موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

اسپانسر ویرایش اول
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

تحصیل در کانادا با تراست
01
02
03
04
05
06

دریافت وقت مشاوره اولیه

مرحله اول

در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت ،یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت
کنید.
تنظیم قرارداد

مرحله دوم

بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما ،راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد،
فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت ،در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید ،مطمئن هستید که
کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند.
معرفی فهرست دانشگاه ها

مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد.
اپالی دانشگاههای کانادا و ارسال مدارک

مرحله پنجم

در این مرحله ،فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد.
پرداخت شهریه و سایر هزینه ها

مرحله ششم

پس از اخذ پذیرش تحصیلی ،شهریه دانشگاه پرداخت می شود .نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند
با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما ،بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند .بنابراین ،ممکن
است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

07
08

دریافت نامه پذیرش

مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست .به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.
دریافت ویزای تحصیلی

مرحله هشتم

در نهایت ،با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه ،برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود.

اسپانسر ویرایش اول
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تحصیل در ونکوور
کانادا ،دومین کشور بزرگ جهان
این سرزمین زیبا و ثروتمند یکی از امنترین کشورهای جهان نیز میباشد.
از شــرق تا غرب ،کانادا دارای شــهرهای کالس جهانی ،مناظر نفسگیر ،کوهها و رودخانههای دیدنی و
بسیاری چیزهای دیگر است! بریتیش کلمبیا بین کوههای راکی و اقیانوس آرام قرار دارد و غربیترین
استان کانادا است .بریتیش کلمبیا با ثبات اقتصادی و طبیعت زیبای خود ،بازدیدکنندگان ،دانشجویان
بینالمللی و مهاجران را از سراسر جهان به خود جلب میکند.

ونکوور ،سومین شهر بزرگ در کانادا
با تحصیل در ونکوور میتوانید تجربههای بسیار ارزشمندی کسب کنید .این شهر هیجانانگیز در کنار
اقیانوس آرام واقع شده است و تنها چند دقیقه با کوههای خیرهکننده فاصله دارد .ونکوور دارای آب
تمیز ،مراقبتهای بهداشتی عالی ،مردم صمیمی ،محیطی امن و هوایی با دمای معتدل است.
ونکــوور محــل برگــزاری بازیهای زمســتانی المپیک و پارالمپیک  2010بود .این شــهر انــواع ورزشها و
فعالیتهای در محیط باز ،هنر و فرهنگ ،ســرگرمی ،زندگی شــبانه ،رستورانهای برجسته و مراکز خرید
کالس جهانی مهیجی را ارائه میدهد .ونکوور شهری است که هر کسی میتواند از آن لذت ببرد.
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تحصیــل در کالـــج منطقــهای ونکــوور ()VCC
کالــج منطقــهای ونکــوور ( )VCCدر قلــب شــهر ونکــوور واقــع شــده و اولیــن و بزرگتریــن کالــج
دولتــی آمــوزش عالــی معتبــر در بریتیــش کلمبیــا اســت.

آمــوزش عملـــی
کالج منطقهای ونکوور برنامه های شغلی برنده جوایز و برنامه های سال اول دانشگاه را ارائه می دهد
که همه توسط اساتید و مربیان بسیار ماهر تدریس می شوند.
مهــارت هــای عملی و کاربــردی را در یک محیط یادگیری تعاملی فرا خواهیــد گرفت .این نوع یادگیری
تجربی شما را برای شغل رویایی خود در یک حرفه جدید آماده میکند.
محوطههای کالج ونکوور به راحتی با وسایل حمل و نقل عمومی قابل دسترس هستند و در فاصله یک
یا دو بلوک از ایستگاه اسکای ترین ( )SkyTrainواقع شدهاند.

پردیس داونتاون

پردیس برادوی
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پردیس داونتاون
خیابان  250وست پندر ،ونکوور،

بریتیش کلمبیا ،1S9 V6B ،کانادا –

استادیوم

ایستگاه چایناتاون
پردیس برادوی
 1155ایست برادوی ،ونکوور بریتیش
کلمبیا ،4V5 V5T ،کانادا – کالج

منطقهای ونکوور
ایستگاه کالرک

کالج منطقهای ونکوور را اولین انتخاب خود قرار دهید
کالــج منطقـهای ونکــوور درک میکنــد کــه آمــوزش بــرای شــما چــه معنایــی دارد .هــر دانشــجویی یــک
هــدف دارد .بگذاریــد بــه شــما کمــک کنیــم راهــی پیــدا کنیــد کــه بــه موفقیــت شــما منجــر شــود.

مسیــر دستیابـــی به مشاغــل
کالــج منطقــه ای ونکــوور کــه نقش اساســی در کمک بــه صنعت دارد ،بــرای تامین نیاز امــروز خود به
کارمندان بسیار ماهر نیاز دارد .بیشتر برنامه های کالج منطقهای ونکوور ،یادگیری در کالس و آموزش
عملی را تلفیق می کنند تا دانشجویان آماده استخدام شوند .این کالج دانشجویان مهارتهای شغلی
و آکادمیک خود را افزایش میدهد تا بتوانند در دنیای واقعی آنها را به کار گیرند .فارغالتحصیالناین
کالج یکی از باالترین نرخهای موفقیت را برای یافتن شغل در بریتیش کلمبیا دارند.

