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آموزش مداوم و آموزش زبان
آموزش مداوم

•

آموزش مداوم که به عنوان آموزش بزرگساالن نیز 
شناخته می شود، شامل انواع دوره هایی است که 

بزرگساالن پس از اتمام تحصیالت رسمی خود در 
دانشگاه یا کالج می گذرانند. این دوره ها می توانند به 
شما در توسعه عالیق شخصی )مانند سرگرمی ها( یا 

دستیابی به اهداف مرتبط با کار )مانند مهارت های 
کامپیوتری( کمک کنند. آموزش مداوم توسط هیئت 

مدیره مدارس، کالج ها و دانشگاه ها، معموالً در 
عصرها یا آخر هفته ها ارائه می شود.

برای پیدا کردن هیئت مدیره مدرسه محلی خود، به
ontario.ca یا findlink.at/schoolinfo مراجعه کنید. 

برای یافتن کالج ها و دانشگاه های انتاریو، به•
ontario.ca یا findlink.at/findschool مراجعه کنید.  

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

findlink.at/adultlearn مراجعه کنید.  

اگر باالی 18 سال دارید و می خواهید دیپلم •
دبیرستان بگیرید، می توانید یک برنامه رایگان در 
منطقه خود در .ontario.ca یا findlink.at/OSSD پیدا 

کنید.

مرکز آموزش مستقل بسیاری از دوره های اعتباری 
دبیرستان را به صورت آنالین ارائه می دهد. برای 

اطالعات بیشتر بهilc.org مراجعه کنید.
آموزش زبان

هیئت های مدرسه، کالج ها و سازمان های اجتماعی 
کالس های زبان با بودجه دولت را به زبان های انگلیسی 

و فرانسوی برگزار می کنند. دانشگاه ها و آموزشگاه 

های زبان خصوصی نیز دوره های زبان را ارائه می 
دهند، اما این دوره ها مستلزم پرداخت هزینه هستند.

انواع مختلفی از دوره های زبان در انتاریو موجود 
است. این لیستی از دسته بندی های مختلف دوره های 

زبان است:

.)ELD( توسعه سواد انگلیسی •

انگلیسی و فرانسوی به عنوان زبان دوم )ESL و •
)FSL

•

•

•

•

)LINC(  آموزش زبان برای تازه واردان به کانادا

)OSLT(  آموزش زبان مخصوص شغل

)ELT( آموزش زبان پیشرفته

)CLIC( آموزش زبان برای مهاجرت کانادا

)SLT(  آموزش تخصصی زبان •

برای توضیح انواع مختلف کالس های زبان موجود، 
به settlement.org/translated-information یا 

findlink.at/ESLprogram مراجعه کنید.

برای پیدا کردن کالس زبان در منطقه خود، به اداره 
 findlink.at/onlinetool یا ontario.caمهاجرت انتاریو در

مراجعه کنید.

برای آشنایی با LINC Home Study )آموزش 
زبانی که می توانید در خانه انجام دهید(، بهontario.ca  یا 

findlink.at/homestudy مراجعه کنید. 

 )OSLT( برای آشنایی با آموزش زبان مخصوص شغل
ارائه شده در کالج های انتاریو، به سایت مراجعه کنید. 

co-oslt.org



ارزیابی زبان

برخی از دوره های زبان قبل از ثبت نام نیاز به 
ارزیابی مهارت های زبان دارند. از مشاور مسکن خود 

بخواهید که شما را به مرکز ارزیابی در منطقه شما 
راهنمایی کند.

برای یافتن یک آژانس اسکان در نزدیکی خود، به
settlement.org مراجعه کنید

درباره ارزیابی زبان درlanguage.ca یا 
findlink.at/clb-assess بیشتر بیاموزید

آیا می دانستید؟

بسیاری از کارفرمایان برنامه های توسعه حرفه ای 
برای کمک به کارکنان برای پرداخت هزینه های 

تحصیل ادامه دارند. از مدیر یا بخش منابع انسانی خود 
در مورد گزینه های موجود بپرسید.




