آموزش زبان انگليسی به عنوان زبان دوم به بزرگساالن )(ESL
راھيابی به کالس  ESLروند سادهای دارد
گام اول :وضعيت شما در کانادا به چه صورت است؟
ما از ھمه زبان آموزان بزرگسال دعوت میکنيم تا در کالسھای  ESLما حضور يابند .اگر شما مقيم )رزيدنت( کانادا ھستيد ،کالسھای ما برای شما رايگان
خواھد بود .لطفا ً به معيارھای واجد شرايط بودن که در زير قيد شده است مراجعه کنيد.
افراد مقيم )رزيدنت( کانادا
برای اينکه واجد شرايط اقامت کانادا باشيد بايد:
 18ساله يا بزرگتر باشيد ،در ھيچ مدرسه دولتی روزانه در اونتاريو ثبت نام نکرده باشيد و زبان اول شما نبايد

انگليسی باشد ،و
شھروند کانادا )متولد خارج از کانادا( باشيد ،اقامت دائم داشته باشيد ،پناھنده قانونی يا متقاضی پناھندگی باشيد ،يا

از طريق  Opportunities Ontarioدر برنامه مھاجرتی منتخب استانی شرکت کرده باشيد يا يکی از

وابستگان شما که يکی از موارد زير دربارھی آنھا صدق کند:
در برنامه منتخب استانی شرکت کرده اما ھنوز اقامت دائم دريافت نکرده است ،يا


کارگر موقت خارجی ،يا وابستگان وی ،که در برنامه ) Canadian Experience Classدوره تجربه
کانادا( پذيرفته شده باشد ،يا
پرستار منزل خارجی که بر اساس برنامه  Live-In Caregiverپذيرفته شده باشد.

اگر بر اساس دستهبندیھای باال واجد شرايط محسوب میشويد لطفا ً به گام دوم رجوع کنيد.

گام دوم :کالس خود را پيدا کنيد
آيا در سال ) 12ماه( گذشته در کالس  ESLشرکت داشته ايد؟
خير

لطفا ً از طريق شماره  416.925.5462با مرکز ارزيابی و ارجاع  YMCAتماس بگيريد و وقت مالقاتی برای ارزيابی زبانی خود رزرو کنيد.الزم است تا
مدرکی گواه بر اقامت خود ارائه نماييد .تنھا يکی از مدارک زير کفايت میکند:











کارت اقامت دائم
تأييديه درخواست وضعيت پناھندگی
مدرک متقاضی پناھندگی
وضعيت پناھجوی قانونی
کارت شھروندی کانادا
گذرنامه کانادايی
مجوز کار و نامهای که نشان دھنده پذيرفته شدن شما در برنامه  Opportunities Ontarioباشد :برنامه منتخب استانی
نامه تأييديه از اداره شھروندی و مھاجرت کانادا که موافقت با اقامت دائم شما را تأييد کند.
مجوز کار تحت  Live-In Caregiverکه از سوی اداره شھروندی و مھاجرت کانادا صادر شده باشد

تعيين وقت مالقات در طول روز ،بعد از ظھرھا و در تعطيالت آخر ھفته ممکن میباشد؛ لطفا ً محلھای مشخص شده در زير را بررسی کنيد .پس از انجام
ارزيابی ،مسئول ارزيابی میتواند شما را در يک )يا چند( کالس ثبت نام کند .آنھا فرم مراجعه به کالس را پرينت میکنند و شما بايد در نخستين روز کالس اين
فرم را به ھمراه داشته باشيد .اگر پس از ترک کردن مرکز  YMCAبه کمک نياز داشتيد يا تمايل داريد تا ما وقت مالقات ارزيابی را برای شما رزرو کنيم ،لطفا ً
از طريق شماره  416.338.4300با دفتر مرکزی ما تماس بگيريد.

YMCA Assessment and Referral Centres

آيا در سال ) 12ماه( گذشته در کالس  ESLشرکت داشته ايد؟
بله
برای دستيابی به فھرست محلھا و سطوح آموزشی ما لطفا ً از طريق شماره  416.338.4300با دفتر مرکزی ما تماس بگيريد يا به وبسايت
 www.ESLtoronto.caمراجعه نماييد .لطفا ً شماره ارجاع خود را آماده داشته باشيد .يا اگر محلی متناسب با سطح زبانی خود پيدا کنيد میتوانيد به آن محل
مراجعه کنيد و مدارک زير را به ھمراه ببريد :
مدارک مھاجرتی و کارت شناسايی عکسدار خود؛
شماره ارجاع دانشآموزی )که در آزمون تعيين سطح به شما داده میشود( يا

يک فرم ارجاع دوره از کالس قبلی خود

ساکنان غير مقيم
اگر مقيم کانادا نيستيد يا بر اساس ويزای دانشجويی اقامت داريد ،میتوانيد در قبال پرداخت  7دالر به ازای ھر ساعت کالس )شامل ماليات( به برنامه ESL
 Visitorما بپيونديد .شما بايد برای يک دوره حداقل دو ھفتهای در کالسھا ثبت نام کنيد و قبل از حضور در کالس نيز  60دالر به عنوان ھزينه ارزيابی اوليه
پرداخت نماييد .ارزيابی صرفا ً با قرار قبلی و در مرکز ) Bickfordشماره  777خيابان  Bloorغربی( صورت میگيرد .برای کسب اطالعات بيشتر با شماره
 416.393.0532تماس بگيريد .ما پول نقد ،حواله نقدی و چک ھايی که در وجه دريافت کننده زير باشد را میپذيريم.Toronto District School Board :
ھزينه کالسھا برگشت داده نمیشود.

