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
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اسپانسر ویرایش اول

ارتباط با دفـاتر ایـران
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ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)
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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
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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.
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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.
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Vancouver Premier College
جذب دانشجو

جذب  9نفر ساالنه با انعطافپذیری باال در طول سال

انتقال واحد

انتقال واحدهایی که در موسسات دیگر گذرانده شده است

موقعیتهای شغلی

5

کسب تجارب کاری در کانادا از طریق موقعیتهای داخل و خارج از

پردیس دانشگاه

مدت تحصیل

 12ماه در کالج ونکوور پریمیر برای کسب دیپلم مطالعات عمومی

سه تخصص

کسبوکار ،فنون اطالعاتی ،روانشناسی

برنامههای پیشزمینهای

ادامه تحصیل در دانشگاههای شریک کالج ونکوور پریمیر

تخصـــصها و دورههـــای کـــاری

کسب و کار
●مبانی کسب وکار در کانادا
●ملزومات بازاریابی

تکنیک های اطالعات
●درآمدی بر فناوری اطالعات
()IT

روانشناسی
●درآمدی بر روانشانسی 1
●درآمدی بر روانشناسی 2

●مدیریت منابع انسانی

●درآمدی بر رسانه دیجیتال

●روانشناسی سالمت

●کسب وکار بین المللی

●درآمدی بر طراحی وبسایت

●رفتار مصرفکننده

●اصول اقتصاد کالن

●مبانی طراحی وبسایت

●کالج ترکیبی

●جهانی شدن

●ریاضیات کسبوکار

●ترکیبی پیشرفته

●تکنیکهای ارتباطی در

●آمار در کسبوکار

رسانه اجتماعی

●ارتباطات بینالمللی

Vancouver Premier College
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نحـــوه اپــــالی
01

رسال فرم درخواست

فــرم درخواســت کامــل شــده را همــراه با هزینه درخواســت که غیرقابل اســترداد اســت ،ارســال کنید.
(بینالمللی 200 :دالر کانادا ،بومی 125 :دالر کانادا)

02

شرایط پذیرش کالج ونکوور پریمیر

●حداقل سن  17سال باشد.
●فارغالتحصیل دبیرستان باشد 19( .سال سن به عنوان دانشجو بالغ اپالی کند)

Vancouver Premier College
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مدرکی برای اثبات مهارت خود در زبان تهیه کنید

●مقطع دوازدهم به باال دورهی زبان:
●انگلیسی دوزادهم دبیرستانC :
●دورهی زبان کالج کشورهای native: C
●آزمون زبان انگلیسی (تنها برای دو سال اعتبار دارد):
●تافل( iBT 68 :نمره تمام مهارتها  16به باال)
●آیلتس :نمره آکادمیک ( 0 .6نمره تمام مهارتها  5 .5به باال)
●آزمون مهارت انگلیسی ونکوور پریمیر( %75 :هزینه آزمون 25 :دالر کانادا)
●تکمیل دوره انگلیسی  099در ونکوور پریمیر

Vancouver Premier College
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مدارک درخواست را ارائه دهید

●کارنامه رسمی و/یا مدرک دیپلم
●مدرک مهارت زبان
●یک کپی از پاسپورت معتبر
●یک کپی از برگه اجازه تحصیل معتبر (اگر واجد شرایط است)
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درخواست برای انتقال واحدهای گذرانده شده

●حداقل نیاز برای انتقال واحد  Cاست ( CGPAکمتر از  0 .2نباشد).
●حداکثر  30واحد میتواند به ونکوور پریمیر منتقل شود.
●تنها واحدهایی که از  BCCATیا موسسات عمومی دریافت شدهاند ،قابلیت انتقال دارند.
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کالج ونکوور پریمیر موارد زیر را در اختیارتان میگذارد

●تایید رسمی درخواستتان
●رسید هزینه درخواست
●قرارداد ثبتنام دانشجویی

Vancouver Premier College
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شهریه را مطابق برنامه پرداختی ،بپردازید و قرارداد
ثبتنام دانشجویی را امضا کنید
شهریه

بینالمللی

 500دالر کانادا ( 390دالر به ازای هر واحد)

بومی

 700 .12دالر کانادا ( 210دالر به ازای هر واحد)

*هزینه سرویس دانشجویی شامل شده است
*کتب درسی در شهریه شامل نشدهاند
*امکان تغییر شهریه بدون اطالع قبلی وجود دارد
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کالج ونکوور پریمیر یک نامه پذیرش رسمی برایتان
میفرستد تا برای اجازه تحصیل اپالی کنید.

