

مطالعات بومی 	

جغرافیا 	

مطالعات جهانی 	

حقوق انسانی و تنوع انسانی 	

مطالعات آمریکای شمالی 	

علوم سیاسی 	

دولت و علوم بین الملل
مدیریت اجرایی کسب وکار 	

الهیات مسیحی و شهروندی جهانی 	

جرم شناسی 	

علم اقتصاد 	

فرانسوی 	

مطالعات جهانی 	

مدیریت اجرایی سالمت 	

تاریخ 	

حقوق انسانی و تنوع انسانی 	

علوم انسانی با حقوق رهبری 	

مطالعات بومی 	

مطالعات تجصیل بین الملل 	
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زبان ها 	

مطالعات شمال آمریکا 	

فلسفه 	

علوم سیاسی 	

دین و فرهنگ 	

اسپانیاییقانون و اجرای آن 	

جرم شناسی 	

رسانه دیجیتال و خبرنگاری 	

حقوق انسانی . تنوع انسانی 	

مدرک قانون و مدرک هنر 	

مدرک قانون و مدرک علوم 	

قانون و جامعه 	

فلسفه 	

مطالعات پلیسی 	

پلیس و روانشناسی 	

علوم سیاسی 	

روانشناسی 	

رسانه و سرگرمی
 مطالعات باستانی 	

باستان شناسی و مطالعات میراث فرهنگی 	

رسانه دیجیتال و خبرنگاری 	

مطالعات ارتباطی 	

انگلیسی 	

مطالعات سینمایی 	

طراحی و توسعه بازی 	

مطالعات قرون وسطایی 	

موسیقی 	

موسیقی - موسیقی فرهنگی 	

سالمت پزشکی
بیوشیمی و بیوتکنولوژی 	

زیست شناسی 	

شیمی 	

شیمی و فیزیک 	

سالمت جامعه 	

علوم کامپیوتر و روانشناسی 	

علم داده ها 	

مدیریت اجرایی سالمت 	

علوم سالمت 	

علوم افتخار 	

حرکت شناسی 	
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علوم و تکنولوژی
بیوشیمی و بیوتکنولوژی 	

زیست شناسی 	

شیمی 	

شیمی و ریاضیات 	

شیمی و فیزیک 	

سالمت جامعه 	

علوم کامپیوتر 	

علوم کامپیوتر و فیزیک 	

علوم کامپیوتر و روانشناسی 	

علم داده ها 	

طراحی و توسعه بازی 	

مدیریت اجرایی سالمت 	

علوم سالمت 	

علوم افتخار 	

حرکت شناسی 	

ریاضیات 	

فیزیک 	

تحصیالت در مقطع دانشگاه یک سرمایه گذاری برای آینده تان می باشد

مــا نیــز میخواهیــم بــرروی شــما ســرمایه گذاری کنیــم. مــا بــه ســالمت مالــی اهمیــت 
فــراوان می دهیــم و بــرای دانشــجویان دانــش و منابــع مالــی ســالمی را تــدارک میبینیــم. 

فرصت هــای متنوعــی بــرای بورســیه ســال اول شــما و پــس از آن موجــود اســت.
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شهریه و امور مالی

نحوه محاسبه مخارجتان
در اینجا مخارج تخمینی برای دو ترم آورده شده است مخارج شخصی خودتان، اعم از مخارج خانه، غذا 

و شهریه را در وبسایت wlu.ca/international/tuition محاسبه کنید.

