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تحصیالت پس از متوسطه
دانشکده ها و دانشگاه ها

دانشکده ها برنامه های حرفه ای را ارائه می دهند که 
منجر به ایجاد وظیفه یا کار در بخش های تکنالوژی، 

بهداشت، تجارت، مهمان نوازی، سیاحت و سایر مشاغل 
می شود. برنامه های سرتفکیت معموالً به یک سال 

تحصیل نیاز دارند. برنامه های دیپلم نیاز به دو یا سه 
سال مطالعه تمام وقت دارد. برای معلومات بیشتر 

  ontariocolleges.ca در مورد دانشکده های انتاریو، به
بازدید کنید.

دانشگاه ها برنامه های آکادمیک و علمی را در 
مقاطع لیسانس ماستری و دکترا در بخش های ساینس 

و اجتماعیات و همچنان برنامه های مسلکی را در 
بخش های طب، ستوماتولوژی یا طب دندان، حقوق و 

انجینری ارائه می دهند.

برای معلومات بیشتر در مورد دانشگاه های انتاریو، 
به مرکز درخواست دانشگاه های انتاریو به آدرس

ouac.on.ca مراجعه نمائید.

پذیرش

به طور کلی، برای پذیرش در دانشکده یا دانشگاه به 
شهادتنامه مدرسه و مدرسه یا مکتب ضرورت است. 

اگر از مدرسیه و مدرسه یا مکتب فارغ نشده اید، ممکن 
است بتوانید به عنوان یک دانش آموز بالغ بر اساس 

تجربه خود درخواست دهید. دانش آموز بالغ باید 19 
سال یا بیشتر سن داشته باشد و شهروند یا مقیم دائمی 

کانادا باشند.

برای اطالع از تاریخ های مهم برای پذیرش در دانشگاه 
ها، به مرکز درخواست دانشگاه های انتاریو به آدرس
ontariocolleges.ca  یا findlink.at/OnColleges مراجعه 

نمائید.

خیلی از هیئت های مدرسه های و مدارس در انتاریو 
برنامه های شهادتنامه  رایگان را برای بزرگساالن 
ارائه می دهند. برای معلومات بیشتر به وب سایت  

هیئت مکاتب محلی خود مراجعه نمائید.

همچنان امکان تکمیل دیپلم ثانوی به صورت آنالین 
وجود دارد. از مرکز آموزش مستقل در ilc.org دیدن 

نمائید.

ممکن است بتوانید برای دوره هایی که در دانشکده یا 
دانشگاه خارج از کشور سپری کرده اید اعتبار کسب 
نمائید. هر موسسه الیحه و پروسیجر ارزیابی خاص 

خود را دارد.

برای معلومات بیشتر در مورد دانشکده ها و دانشگاه 
های انتاریو، به وزارت آموزش ، دانشکده ها و 

دانشگاه ها مراجعه نمائید: findlink.at/findschool یا  
www.ontario.ca

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد دانشکده ها و 
دانشگاه ها به لسان فرانسوی به صفحه وزارت آموزش 

ر دانشکده ها و دانشگاه ها در www.ontario.ca  یا 
findlink.at/Frenschool  بازدید کنید.

کمک مالی

دانشجویان دانشکده ها و دانشگاه های انتاریو ممکن 
است واجد شرایط به کمک مالی ازطریق برنامه کمک 

دانشجویی انتاریو )OSAP(  باشند. برای معلومات 
بیشتر به  www.osap.gov.on.ca  بازدید کنید.

دولت فدرال نیز از طریق برنامه قرضه دانشجویی 
.www.canlearn.ca : کانادا مقداری پول را فراهم می کند

آموزش یا تریننگ های کسبه کاری



یک دانش آموز در حین کار، تحت نظر کارگران 
باتجربه یک کسب را می آموزد. به عنوان یک دانش 

آموز شما یک کارمند محسوب می شوید و معاش 
دریافت می نمائید. بیش از 150 کسب را می توان از 

طریق تریننگ های کسبه کاری آموخت.

برای دریافت معلومات بیشتر درباره تریننگ های کسبه 
  findlink.at/trades یا  www.ontario.ca کاری به صفحه

مراجعه نمائید.

در باره برنامه های کسبه کاری جوانان برای دانش 
آموزان مکاتب به صفحه www.oyap.com  بازدید کنید.

آیا می دانستید؟

دانشکده های خصوصی در انتاریو مانند دانشکده های 
دولتی نیستند و هزینه های بیشتری را دریافت می 

کنند.

مهم است که همه گزینه ها را با دقت بررسی نمائید.




