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برای دانش آموزان 
بزرگسال

رایگان شهریه 



برنامه
این برنامه به دانش آموزان بزرگسال کمک می کند تا 

مهارت های زبان انگلیسی را فرا بگیرند تا خود را برای 
اشتغال آماده نمایند یا تحصیالت خود را در مقطع کالس های 

10، 11 و 12 ادامه دهند.

این برنامه ی آموزش زبان انگلیسی دارای 7 سطح است که 
از سطح ابتدایی )مبانی 1( شروع می شود و تا سطح های 

باالتر )تا سطح مبانی 7( ادامه می یابد. دانش آموزان 
مهارت های نوشتاری، خواندن، گفتاری، شنیداری و 

دستوری خود را ارتقاء  می دهند، ضمن اینکه به مطالعه ی 
ادبیات، فرهنگ کانادا، تاریخ و رویدادهای جاری می پردازند.
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“این برنامه عالی است، چرا که می توانم 
چیزهای فراوانی یاد بگیرم و دوستان جدیدی 

پیدا کنم. عاشق آمدن به اینجا هستم.”
~ ساتسوکی

“این یکی از بهترین تجربه های یادگیری بوده 
است که من در عمرم داشته ام.”

~ ایوان

“در نتیجه ی شرکت در این برنامه، با راحتی 
بیشتری با کسانی که انگلیسی زبان 

مادریشان است صحبت می کنم.”
~ کندس

شهریه رایگان
شهریه این کالس ها برای بیشتر دانش آموزان رایگان 
است. گذاشتن سپرده برای کتاب درسی الزامی است.

کالس های درس چه زمانی برگزار 
می شوند؟

کالس های درس در ساعت های روز یا سر شب برگزار 
می شوند، و شما می توانید به طور تمام وقت یا پاره وقت 

شرکت کنید – بسته به برنامه ی کاری خودتان.

جایگاه ها
درسهای مبانی انگلیسی در سه مکان ِ قابل دسترسی 

آسان در سطح شهر برنابی ارائه می شوند: 
مرکز آموزشهای تکمیلی برنتوود 	 
مرکز یادگیری بزرگساالن جنوب برنابی	 
مرکز یادگیری ویندزور نیبرهود 	 

چگونه نامنویسی کنم؟
در یک جلسه ی ارزیابی شرکت کنید. برای تاریخ 

برگزاری جلسه های ارزیابی، ساعت و جزئیات 
بیشتر آن، از وبسایت ما دیدن کنید.
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