مخارج تحصیلی

27,860$–31,930$شهریه1

2,051$–2,285$شهریه دانشجویی2

1,000$کتب درسی و ملزومات

30,911$–35,215$زیرجمع

مخارج شخصی

محل سکونت

5,423$–9,141$پردیس واترلو

7,034$–7,538$پردیس برنتفورد

برنامه های وعده ای و غذایی

2,307$– 5,985$پردیس واترلو

840$پردیس برنتفورد

2,400$مواد خوراکی و نیازهای خانه3

10,130$–14,123$زیرجمع

41,041$–49,338$جمع کل

نکاتی درمورد مخارج

ــکان  ــای 2020-21 هســتند. ام ــادا آورده شــده اند و براســاس هزینه ه ــه دالر کان ــا ب ــام هزینه ه تم
ــرای ســال 2021-22 وجــود دارد. ــر هزینه هــا ب تغیی
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سرمایه گذاری ما برروی شما

بورسیه ورودی

مــا به  طور خودبخود پس از اپــالی کرد در الریر، 
شــما را در بــرای دریافــت یــک بورســیه ورودی 
بورســیه های ورودی تمامــا  ـی میکنیــم.  ارزیاـب
ـی شماســت و نیــاز بــه  براســاس نمــرات پایاـن
wlu. درخواســتی نیست. برای اطالعات جدیدتر

ca/scholarships را چک کنید.

بورسیه های سال باالیی

در ســال های باالییتان، شــما به طور پیش فرض 
ـی بــا توجــه بــه معــدل  بــرای بورســیه تحصیـل
دوره های الریر )GPA( ســال تحصیلبی قبلی تان 

درنظر گرفته می شوید.

بورسیه های تحصیلی از GPA 10.0 )تقریبا %80( 
به باال شروع می شوند. ساالنه بین 500 تا 1500 

دالر کانادا دریافت می کنید.

بورسیه های جوایز بین المللی

مخصــوص  جوایــز  و  بورســیه ها  از  تعــدادی 

دانشــجوهای خارـجـی درنظــر گرفته شــده اند، از 
جمله:

بورسیه بین المللی فارک و داون احمد 	

کمک هزینه یادبود والتر متزگر 	

ــه  	 ــی اتحادی ــن الملل ــز دانشــجویان بی جوای
دانشــجویان

بورسیه زندگی های الهام بخش 	

بورسیه زندگی های الهام بخش

هرسال چندین بورسیه برای دانشجویان ورودی 
خارجی که الهام بخش زندگی های رهبری و هدف 

در جامعه شان هستند، درنظر گرفته می شود.

بورسیه های رقابتی و جوایز

هرســال می توانیــد بــرای بورســیه های رقابـتـی، 
جوایز و کمک هزینه با کامل کردن پروفایل آنالین 
دانشجویی تان، درخواست دهید. جوایز براساس 
اطالعــات موجــود ازجملــه عالیــق، مشــارکت ها، 
نیازهای مالی، دستاوردهای تحصیلیتان و... به 

شما تعلق می گیرد.

1. هزینه هــای بین الملل شــهریه. هزینه های بین الملل شــهریه برای برنامه های مدرک دوگانه دانشــگاه 
.BCS و BBA و 57,462$ برای BMath و BBA واترلو عبارتند از 41,850$ برای

2. شامل هزینه ای اجباری به اندازه 720$ برای شرکت در برنامه بیمه سالمت دانشگاه )UHIP( می باشد.

3. دانشجویانی که در اقامتگاه های آپارتمانی سکونت دارند باید برای مواد خوراکی بودجه تهیه کنند.
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حمایت های سالمتی مالی

 برنامه مدیریت پول

Dollars & Sense یــک برنامــه ســواد مالــی اســت کــه بــه شــما مــی آمــوزد چگونــه امــور مالــی خــود 
ــار،  ــاره بودجه بنــدی، اســتفاده مســئوالنه اعتب ــد باشــید. درب ــه بودجــه پایبن را مدیریــت کنیــد و ب
خــوردن غــذای ســالم و مقــرون بصرفــه و تشــکیل مالیــات اطالعــات ضــروری کســب کنیــد. بــا 
شــرکت در کارگاه هــای Dollars & Sense مــی توانیــد یــک گواهــی مدیریــت پــول کســب کنیــد.

 متخصص علوم مالی

متخصــص مــا نفــر بــه نفــر بــا دانشــجویان مالقــات میکنــد تــا بودجــه ای شــخصی برایشــان بســازد. 
بررســی و بازنگــری منظــم بودجــه بــه شــما در دســتیابی بــه اهــداف مالــی کمــک مــی کنــد.

