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ادامه تحصیل و آموزش زبان
ادامه تحصیل

ادامه تحصیل همچنان به عنوان آموزش بزرگساالن شناخته 
می شود، شامل انواع کورس های میشود که بزرگساالن 

پس از اتمام تحصیالت رسمی خود در دانشگاه یا کالج فرا 
میگیرند. این کورس ها می تواند به شما کمک کند تا منافع 

شخصی )مانند سرگرمی( را توسعه داده و یا به اهداف 
مربوط به کار )مانند مهارت های کامپیوتری( دست یابید. 

ادامه تحصیل توسط هیئت مدیره مکاتب، کالج ها و دانشگاه 
ها معموال از طرف شب و یا در روز های آخیر هفته دایر 

میگردد.

•

•

برای پیدا کردن هیئت مدیره مکتب محلی خود به، 
 https://findlink.at/schoolinfo یا www.ontario.ca

برای پیدا کردن کالج ها و دانشگاه های انتاریو، به 
  https://findlink.at/findschool یا www.ontario.ca

برای یادگیری در مورد بهبود خواندن, نوشتن •
و مهارت های ریاضی به www.ontario.ca یا 

  https://findlink.at/adultlearn

اگر شما بیش از 18 سال هستید و می خواهید دیپلوم •
متوسطه را کسب نمائید، شما می توانید یک برنامه 

رایگان را در منطقه خود در صفحه www.ontario.ca یا 
https://findlink.at/OSSD پیدا نمائید.

مرکز مستقل آموزش کورس های زیاد اعتبار دهی مکتب 
عالی را بطور آنالین ارایه می نماید. برای کسب معلومات 

بیشتر به سایت     www.ilc.org  مراجعه  نمائید.

آموزش زبان

هیئت مدیره مکاتب، کالج ها و سازمان های اجتماعی صنف های 
زبان های انگلیسی و فرانسوی را با بودجه دولت دایر می نمایند. 
دانشگاه ها و مکاتب خصوصی زبان نیز کورس های زبان را با 

پرداخت پول ارایه می نمایند.

انواع مختلفی کورس های زبان در انتاریو موجود است. این 
فهرستی از دسته بندی های مختلف دوره های زبان است:

•

•

•

•

•

•

•

.)ELD( توسعه سواد انگلیسی

FSL و ESL زبان انگلیسی و فرانسه به عنوان زبان دوم

)LINC( آموزش زبان برای تازه واردان به کانادا

)OSLT(  آموزش زبان های خاص وظیفوی

)ELT( آموزش زبان پیشرفته

آموزش زبان برای مهاجرت کانادا

)SLT( آموزش زبان تخصصی

برای معلومات تفصیلی در مورد صنوف مختلف زبانها به 
ویب سایت ذیل مراجعه نمائید. www.inmylanguage.org  یا  

https://findlink.at/ESLprogram

برای دریافت صنف زبان در منطقه شما به صفحه 
مهاجرت کانادا www.ontarioimmigration.ca  یا 

https://findlink.at/onlinetool مراجعه نمائید.

برای معلومات در مورد آموزش زبان در خانه به 
ویب سایت ذیل مراجعه نمائید. www.ontario.ca  یا 

 https://findlink.at/homestudy

برای معلومات در باره آموزش زبان برای وظیفه مشخص در 
www.co-oslt.org .انتاریو به ویب سایت ذیل مراجعه نمائید



ارزیابی زبان

بعضی از کورس های زبان نیاز  به ارزیابی دارد قبل از 
اینکه به کورس شامل شوید. از مشاور اسکان خود برای 

رهنمایی شما به مرکز ارزیانی نزدیک شما کمک بخواهید. 

برای پیدا کردن یک آژانس اسکان در نزدیکی شما، به
settlement.org

برای معلومات بیشتر در مورد ارزیابی زبان در 
 https://findlink.at/clb-assess یا www.language.ca

مراجعه نمائید.

آیا می دانستید؟

بسیاری از کارفرمایان برنامه های توسعه مسلکی برای 
کمک به کارکنان برای ادامه تحصیالت دارند. از مدیر یا 

بخش منابع بشری خود در مورد گزینه های موجود بپرسید.




