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 فرهنگ دانشجویی ما نقش اساسی در تجربه در مدرسه خصوصی کانادایی دارد. ما یک محیط امن و در دسترس ایجاد کرده ایم که دانش
 آموزان برای بحث در مورد ایده ها ، همکاری در پروژه ها ، به اشتراک گذاشتن کار خود و دریافت بازخورد با غرور تشویق می شوند.
 این بنیاد را به دانشجویان می دهیم تا به پتانسیل های خود برسند و هم از نظر دانشگاهی و هم از نظر اجتماعی اعتماد به نفس خود را

 .جلب کنند

 

 (نیاز به پذیرش (دانشجوی خارج از کشور

 (فرم درخواست (باید توسط دانش آموزان و والدین تکمیل و امضا شود -

 گزارش ها یا رونوشت ها یا برگه های مدارس از کشور قبلی دو سال گذشته (اگر به زبان انگلیسی نباشد ، لطفاً ترجمه معتبر را ارائه -
 (دهید

 کپی گذرنامه -

 (مدارک متولی حقوقی (اگر کمتر از 18 سال سن داشته باشند -

 (ضبط ایمن سازی (اگر به زبان انگلیسی نیست ، لطفاً ترجمه معتبر را ارائه دهید -

 (هزینه پردازش برنامه غیر قابل استرداد 300 دالر کانادا (سفارش پول ، پول نقد یا چک -

 توجه: پذیرش با سوابق تحصیلی دانش آموز و موقعیت علمی فعلی تعیین می شود. مدرسه خصوصی کانادا بسته درخواست را بررسی
 .کرده و نامه پذیرش را به همراه یک بروشور مدرسه به متقاضی ارسال می کند

 .در زیر لطفا اطالعات مهم و فرم های الزم در مورد چگونگی امکان یافتن را پیدا کنید؟ درخواست دادن

 

 

 

 

 

 



 CANADIANS PRIVATE SCHOOL 

 

 روش پذیرش

 (رویه های درخواست - دانشجویان داخلی (از جمله دانشجویان بین المللی در کانادا با اجازه تحصیل معتبر

 

 فرم ثبت نام مدرسه خصوصی کانادایی ها. فرم تکمیل شده خود را از طریق نمابر ، نامه یا نامه الکترونیکی به مدرسه خصوصی .1
 .کانادا ارسال کنید

 :تا زمان دریافت کلیه اطالعات ، یک برنامه پردازش نمی شود ، لطفاً موارد زیر را ضمیمه کنید .2

 الف) عکسهای شناسایی شخصی: شناسنامه دانشجویی؛ کپی کامل گذرنامه ، شناسه دانشجویی یا مراقبت های بهداشتی دانش آموزان ؛

 .(ب) فتوکپی های سوابق دانشگاهی اخیر و همچنین دو سال گذشته (اگر به زبان انگلیسی نیست ، لطفاً ترجمه معتبر را ارائه دهید

 .ج) دانشجویانی که متقاضی دریافت نمرات 10-12 می شوند باید متن و نتایج آزمون سواد آموزی درجه 10 را ارائه دهند

 د) عكس اخذ شده در گذرنامه از دانشجو؛

 بدون دریافت هزینه درخواست برای دانشجویان داخلی ، متقاضیان موفق پیشنهاد مدرسه قبل از تأیید را دریافت می کنند .3

 ارسال شهریه -4

 متقاضیان موفق نامه رسمی دریافت و دریافت شهریه پرداخت شده را دریافت می کنند -5

 

 :برای دانشجویان بین المللی در کانادا با اجازه تحصیل معتبر ، مدارک اضافی الزم است

 سابقه ایمن سازی ، (اثبات واکسیناسیون علیه سل ، اوریون ، سرخک ، سرخچه ، دیفتری ، کزاز و فلج اطفال ؛ اگر به زبان انگلیسی .1

 (نباشد ، لطفا ترجمه اسناد رسمی را ارائه دهید

 (مقاالت سرپرستی قانونی (اگر کمتر از 18 سال داشته باشند .2

 پوشش بیمه درمانی خصوصی برای مدت زمان مطالعه ضروری است. بیمه پزشکی را می توان از طریق دانش برتر کانادا .3
 .خریداری کرد
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 برنامه زمانبندی هزینه