تجربــه کــاری کانادایــی
دانشجویان بینالمللی که در کالج منطقهای ونکوور تحصیل میکنند ،ممکن است در مدت تحصیل و
پس از فارغالتحصیلی واجد شرایط کار در کانادا باشند.
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فرصتهــای عملــی و کارآمــوزی
بسیاری از برنامههای کالج منطقهای ونکوور این فرصت را به دانشجویان میدهد که در مدت تحصیل
خــود تجربیــات عملی کســب کنند .فارغ التحصیــان با تجارب کاری مرتبط ،در بــازار کار قابلیت رقابت
بیشتری دارند.

کــار خارج از محوطــه کالـــج
دانشجویان بینالمللی ممکن است هنگام تحصیل در کالج منطقهای ونکوور واجد شرایط کار در خارج
از محدوده کالج باشــند .برای جزئیات بیشــتر به وب سایت مهاجرت ،پناهندگان و شهروندی کانادا به
آدرس  www.cic.gc.caمراجعه کنید.

مجوز کار پس از فارغ التحصیلی ()PGWP
دانشــجویان بینالمللــی ممکن اســت پس از اتمــام یک برنامه تحصیلی تمام وقــت در کالج منطقهای
ونکوور ،واجد شرایط داشتن اجازه کار پس از فارغ التحصیلی شوند .برای جزئیات بیشتر به وب سایت
مهاجرت ،پناهندگان و شهروندی کانادا به آدرس  www.cic.gc.caمراجعه کنید.

مسیــر دستیابـــی به دانشگــاه
کالــج منطقــهای ونکــوور دورههــای علوم و هنرهای ســال اول دانشــگاه را ارائه میدهــد .اعتبارات این
دورهها میتواند برای بسیاری از دانشگاهها و کالجهای دیگر فرستاده شود.

مربیــان باکیفیــت و اختصاصـــی
توســط بهترینها آموزش ببینید .مدرســان این کالج متخصصانی واجد شرایط و دارای تجربه در دنیای
واقعی در زمینههای تخصصی خود هســتند و بســیاری از آنها جوایز ملی کســب کردهاند .کالسهای
کوچک اطمینان میدهند که مورد توجه مربیان قرار میگیرید و فرصت تعامل با همکالســیهای خود
را خواهید داشت.
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شناخـــت صنعــت
مشارکتهای قوی با تجارت و صنعت اطمینان میدهد مهارت و آموزش شما مرتبط بوده و مورد تقاضا
قرار میگیرد.

Vancouver Community College

10

دانشجویان کالج منطقهای ونکوور چه چیزی برای گفتن دارند؟

"مــن کالــج منطقــهای ونکــوور را انتخــاب کــردم چــون در قلــب شــهر
ونکــوور اســت و شــهرت خارقالعــادهای دارد .محتــوای دوره مرتبــط و
انعطافپذیــر اســت و مدرســان در زمینــه صنعــت حرفــهای هســتند" .
کاتلین سیندریک
فارغ التحصیل مهمانیاری

"کانــادا یکــی از بهتریــن کشــورها بــرای تعقیــب رویاهــای شــما اســت زیــرا
همــه چیــز در اینجــا وجــود دارد .اگــر میخواهیــد یــک آشــپز شــوید،
پــس آن را دنبــال کنیــد .مــن واقعــا خوشــحالم کــه بــه کالــج منطق ـهای
ونکــوور آمــدم" .
جفرسون بوئنو
فارغالتحصیل هنرهای آشپزی

مــن افــراد را دوســت داشــتم .برخــی از برتریــن نوازنــدگان کشــور بــه شــما
آمــوزش مــی دهنــد و شــما را مــورد انتقــاد قــرار میدهنــد .بــه نظــر جامــع
تــر از ســایر برنامههــای موســیقی بــود" .
کریستین جونز
فارغالتحصیل موسیقی
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"همــه مربیــان تجربیــات خــاص خــود را داشــتند و دانــش خــود
را تــا آنجــا کــه میتوانســتند ،بــدون دریــغ در اختیــار شــما قــرار
میدادنــد".
ماروین اوماک
فارغالتحصیل خودرو

"تحصیــل در زمینــه آرایشــگری در کالــج منطق ـهای ونکــوور یکــی از
ســرگرمکنندهترین ســالهای زندگــی مــن بــود .بســیار هیجــانزده
بــودم ،کاری را کــه هــر روز انجــام م ـیدادم دوســت داشــتم و ایــن
کار بــه نظــر آســان میرســید" .
جکی پنو
فارغالتحصیل آرایشگری

"در کالـــج منطقـــهای ونکـــوور ،کال سهـــای کوچـــک وجـــود دارد،
ســـوال کـــردن آســـا نتر اســـت و بـــه انـــدازه دانشـــگاه گـــران
نیســـت" .
ریواز کارکی
سال اول دانشگاه ،فارغ التحصیل مهندسی انتقال
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بـرنامـه هـــا
کالــج منطقــهای ونکــوور طیــف گســتردهای از برنامههــای تمــام وقــت را بــرای دانشــجویان بــه
منظــور بــه دســت آوردن مهــارت و دانــش بــرای اســتخدام شــدن ارائــه میدهــد.
مــدارک تحصیلی شــامل گواهینامهها ،دیپلمهــا ،مدارک کاردانی ،مدارک لیســانس و مدرک تحصیالت
تکمیلــی اســت .برای بــه روز ترین اطالعات و جزئیــات ،لطفاً بــه آدرس  vcc.ca/internationalمراجعه
کنید.

