ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﻳﺪ در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ
راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ

ﺁﮔﺎهﯽ در ﺑﺎرۀ :

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎزﻩ وارد ﺑﻪ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺌﻮاﻻت زﻳﺎدﯼ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .راهﻨﻤﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ را در ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻳﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
•

ﻳﺎد ﮔﻴﺮﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

•

ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻨﻴﺪ

•

ﺁﻣﻮزش وﻳﮋﻩ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

•

ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻟﺞ و داﻧﺸﮕﺎﻩ

•

ﮐﻤﮏ ﺟﻬﺖ ﻳﺎد ﮔﻴﺮﯼ زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن

ﭼﻪ زﺑﺎن هﺎﺋﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﮐﺎﻧﺎدا داراﯼ دو زﺑﺎن رﺳﻤﯽ  ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داراﯼ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﺎﻣﻌﻪ وﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ...
راﻩ هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﮐﻼس
هﺎﯼ زﺑﺎن در ﮐﺸﻮرﺧﻮدﺗﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻴﺪ .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از درﺳﻬﺎﯼ راﻩ دور اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .وب ﺳﺎﻳﺖ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎرﯼ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ،در ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن و در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ اﻳﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﻧﻮع ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن را ﻻزم دارﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﺑﺨﺶ "اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ" ﻳﺎ
’ ‘apprendre le françaisدر وب ﺳﺎﻳﺖ ادارۀ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺑﻪ ﺁدرسwww.OntarioImmigration.ca :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﭼﻪ ﻧﻮع ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ،ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻨﺎم "اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ -ﺑﻌﻨﻮان -زﺑﺎن دوم" ﻳﺎ) (ESLﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد .ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻨﺎم
"ﻓﺮاﻧﺴﻪ -ﺑﻌﻨﻮان -زﺑﺎن دوم" ﻳﺎ) (FSLﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ
زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدن در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻻزم دارﻳﺪ ،در وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻼس هﺎﯼ زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﻴﻦ ﮐﻼس هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد زﺑﺎن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻳﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻼس هﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان
ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺴﺖ ) (adult non-credit language trainingﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن اوﻧﺘﺎرﻳﻮ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﮐﻼس هﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان "ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا"
) (LINCﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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هﺮ دو ﻧﻮع ﮐﻼس در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺗﻮﺳﻂ هﻴﺌﺖ ﻣﺪارس اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴﻬﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮐﻼس هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را از راﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ:
•

ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﭘﺎﻳﻪ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﮐّﻠﯽ ﺑﺮاﯼ ﺣﺮف زدن ،ﮔﻮش ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

•

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﮐﺎرﯼ ﺗﺎن در زﻣﻴﻨﻪ هﺎﯼ وﻳﮋۀ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺴﺎﺑﺪارﯼ ،ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ وارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

•

اﮔﺮﺗﺤﺼﻴﻼت ﮐﻢ و ﻳﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﯽ از ﮐﺸﻮر زادﮔﺎﻩ ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﺪ ،ﮐﻼس هﺎﯼ ﺳﻮاد ﺁﻣﻮزﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
 ESLوﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

•

اﻳﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ در ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاﯼ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻣﺜﻞ  TOEFLﺟﻬﺖ ورود
ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺞ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

•

هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﻼس هﺎﯼ ﺁﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ ) (Citizenshipو زﺑﺎن هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺁﻣﻮﺧﺘﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و
اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪﯼ ﻻزم
دارﻳﺪ.

ﮐﻼس هﺎﯼ ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن راﻳﮕﺎن هﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎ در روزاﻧﻪ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺁﺧﺮهﻔﺘﻪ دردﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺑﺮاﯼ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درﮐﻼس هﺎﯼ ) (LINCواﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﯽ اﺳﺘﻌﺪاد زﺑﺎن را ﻻزم ﺧﻮاهﻴﺪ داﺷﺖ.
اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ارزﻳﺎﺑﯽ زﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﻣﺮﮐﺰ ارزﻳﺎﺑﯽ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯼ ﮐﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ارﺟﺎع ﺧﻮاهﺪ داد .ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺰ ارزﻳﺎﺑﯽ زﺑﺎن ،ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮوم ﭼﯽ؟
اﮔﺮ ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺮوﻳﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮﯼ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ:
•

ﺑﻌﻀﯽ وب ﺳﺎﻳﺖ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ

•

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻣﻨﺰل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﮐﺎرﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﻮزش ﺁزاد اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ) (ILCﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ) (ILCرا در  www.ilc.orgﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ

•

) (LINCﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ در ﻣﻨﺰل را دارد ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﮔﻮش دادن ،ﺣﺮف زدن ،ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ درﻣﻨﺰل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل هﺮهﻔﺘﻪ از راهﻨﻤﺎﺋﯽ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻢ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ.

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ ﺷﻐﻞ ﺧﻮدم را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﻴﺎورم؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در در وﻃﻦ ﺧﻮد در ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﺋﯽ از زﺑﺎن ﮐﻪ در
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت دو راﻩ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد:
•

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺁﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ) ،(Bridge Trainingﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را اراﺋﻪ
ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺁﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﮐﺎر درﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎن" در
وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪwww.OntarioImmigration.ca :
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•

ﺁﻣﻮزش ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ زﺑﺎن  ELIدر ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﺻﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ هﻢ زﻣﺎن درﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪهﻢ؟
اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از  ٢١ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻳﺪ ،دورﻩ هﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ دورﻩ هﺎ در ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﮔﯽ روز ﻣﺮﻩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺎن در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯼ زﺑﺎن را دارﻳﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ
دورﻩ هﺎﺋﯽ را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻤﺎ در ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن اﻣﻮر ﺗﺠﺎرﯼ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ،دورﻩ هﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﻮاد ﺁﻣﻮزﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮاﯼ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در ﮐﺎﻟﺞ ﻳﺎ داﻧﺸﮕﺎﻩ در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل ،ﺧﻴﻠﯽ از ﮐﺎﻟﺞ هﺎ و
داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ از ﺁزﻣﻮن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ) (TOEFLﻳﺎ "ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﺁزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ" )(IELTS
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻴﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎﻩ هﺎ و ﮐﺎﻟﺞ هﺎ در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺣﻖ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دورﻩ هﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ؟
ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن هﺎﯼ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺁﻣﻮزش وﻳﮋۀ زﺑﺎن را ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ:
•

از اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن ﻣﺎدرﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ

•

ﻧﻮﻋﯽ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻳﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯼ را ﺑﮑﺎرﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻴﮑﻪ درﻣﺪارس اوﻧﺘﺎرﻳﻮاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

داﻧﺶ ﺁﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻳﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر
ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن و ﺳﻮاد ﺁﻣﻮزﯼ ﻧﻴﺰ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ادارات ﺁﻣﻮزش ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﮐﺰﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ دارﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ زﺑﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن را ارزﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻩ و در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ هﺎﯼ ﻻزم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ،ﮐﺎر ﮐﺮدن و ﺗﺤﺼﻴﻼت در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺑﻪ وب
ﺳﺎﻳﺖ ادارۀ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺑﻪ ﺁدرس ، www.OntarioImmigration.ca :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ
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