 تاریخ شروع دوره هر ساله اتفاق می افتد: فوریه ، آوریل ، جوالی ، آگوست ، سپتامبر و نوامبر. ترم ها در فوریه و سپتامبر شروع می
 .شوند. مهلت تقاضای ترم فوریه 15 ژانویه است؛ 25 آگوست برای سپتامبر

 

 

 

 سیاست بازپرداخت هزینه شهریه

 بازپرداخت كامل ، كمتر از هزینه ثبت نام (250،00 دالر دالر) فقط در صورت عدم پذیرش درخواست دانشجو از مجوز تحصیل توسط
 :مراجع مهاجرت كانادا مجاز خواهد بود. برای به دست آوردن بازپرداخت ، دانش آموز باید

 .نامه اصلی امتناع از تابعیت و مهاجرت کانادا -

 .نامه اصلی پذیرش مدارس خصوصی کانادایی ها -

 .دریافت اصلی دانش علمی کانادایی از پرداخت شهریه -

 اگر دانشجو به هر دلیلی تصمیم به عقب نشینی دهد ، پس از دریافت مجوز تحصیل با استفاده از نامه رسمی پذیرش دانشکده خصوصی
 .کانادایی ، بازپرداخت شهریه وجود نخواهد داشت

 هیچ بخشی از شهریه که به دانشکده خصوصی کانادا پرداخت شده است پس از شروع دانش آموز در کالس ها ، هیچ بازپرداخت نمی

 .شود

 .اگر دانش آموز در نقض خط مشی مدرسه پیدا شود و از مدرسه اخراج شود ، هیچ هزینه ای برای شهریه دریافت نمی شود

 در صورت تغییر وضعیت مهاجرت دانش آموز در طول سال تحصیلی ، هیچ شهریه ای از شهریه دریافت نخواهد کرد. به عنوان مثال ،
 .دانشجویی که پس از پرداخت شهریه ، اقامت دائم کانادا شود ، حق بازپرداخت ندارد

 

 ویزا ها و مجوزها

 دانشجویان بین المللی قبل از عزیمت از کشور وطن خود برای شرکت در مدرسه ای در کانادا باید ویزا دانشجویی را از سفارت یا
 کنسولگری کانادا درخواست و دریافت کنند. به محض ورود به کانادا ، مجوز تحصیل در بندر ورودی صادر می شود و این نشان می

 .دهد مدت زمانی که دانشجو اجازه تحصیل در کانادا را دارد ، نشان می دهد
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 ویزای دانشجویی برای دوره های زبان انگلیسی یا برنامه ای در کانادا با مدت زمان شش ماه یا کمتر الزم نیست. اگر؟ شما می خواهید به

 مدت 6 ماه یا بیشتر در کانادا تحصیل کنید ، باید مجوز تحصیل بگیرید. دانشکده خصوصی کانادایی ها به دانش آموز کمک می کنند تا
 .ویزای دانشجویی را برای ورود به کانادا به عنوان دانشجو درخواست کند

 

 برای دانش آموزان از هنگ کنگ ، تایوان ، کره و سایر کشورهای دارای معافیت ویزا ، می توانید ابتدا به کانادا بیایید و سپس برای
 دریافت مجوز تحصیل اقدام کنید. برای کشور بدون ویزا؟ ویزای اقامت موقت - ویزای دانشجویی بسته به کشور مبدأ شما الزم است.
 .لطفا لیست کشورهایی که به آن احتیاج دارند را ببینید؟ ویزای اقامت موقت همانطور که توسط تابعیت و مهاجرت کانادا ارائه می شود

 

 .اطالعات بیشتر در مورد روند درخواست اجازه تحصیل در وب سایت تابعیت و مهاجرت کانادا در دسترس است

 

 برای ویزا اقدام کنید

 پس از دریافت نامه پذیرش از مدرسه خصوصی کانادا ، ما به شما کمک می کنیم برای ورود به ویزای دانشجویی برای ورود به کانادا
 .اقدام کنید