 .1عالیـــق شمـــا
اعم از تهیه ترافل و شکالتهای تکهای ،بازرسی و تعمیر موتورهای خودرو ،پیشرفت در مهارت مشاوره
با مشــتری در مرکز اســپا ،آماده شــدن برای انتقال به دانشگاه یا یادگیری تحلیل مدلهای کسب و کار
آنالین ،دانشجویان این کالج آنچه را دوست دارند انجام میدهند .کالج منطقهای ونکوورسعی بر این
دارد که شما هر روز مشتاق کار باشید و نسبت به کاری که انجام میدهید احساس خرسندی کنید.

 .2بازار کـــار
انتظار میرود بریتیش کلمبیا تا ســال  2025نزدیک به یک میلیون فرصت شــغلی داشــته باشد .کالج
منطقــهای ونکــوور برنامههای زیادی را ارائه میدهد که مهارت ها و تجربیات الزم را در این زمینههای
شغلی در اختیار دانشجویان قرار میدهد .آخرین شمارهها را در وب سایت  WorkBC. caپیدا کرده و
درباره گزینههای مورد نظر خود بیشتر تحقیق کنید.

 .3نهـــاد
مهم این اســت که در مدرســه احســاس راحتی کنید ،به مربیان خود اطمینان داشــته باشــید و درگیر
برنامههایتــان شــوید .مربیــان کالج منطقهای ونکوور همیشــه در اینجا هســتند تا به دانشــجویان در
موفقیــت تحصیلــی آنهــا کمک کنند .این کالــج همچنین انواع مختلفی از خدمــات را برای حمایت از
دانشجویان در طول مدت حضور در کالج منطقهای ونکوور ارائه میدهیم.
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پخــت و پـــز و آشپـــزی
هنـرهـــای پختــن و شیـرینــــیپـزی
گواهینامــه پختـــن حرفــهای
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ماه می ،مدت 11 :ماه
مهارتهــای حرفــهای خــود را بــرای تولیــد نان و شــیرینی بصورت
ماهرانه ،از جمله تهیه انواع شــیرینیها ،محصوالت بدون گلوتن
و محصوالت خوشــمزه و معتبر ارتقا دهید .این مهارتها شــامل
مدیریت نانوایی و خرده فروشی میشود.

گواهـینامــه شیرینـــیپــزی
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ژانویه ،مارس ،آوریل ،مدت 11 :ماه
مهارتهای حرفهای خود را برای تهیه شیرینیهای عالی که شامل
اصول پخت و پز ،تهیه دسرهای روکشدار ،طراحی کیک و شکالت
و شیرینیپزی میشود را افزایش دهید.

گواهـینامـــه تهیــه شیرینــیهای با ماندگــاری بــاال
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :اکتبر ،مدت 11 :ماه
ضمن پیشرفت در مهارت صحبت ،خواندن ،نوشتن و گوش دادن
بــه زبــان انگلیســی در محــل کار ،مهارتهــای حرفــهای خــود برای
شیرینیهای عالی را ارتقا دهید.
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گواهـینامـــههای پختــن و شیرینــیپــزی حرفـــهای (گروه بینالمللی)
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
مهارتهای پختن و شیرینیپزی را به دست آورید تا در بازار کار توانایی رقابت بیشتری داشته باشید.

آشپـــزی
گواهینامــه هنرهــای آشپــزی آسیایـــی
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :فوریه ،سپتامبر ،مدت 5 :ماه
برای شروع کار در سطح مبتدی پخت و پز چینی ،ژاپنی ،مالزیایی ،تایلندی ،سنگاپوری ،ویتنامی ،کرهای
و غذاهای تلفیقی آموزش حرفهای ببینید.

دیپلــم هنرهــای آشپـــزی (گروه بینالمللـــی)
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ماهانه ،مدت 2 :سال
برای استخدام به عنوان سرآشپز یا آشپز سوم در آشپزخانه هتلها ،رستورانها ،شرکتهای کیترینگ،
آشپزخانه فرودگاهها ،قطارها ،کشتیهای تفریحی ،اردوگاهها و آشپزخانههای سازمانی آماده شوید.
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تجـــارت
دیپلــم حسابــداری
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :ژانویه ،سپتامبر ،مدت 2 :سال
بــرای مشــاغل مقدماتی در حســابداری ،حسابرســی و حسابرســی
مالیاتی ،تخصص حرفهای در تجارت و مدیریت مالی فردی کسب
کنید.

گواهینامــه حرفـــهای اداری
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ژانویه ،آوریل ،اوت ،مدت 8 :ماه
مهارتهای پیشـ�رفته در مایکروسـ�افت آفیـ�س( (�Microsoft Of
 ،)ficeارتباطــات تجاری ،نگهداری ســوابق مالی ،مدیریت دادهها
و رویههای اداری را بیاموزید .شامل تمرین دو هفتهای است.