 فرصت های شغلی

مرکــز شــغلی الریــر بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا مشــاغل داخــل و خــارج از دانشــگاه را جســتجو کــرده 
 )ISWEP( ــه کار دانشــجویی ــر ایــن ، برنامــه بیــن المللــی تجرب و از آنهــا اســتفاده کنیــد. عــالوه ب
ــو و  ــرای دانشــجویان بین المللــی در پردیس هــای واترل تعــداد محــدودی از مشــاغل پــاره وقــت را ب

برانتفــورد فراهــم مــی کنــد.

 کمک هزینه اضطراری

دانشــجویان مــی تواننــد از طریــق دفاتــر رئیــس دانشــجویان بــه مشــاوره اضطــراری و پشــتیبانی 
مالــی دسترســی پیــدا کننــد.
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نرخ های رقابتی شهریه
هزینه های شهریه کانادا جزو پایین ترین شهریه ها بین کشورهای انگلیسی زبان است.

- اداره کانادا برای تحصیالت بین المللی

کار نیمه وقت
شما می توانید در حین تحصیل تا 20 ساعت در هفته کار کنید.

نحوه شروع برنامه مالی خود

اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود را 
شناسایی کنید.

مخارج تان را محاسبه کنید.

بودجه ای بسازید - یا ماهانه یا هرترم بسته به 
امورمالی و سبک زندگی تان.

بودجه خود را مرتبا بررسی و اصالح کنید. این 
به شــما کمک می کند تا بیشــتر از بودجه خود 
خرج نکنید و اهداف مالی جدید را بشناسید.
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ــردی دانشــگاه  ــد. برنامــه هــا از طریــق مرکــز کارب ــه محفــل مــا بپیوندی از شــما می خواهیــم کــه ب
هــای انتاریــو )OUAC( بــه صــورت آنالیــن تســهیل مــی شــوند. پــس از اقــدام ، همــراه بــا مراحــل 
بعــدی خــود یــک ایمیــل تأییــد دریافــت خواهیــد کــرد. مــا در طــول تمــام مســیر درخواســتتان شــما 

را مطلــع خواهیــم کــرد.

نحوه درخواست

مهلت های درخواست

پذیرش سپتامبر 2021

تا 1 آپریل 2021 درخواست دهید. 	

اســناد مــورد نیــاز را تــا 12 مــه 2021 ارســال  	
کنیــد.

پذیرش ژانویه 2021

تا 18 نوامبر 2020 درخواست دهید. 	

1 دســامبر 2020  	 تــا  را  نیــاز  اســناد مــورد 
کنیــد. ارســال 
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منابع متقاضی

مالقات با یک استخدام کننده:

wlu.ca/international/recruiters

مجموعه وبینارها:

wlu.ca/laurierathome

برنامه ما:

wlu.ca/programs

تورهای مجازی:

wlu.ca/virtual-experience

متقاضیان انتقالی

اگر قبال در یک موسســه ثانویه تحصیل کرده اید، برای هر دوره دانشــگاهی که گذرانده اید توضیحات 
و برنامه درســی را برای ما ارســال کنید تا از نظر امکان انتقال واحد ارزیابی شــود. این مدارک را به این 

.transfercredit@wlu.ca .آدرس ایمیل کنید

مجوزهای مطالعه

بــرای تحصیــل در کانــادا، به یک مجوز تحصیل نیاز دارید که حاوی شــماره یادگیری تعیین شــده الریر 
.O19395164307 :باشد

برای سفر به کانادا ممکن است به ویزای بازدید کننده یا مجوز الکترونیکی سفر )eTA( نیز نیاز داشته 
باشــید. در این صورت، این به عنوان بخشــی از درخواســت اجازه تحصیل شما صادر می شود. اطالعات 

.cic.gc.ca بیشتر در