 :شما باید مدارک زیر را به سفارت کانادا در کشور خود ارائه دهید

 نامه پذیرش - 

 فرم درخواست - 

 گذرنامه - 

 عکس 6 - 

 ممکن است از شما خواسته شود که گواهی ترخیص پلیس را ارائه دهید - 

 :اثبات پشتیبانی مالی ، از جمله - 

 اثبات یک حساب بانکی کانادایی به نام شما در صورت انتقال پول به کانادا - 

 صورت حساب بانکی شما برای چهار (12) ماه گذشته - 

 پیش نویس بانکی به ارز قابل تبدیل - 

 .هرگونه اسناد مالی که نشانگر شما یا خانواده شما بودجه کافی برای تأمین هزینه های تحصیل در کانادا باشد - 



 CANADIANS PRIVATE SCHOOL 

 

 

 برای کیت درخواست ویزا

 اطالعات مربوط به ترکیب خانواده

 درخواست مجوز تحصیل در خارج از کانادا

 (ترکیب خانواده و جزئیات آموزش و اشتغال (والدین

 

 سایر خدمات

 :دانشکده خصوصی کانادایی خدمات رایگان زیر را برای دانشجویان بین المللی ارائه می دهد

 

 می دانیم ترک تحصیل در یک کشور جدید کار آسانی نیست. برای کمک به شما در تنظیم بسیاری از تغییرات ، ما خدمات مختلفی را
 .برای دانشجویان بین المللی به محض ورود آنها ایجاد کرده ایم

 وانت فرودگاه .1

 ما به دانشجویانی که ممکن است به آن نیاز داشته باشند خدمات وانت فرودگاه را ارائه می دهیم. این استقبال گرم برای دانش آموز ما
 .است که برای اولین بار به کانادا می آید

 جهت گیری .2

 در دانش برتر کانادا ، ما به دانش آموز خود کمک می کنیم تا محیط جدید در کانادا را بهتر بکار گیرد. راهنمای زندگی ما به دانشجویان
 جدید برای باز کردن یک حساب بانکی ، ثبت نام در برنامه تلفن همراه ، فعال کردن بیمه درمانی ، درخواست کارت کتابخانه و گشت و

 .گذار در تورنتو و آبشارهای نیاگارا کمک خواهد کرد

 پسوند ویزا و ورودی چندگانه .3

 هنگامی که مجوز تحصیل اولیه منقضی شده است ، دانشجویی که می خواهد تحصیالت خود را ادامه دهد باید مجوز تحصیل را تمدید کند

 تا بتواند وضعیت قانونی در کانادا بماند. در طول تعطیالت ، اگر دانشجویی کشور را ترک کند و بخواهد برای ادامه تحصیل به کشور
 .خود برگردد ، برای ورود مجدد به کانادا ، به ویزای ورود مجدد نیاز دارد

 .دانشکده خصوصی کانادا با استفاده از ویزا به دانشجویان کمک می کند

 دعوت والدین -4
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 در طول زندگی در مدرسه ، ما خوشحال و مفتخریم که والدین را دعوت کنیم تا برای بازدید از محوطه دانشگاه و فرزندان محبوبشان
 .بیایند. عالوه بر این ، ما همچنین به ویزا ویزیتور آنها کمک خواهیم کرد و ترتیب تور را می دهیم

 US.ویزا 5

 با اجازه تحصیل معتبر و عملکرد خوب در مدرسه ، دانشجویان بین المللی نیز واجد شرایط درخواست ویزای ایاالت متحده برای بازدید
 .از ایاالت متحده هستند

 خدمات مشاوره مهاجرت .6

 دفتر دانشجویی بین المللی ما مشاوره و راهنمایی حرفه ای در زمینه مهاجرت را در اختیار دانشجویان قرار می دهد. مانند تمدید مجوز
 تحصیل ، ویزای ورود مجدد ، ویزای ویزای ویزیتور والدین ،   ویزای ایاالت متحده و غیره. ما نه تنها به دانشجویانمان کمک می کنیم تا

 .جایگاه تحصیلی خوبی داشته باشند بلکه وضعیت مهاجرتی خوبی در کانادا نیز دارند

 