دیپلم تحصیالت تکمیلی مدیریت پروژه و بازرگانی
(گروه بینالمللی)
اعتبارنامــه :دیپلــم تحصیــات تکمیلــی ،شــروع :ژانویــه ،مــه،
سپتامبر ،مدت 2 :سال
دانــش خــود را گســترش دهیــد و مهارتهــای خــود را از طریــق
تحصیــات تکمیلــی ارتقاء دهید تا چشــمانداز شــغلی خود را در
زمینه مدیریت پروژه و بازرگانی افزایش دهید.
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دیپلم تحصیالت تکمیلی مدیریت بازرگانی کانادایی (گروه بینالمللی)
اعتبارنامه :دیپلم تحصیالت تکمیلی ،شروع :ژانویه ،مه ،سپتامبر ،مدت 2 :سال
دانش فراگیر و مهارتهای مدیریت بازرگانی خود را در زمینه کانادایی توسعه دهید و تجربیات کاری
صنعتی کسب کنید تا شانس خود را برای اشتغال در یک زمینه تخصصی افزایش دهید.

گواهینامــه دستیــار اداری حقوقــی
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :فوریه ،سپتامبر ،مدت 5 :ماه
مهارتها و دانش الزم را برای کار با اسناد حقوقی مربوط به قوانین شرکتی ،تسهیل معامالت ،دادرسی،
قانون خانواده ،وصیت نامهها و امالک بدســت آورید .گواهی دســتیار اداری یا تجربه معادل آن الزم
است.

دیپلــم فنــاوری بازاریابـــی
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ژانویه ،سپتامبر ،مدت 2 :سال
ضمن توســعه مهارتهای پیشــرفته ،تخصصی و مورد نیاز شــغلی در نرمافزار بازاریابی ،تجزیه و تحلیل
دادهها و مدیریت ارتباط با مشتری ( ،)CRMاصول مدیریت تجارت را فرا بگیرید.

گواهینامــه دستیـــار مطــب پزشکــی
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :مارس ،سپتامبر ،مدت 6 :ماه
دانش و مهارت الزم برای مدیریت سوابق بیمار ،صورتحساب پزشکی ،زمانبندی ،انجام مراحل بالینی و
سایر وظایف اداری را در محیطهای مختلف بهداشت و درمان کسب کنید.

گواهینامـــه رونویســی پزشکــی
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :سپتامبر ،مدت 8 :ماه
آموزش فنی و تجربه الزم برای رونویســی گزارشهای پزشــکی را بدســت آورید و به طور موثر با اعضای
حرفه پزشکی ارتباط برقرار کنید.
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طـراحـــی
مــد
دیپلــم تولیــد و طراحــی مد
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
مهارتهای خالقیت و فنی خود را در زمینه صنعت
مد و پوشــاک افزایش دهید .از طریق ایدهپردازی،
طراحــی ،تولیــد و و فــروش در چرخههــای مختلــف
مد تجربه عملی بدســت آورید .شــامل  120ســاعت
تمرین است.

طراحـــی گرافیـــکی
دیپلـــم طراحــی گرافیــک
اعتبارنامه :دیپلم ،شــروع :ژانویه ،سپتامبر ،مدت:
دو سال
ابزارهای طراحی پیشرفته ،تئوری و فرآیندهای مورد
اســتفاده در رســانههای چاپــی و وب را بیاموزیــد.
در  Adobe Creative Cloudآمــوزش ببینیــد و
مستقیماً با مشتریهای عمومی در یک استودیوی
مشاوره کار کنید.
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دیپلــم طراحـــی گرافیــک  -ورودی پیـشرفتـه
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :ژانویه ،سپتامبر ،مدت 1 :سال
مهارتهــای فنــی و تجربــه صنعتــی طراحی خــود را در زمینه کار با مشــتریهای عمومــی در یک محیط
استودیوی مشاوره افزایش دهید .گواهی طراحی گرافیکی یا معادل آن مورد نیاز است.

جواهـــرات
دیپلــم هنــر و طراحــی جواهــرات
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
تجربه عملی طراحی و ساخت جواهرات را بدست آورید .در حالی که فرصت نمایش و بازاریابی کارهای
خود را دارید ،ترسیم ،تاریخ هنر ،جواهرشناسی و مدیریت بازرگانی را بیاموزید.
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مــو و زیبایـــی-شـناســـی
گواهـینامــه آرایـشگــر
اعتبارنامــه :گواهینامــه ،شــروع :ژانویــه ،مــارس ،مه،
سپتامبر ،اکتبر ،مدت 10 :ماهه
دانــش نظــری کامــل و آموزش عملــی در زمینه طراحی
مو ،از جمله آرایشهای زنانه و مردانه ،آرایش صورت،
مانیکور و مدیریت کلی سالن آرایش را بدست آورید.
ضمن کار با مشــتریان واقعی در سالن داونتاون کالج
منطقــهای ونکــوور ،گواهینامه صنعت را کســب کنید.
شامل تمرین است.

گواهـینامــه زیبایــیشناســی و بــدن درمانــی
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ژانویه ،مه ،سپتامبر ،نوامبر ،مدت 10 :ماه
آموزش عالی در زمینه صنعت مانیکور ،پدیکور و خدمات ژل ناخن ،درمانهای بدن ،رفع موهای زائد و
درمانهای پیشرفته پوست را در حالی که با مشتریان واقعی در مرکز اسپای داونتاون کالج منطقهای
ونکوور کار می کنید ،فرا بگیرید.

دیپلــم لــوازم آرایشــی شـناســی ()Cosmetology Diploma
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :ژانویه ،مارس ،ماه مه ،سپتامبر ،اکتبر ،نوامبر ،مدت 2 :سال
برای به دســت آوردن دیپلم لوازم آرایشــی شناســی ،گواهینامههای آرایشگری و بدن درمانی و پوست
را دریافت کنید.
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علـــوم سالمتـــی
علوم فناوری دندانپزشکی
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،مدت 5 .2 :سال
فناوریهای ســنتی و دیجیتال و همچنیــن دانش تخصصی مورد نیاز
برای طراحی و ســاخت پروتزهای ترمیمی دندان ،وســایل ارتودنسی و
ترمیمهای پشتیبانی شده با ایمپلنت را بیاموزید.

مـدیریــت مـهمانیـــاری
دیپلم مدیریت مهمانیاری
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :ژانویه ،مه ،سپتامبر ،مدت 2 :سال
شــیوههای مدیریت حرفهای کســب و کار را برای هتل و رســتوران ،از
جملــه کنتــرل هزینههای غذا و نوشــیدنی ،منابع انســانی ،بازاریابی و
قانون بیاموزید.
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رقــص و مـوسیقـــی
دیپلـــم موسیقــی
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
با یادگیری از بهترین موسیقیدانان کانادا برای حرفهای در زمینه موسیقی و مشاغل مرتبط با آن آماده
شوید .در زمینههایی مانند صدای کالسیک ،آهنگسازی ،مطالعات کیبورد ،یا مطالعات آالت موسیقی
تحصیل کنید .کالج منطقهای ونکوور از خوانندگان و سازندگان آالت موسیقی راک و موسیقی پاپ و
همچنین سنتهای موسیقی جهان از کشورهای دیگر استقبال میکند.

لیسانــس موسیقـــی کاربــردی
اعتبارنامه :مدرک لیسانس ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
توسط متخصصان شاغل در زمینه موسیقی ،اجرا و همکاری ،آموزش سطح باال و جامع دریافت کنید.
دیپلم موسیقی مورد نیاز است.
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دیپلم رقص
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
باالترین استاندارد تکنیک رقص حرفهای از جمله اجرا ،مدیریت و کارآفرینی را کسب کنید .این مهارت
با همکاری آرتز آمبرال ( )Arts Umbrellaارائه میشود.
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فنـــاوری
 CADو BIM
دیپلم تکنســین طراحی به کمک رایانه
( )CADو مدلسازی اطالعات ساختمان
()BIM
اعتبارنامــه :دیپلــم ،شــروع :ســپتامبر ،مدت2 :
سال
مهارتهــای فنــی را بــا دو گواهینامــه  CADو
 BIMترکیــب کنید .از بین گزینههای تکنســین
معمــاری ،تکنســین عمــران /ســازه ،تکنســین
مدلســازی ســازههای مکانیکی یا فوالدی یکی را
انتخــاب کنیــد .این مورد شــامل پــروژه تکمیلی
است.
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فنـــاوری رایانــه
دیپلــم فنــاوری سـیستمهــای رایانـــهای
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،می ،مدت 2 :سال
حــل مشــکالت مربــوط به رایانــه را یاد بگیرید و خود را برای شــغل فناوری سیســتمهای رایانهای آماده
کنید.

دیپلــم طراحـــی و توسعــه واقعیـــت مجـــازی/واقـعیـــت افــزوده
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،مدت 8 :ماه در کالج منطقهای ونکوور
ابزارهای آینده را با یادگیری توســعه و تولید تجربیات واقعیت مجازی ( )VRانســان محور یا واقعیت
افزوده ( )ARبا استفاده از موتورهای  Oculus Rift، Oculus Quest، HTC Viveو  Unrealو  Unityایجاد
کنید.

دیپلـــم تحصیــالت تکمیلــی مدیریـــت فنـــاوری و امنیــت شبکــه
اعتبارنامه :دیپلم تحصیالت تکمیلی ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
مهارتهای خود را در زمینه طراحی ،امنیت و نگهداری از زیرساختهای شبکه سیمی و بیسیم توسعه
یا ارتقا دهید.

امنیـــت شبکــه
اعتبارنامه :گواهینامه پیشرفته ،شروع :ژانویه ،مدت 8 :ماه
جدیدتریــن روشهــای تجزیــه و تحلیل شــبکه ،معماری ،پزشــکی قانونــی و دفاع از مشــاغل در امنیت
سیستمهای اطالعاتی را بیاموزید.
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فنــاوری تـعمیـــرات الکـترونیــک
دیپلـــم فنــاوری تـعمیـــرات الـکترونیــک
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :سپتامبر ،مدت 2 :سال
مهارتهــای فنــی و عملــی الزم بــرای کار در صنعت تعمیــرات الکترونیک مصرفی را به عنوان تکنســین
تعمیر کامپیوتر ،تلویزیون ،لوازم خانگی و موبایل کسب کنید.
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حرفه حمل و نقل
دیپلم تصادف و پرداخت خودرو (گروه بینالمللی)
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :ژانویه ،مه ،سپتامبر ،مدت 2 :سال
انجام تعمیرات مربوط به آســیب ناشــی از تصادف و آمادهسازی وسیله نقلیه برای پرداخت را آموزش
ببینید .مهارتهای عملی و تجربیات خود را با آموزش دیدن وســایل نقلیه واقعی در فروشــگاه تعمیر
کامال مجهز کالج منطقهای ونکوور ،افزایش دهید.
وسایل نقلیه
ً

دیپلم فناوری خدمات خودرو (گروه بین المللی)
اعتبارنامه :دیپلم ،شروع :ژانویه ،مه ،سپتامبر ،مدت 2 :سال
مهارتهای اساسی و پیشرفته را برای بررسی ،آزمایش و تعمیر وسایل نقلیه واقعی در فروشگاه مجهز
خدمات اتومبیل کالج منطقهای ونکوور بیاموزید.
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انتقــال دانشگــاه
انتقــال گواهینامــه هنــر ســال اول دانشگــاه
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ژانویه ،مه ،سپتامبر ،مدت 1 :سال
تحصیــات دانشــگاهی خود را در یک محیط یادگیری حمایتی شــروع کنیــد .در کالج منطقهای ونکوور
اعتبارات زبان انگلیســی ،علوم انســانی و علوم اجتماعی کســب کنید و به مدارس سراسر کانادا منتقل
شوید.

انتقال گواهینامه علوم سال اول دانشگاه
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :ژانویه ،مه ،سپتامبر،
مدت 1 :سال
تحصیالت علوم دانشگاهی خود را در کالسهای عملی
با مربیان برنده جایزه شــروع کنید .در زمینه حساب،
فیزیک ،شــیمی ،زیستشناســی و زبان انگلیسی در
کالج منطقهای ونکوور اعتبار کسب کنید و آن را به
مدارس سراسر کانادا منتقل کنید.
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انتقــال گواهینامـه سیستمهـای نرمافزاری و علــوم محاسبــات سال اول دانشگاه
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :سپتامبر ،مدت 1 :سال
اعتبارات ســال اول را در کالج منطقهای ونکوور به پایان برســانید و آن را مســتقیماً به سال دوم برنامه
تحصیالت علوم محاســباتی و سیســتمهای نرمافزاری در دانشگاه ســیمون فراسر ( )SFUیا کارشناسی
علوم در برنامه علوم کامپیوتر در دانشگاه بریتیش کلمبیا ( )UBCبا میانگین امتیاز نمره رقابتی ()GPA
منتقل کنید.

انتقــال گواهینامــه مهندســی ســال اول دانشگــاه
اعتبارنامه :گواهینامه ،شروع :سپتامبر ،مدت 1 :سال
اعتبارات ســال اول را در کالج منطقهای ونکوور به پایان برســانید و آن را مســتقیما به برنامههای ســال
دوم مهندسی در دانشگاه سیمون فراسر ( )SFUیا دانشگاه بریتیش کلمبیا ( )UBCبا میانگین امتیاز
نمره رقابتی منتقل کنید.

دانشیــار رشتــه علــوم
اعتبارنامه :مدرک دانشــیاری ،شــروع :متعاقبا اعالم
میشود ،مدت 2 :سال
دو سال اول دوره لیسانس چهار ساله خود را در کالج
منطقــهای ونکوور به پایان برســانید .اعتبارات قابل
انتقال به بســیاری از موسســات تحصیالت تکمیلی
در بریتیش کلمبیا است.
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خدمــات دانشجویــی
ایــن کالــج از جهتهــای مختلفــی از دانشــجویان بینالمللــی خــود پشــتیبانی و بــه آنهــا کمــک
میکنــد ،از جملــه در زمینــه گرایــش دانشــجویان جدیــد ،بیمــه پزشــکی ،برنامهریــزی آموزشــی و
ارائــه اطالعــات در مــورد تحصیــل و کار در کانــادا.

مراکــز یادگیــری
مراکز یادگیری با داشتن مربیان باتجربه و رایگان برای کلیه دانشجویان ثبت نام شده در کالج منطقهای
ونکوور ،متعهد به حمایت از دانشــجویان در تبدیل شــدن آنها به دانشآموختگان مســتقل و توانمند
است .از کمک به انجام تکالیف گرفته تا یادگیری کامل مهارتهای مطالعه ،شما با متخصصین ما کار
خواهید کرد تا تکنیکهایی را ارتقا دهید که به موفقیت تحصیلی شما منجر میشود.
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خدمــات دانشجویــی بیـنالمللــی
ایــن کالج از جهتهای مختلفی از دانشــجویان بینالمللی خود پشــتیبانی و بــه آنها کمک میکند ،از
جمله در زمینه گرایش دانشــجویان جدید ،بیمه پزشــکی ،برنامهریزی آموزشــی و ارائه اطالعات در مورد
تحصیل و کار در کانادا.

مراکــز یادگیــری
مراکز یادگیری با داشتن مربیان باتجربه و رایگان برای کلیه دانشجویان ثبت نام شده در کالج منطقهای
ونکوور ،متعهد به حمایت از دانشــجویان در تبدیل شــدن آنها به دانشآموختگان مســتقل و توانمند
اســت .از کمک به انجام تکالیف گرفته تا یادگیری کامل مهارتهای مطالعه ،شــما با متخصصین این
کالج کار خواهید کرد تا تکنیکهایی را ارتقا دهید که به موفقیت تحصیلی شما منجر میشوند.

کتابـفروشــی
الزامات یادگیری تخصصی در کالج منطقهای ونکوور نیازمند طیف گستردهای از مطالب آموزشی است.
کتابفروشــیهای این کالح در همه پردیسها گزینههای برتر از جمله ابزارهای تأیید شــده برای کالس
مانند چاقوهای آشپزخانه تجاری و ظروف پخت و پز ،مواد یادگیری ،لوازم و سایر موارد را برای تأمین
نیازهای دانشجو ارائه میدهندvcc. ca/store .

مشــاوره
مشــاوره حرفــهای ،رایــگان و محرمانــه برای کمک در تعییــن اهداف ،مدیریت حجــم کار ،تصمیمگیری،
مقابله با استرس ،اضطراب و انجام امور شخصی در دسترس شما است.

حل اختـــالف
کالج منطقهای ونکوور دارای یک داور مسائل دانشجویی ( )ASIاست که میتواند به دانشجویان کالج
منطقهای ونکوور در مورد اختالفات و شکایت کمک کند.
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کــارت شناسایــی/کـتابخانــه
کارت دانشجویی کالج منطقهای ونکوور میتواند در کتابخانه کالج منطقهای ونکوور ،به عنوان شناسه
دانشجویی برای یو پس ( )U-PASSو تخفیف در داد و ستدهای مختلف استفاده شود.

کتـابخانــه
مجموعه کتابخانه کالج منطقهای ونکوور شامل طیف گستردهای از منابع چاپی و الکترونیکی است که
برای کمک به تحصیل دانشجویان انتخاب شدهاندvcc. ca/library .

myVCC
مای ویسیسی ( )myVCCدروازه شما برای دسترسی به خدمات و اطالعات شخصی است .با استفاده
از آن میتوانیــد نمــرات خود را بررســی کنید ،مطالب درســی را پیدا کنید ،اخبار دانشــگاه را بخوانید و
بسیاری موارد دیگر را انجام دهید.

اتحادیــه دانشجویـــان ()SUVCC
اتحادیه دانشجویان کالج منطقهای ونکوور به دانشجویان برای به اشتراک گذاشتن تجربیات ،مهارتها
و دغدغــههــا ،یــک محیــط فراگیر ،عملــی و ســرگرمکننده را در پردیس بصــورت آنالین ارائــه میدهد.
suvcc.ca

یو پــس ( )U-PASSبریتیــش کلمبیــا
یــو پــس یــک برنامه مجــوز حمل و نقل جهانی برای دانشــجویان اســت که با مشــارکت VCC، SUVCC،
 TransLinkو دولت بریتیش کلمبیا اداره می شودvcc.ca/upass .

خدمــات اینترنــت بیسیــم
هنــگام ورود بــه سیســتم حســاب کاربــری دانشــجویی خــود از اینترنــت بیســیم رایگان لــذت ببرید.
vcc.ca/wifi
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امکانـــات پردیـــس
در ســالن و اســپای کالــج منطق ـهای ونکــوور ( )VCC Salon & Spaبــه خــود اســتراحت دهیــد ،از
یــک وعــده غذایــی لذیــذ بــا قیمــت مناســب لــذت ببریــد یــا یــک قهــوه بنوشــید .کالــج منطق ـهای
ونکــوور خدمــات گســتردهای را در پردیــس خــود ارائــه میدهــد.

پیشخـــوان آشپــزی آسیایـــی
دانشــجویان هنر آشــپزی آســیایی از دانشــگاههای مالزی ،کره و ژاپن در پردیس داونتاون غذا ســرو
میکنند .این مجموعه برای صرف ناهار باز است.

فروشگـــاه خودکـــار
بــرای تعمیــر و نگهداری ماشــین توســط دانشــجویان در برنامه معامــات حمل و نقــل ،در محوطه کالج
برادوی ( )Broadwayتخفیف بگیرید7416 .871 .604 .
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مـراقبـــت از کـــودک
مرکز مراقبت از کودک مکگرگور ( )McGregorیک مرکز مراقبت از کودک غیر انتفاعی دارای مجوز کالج
منطقهای ونکوور است که در پردیس برادوی واقع شده است.
5147 .783 .778 vcc.ca/childcare

کـلینیـــک دنـدانپزشکـــی
مراقبتهای بهداشــتی دندانپزشــکی باکیفیت و مقرون بهصرفه را در پردیس داونتاون دریافت کنید.
این کلینیک توسط دانشجویان مراقبت با راهنمایی مربیان ارائه میشود8499 .443 .604 .

کافــه تریــای داونتــاون
در کافــه تریــای کالــج منطقهای ونکوور که توســط دانشــجویان و مربیان برنامه هنرهای آشــپزی اداره
میشود ،غذا میل کنید .سرویس صبحانه و ناهار باز است.

رستــوران معتبــر جیجیــز ()JJ’S
از غذاهای عالی و معتبری که توسط دانشجویان هنرهای آشپزی تهیه میشود و در پردیس کالج قرار
دارد لذت ببرید .برای رزرو ناهار باز استvcc.ca/jjs .

کوئیزین کیچن ()QUIZINE KITCHEN
از غذاخوری مجلل در کافه تریای پردیس برادوی که توســط دانشــجویان بینالمللی هنر آشــپزی اداره
میشود لذت ببرید .برای صبحانه و ناهار را باز استvcc.ca/quizine .

سیفرت مارکت ()SEIFFERT MARKET
از محصــوالت تــازه پختــه شــده دانشــجویان در برنامــه هنرهای پخــت و پز و شــیرینیپزی در پردیس
داونتاون لذت ببرید8585 .443 .604 vcc.ca/bakery .
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بیستــرو
در پردیــس داونتــاون ،در فضایــی آرام انواع غذاهای خوشــمزه را امتحان کنید .دانشــجویان مدیریت
مهمانیاری این بخش را اداره میکنند .ساعت و تاریخ تغییر میکند.

سالــن و اسپــای کالــج منطقــهای ونکــوور
استراحت کنید و از خدمات اسپا یا آرایش مو که توسط آرایشگران کالج منطقهای ونکوور و دانشجویان
پوست و بدن درمانی در پردیس داونتاون ارائه میشود لذت ببرید.
( 8332 .443 .604 vcc.ca/salonspaسالن)
( 8334 .443 .604اسپا)
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در کالج منطقـــهای ونکــوور شــروع کنیــد
انتخــاب کالــج مناســب در کانــادا یــک تصمیــم بــزرگ و یــک ســرمایهگذاری مهــم بــرای آینــده شــما
اســت .اعضــای هیئــت علمــی و کارمنــدان مشــتاق کالــج منطق ـهای ونکــوور متعهــد بــه کمــک بــه
دانشــجویان بینالمللــی در رســیدن بــه اهــداف خــود هســتند.

 .1یـک برنامــه انتخــاب کنیــد
●به وبسایت  vcc.ca/internationalمراجعه کنید:
oبرنامهای را از میان لیست کامل برنامههای موجود برای دانشجویان بینالمللی انتخاب کنید.
oشرایط پذیرش برنامه مورد نظر خود را مرور کنید.

●بررسی در دسترس بودن
oدر دسترس بودن حضور در برنامه را بررسی کنید تا از پذیرش در دسترس بعدی مطلع شوید.

●اگر سوالی دارید با یک مشاور تماس بگیرید
oتلفن8600 .443 .604 :
oایمیلstudy@vcc.ca :

 .2درخواســـت دهیــد
●یک بسته کامل برنامه را به آدرس  study@vcc. caارسال کنید.
oهزینه فرم درخواست بینالمللی
oرونوشتهای رسمی و ترجمههای معتبر
oاثبات مهارت در زبان انگلیسی
oسایر شرایط خاص برنامه ،در صورت وجود

●آیا به ارتقای زبان انگلیسی نیاز دارید؟
oدر مدارس زبان همکار کالج منطقهای ونکوور ( )ILAC & ILSCتحصیل کنید.
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دورههای درخواست ()2021-22
مهلت پایان درخواست
ترم (ماه شروع برنامه)

زمستان( 2022 ،ژانویه،
فوریه ،مارس یا آوریل)

بهار  /تابستان( 2022 ،مه،
ژوئن ،ژوئیه یا آگوست)

پاییز ( 2022سپتامبر ،اکتبر،
نوامبر یا دسامبر)

آغاز درخواست

برای متقاضیان بدون
مجوز تحصیل معتبر*

برای متقاضیان با مجوز
تحصیل معتبر*

 1فوریه 2021

 31آگوست 2021

 30نوامبر 2021

 1ژوئن 2021

 31دسامبر 2021

 31مارس 2022

 1اکتبر 2021

 30آوریل 2022

 31ژوئیه 2022

* اجازه تحصیل باید از ابتدای ترم دارای اعتبار باشد (زمستان ،بهار/تابستان و پاییز).
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 .3بـرای تحصیــل در کانــادا آمــاده شویــد
●پس از دریافت پیشنهاد ،تأیید کنید
oپذیرش شما توسط موارد زیر انجام می گیرد:
oپرداخت شهریه
oارائه مدرک تحصیلی مجاز
oواجد بودن برای شرایط مندرج در نامه پیشنهادی
oارسال رونوشت اصلی از طریق پست یا مراجعه حضوری

 .4برای شـروع آمــاده شویــد
●یک زمانبندی کالسی دریافت کنید
●مسکن یا خانه اجارهای پیدا کنید
●در گرایش دانشجویان بینالمللی جدید شرکت کنید
●به کالج منطقهای ونکوور خوش آمدید!
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