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آیا واقعا تحصیل در
کانادا بهترین گزینه
برایدانشجویان

بینالمللی است؛ چرا؟
حسن میرزایی
کارشنـاس آمـوزشــی  -کانــادا
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آیا واقعا تحصیل در کانادا بهترین گزینه برای دانشجویان بینالمللی است؛ چرا؟

?Why Study In Canada

تحصیـل
در کانادا

تحصیل در کانادا نه تنها نقطه آغاز یک تجربه آموزشی غنی و
هیجانانگیز است ،بلکه میتواند بنیانی را برای ساختن کل زندگی
دانشجویان و فار غالتحصیالن بینالمللی در کانادا فراهم کند

آیا واقعا تحصیل در کانادا بهترین گزینه برای
دانشجویان بینالمللی است؛ چرا؟
سال  ۲۰۱۹کانادا میزبان  ۶۴۲هزار دانشجوی بینالمللی در مراکز آموزشی خود
بود که این آمار نشان میدهد کانادا از نظر تعداد دانشجویان بینالمللی ،رتبه
سوم را در دنیا دارد.

Click
اسپانسـر ویـژه
حسن میرزایی
کارشناس آموزشی  -کانادا

دالیل مختلفی برای این مساله وجود دارد که دارا بودن یکی از برترین سیستمهای
دانشگاهی دنیا ،فرهنگ پذیرا و دوستانه نسبت به مهاجران و مناسب بودن هزینههای
شهریه و زندگی در کانادا ،برخی از این دالیل هستند.
از طرف دیگر ،در همه  ۱۰استان کانادا ،دستکم یک جریان مهاجرتی مخصوص برای اعطای
اقامت دائم به فار غالتحصیالن جدید موسسههای آموزش عالی وجود دارد .این مساله
میتواند کار دانشجویان و فار غالتحصیالن را برای دریافت اقامت دائم و کسب شهروندی،
آسانتر کند.
در مطلب پیش رو ،به جزئیات بیشتری پرداخته شده است که نشان میدهد تحصیل
در کانادا چه مزایایی برای دانشجویان دارد .همچنین ،به طر حهایی اشاره شده است که
نشاندهنده تداوم سیاست پذیرش دانشجویان بینالمللی در کانادا هستند.
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کانادا از نظر تعداد دانشجویان بینالمللی ،رتبه سوم را در دنیا دارد که با توجه به فرهنگ پذیرا و
دوستانه ،گزینههای یادگیری به زبان انگلیسی و فرانسوی ،هزینههای مناسب زندگی و سیستم
آموزشی برتر در سطح جهانی ،نباید چندان هم جای تعجب داشته باشد.

Click
ما همه آنچه الزم است
را فراهم کردهایم

بسیاری از تازهواردان به کانادا مسیر خود را برای کسب شهروندی این کشور ،از طریق تحصیالت
دانشگاهی آغاز میکنند .آنچه در آغاز همچون جستجویی ماجراجویانه به نظر میرسد ،میتواند در
نهایت به شیفتگی به کانادا منجر گردد.
کانادا با ترغیب طر حهای مهاجرتی در حمایت از دانشجویان بینالمللی ،افراد بسیار تحصیلکرده
و مولدی را به جامعه خود اضافه میکند که با مشارکت در فعالیتهای دانشگاهی ،کار در بهترین
شرکتها و خدمت بهعنوان پزشک ،دانشمند و غیره ،کشور ما را به جای بهتری تبدیل میکنند.

تا فرزند شما در دبیرستان رسمی
کانـــادایی درس بخواند

و به آسانی وارد دانشگاههای
معتبر کانادا شود

دوره کامل دروس دبیرستانی
بصورت آنالین از سراسر دنیا

دالیلی که باعث شد کانادا سال  ۲۰۱۹میزبان  ۶۴۲هزار دانشجوی
بینالمللی باشد

برگزاری کالسهای آمادگی و آزمون

دالیل بسیاری وجود دارد که چرا سال  ،۲۰۱۹کانادا با میزبانی از  ۶۴۲هزار دانشجوی بینالمللی در
مراکز آموزشی خود ،جایگاه سوم را در دنیا از آن خود ساخته بود.

تحصیل در دبیرستان شبانهروزی

سه عامل مهم در جذب این تعداد دانشجو عبارتند از:

رسمی  IELTSدر محل دبیرستان

با امکانات و تجهیزات خوابگاهی
آزمایشگاهی و ورزشی
اخذ ویزای تحصیلی

قیم
و تعیین ّ

yبرخورداری از یکی از برترین سیستمهای دانشگاهی و کالج در دنیا
yمحیط پذیرا
yهزینههای مناسب شهریه و زندگی در مقایسه با ایاالت متحده ،استرالیا و بریتانیا.

TORONTO
HIGH
SCHOOL

مزایایی که تحصیل در کانادا برای مجوز کار پس از تحصیل و
دریافت اقامت دائم دارد
تحصیل در کانادا فوقالعاده ارزشمند است .دانشجویان بینالمللی فار غالتحصیل میتوانند واجد
شرایط مجوزهای کاری و آن دسته از برنامههای مهاجرتی باشند که در نهایت میتواند به دریافت
اقامت دائم بینجامد.

416.227.0311 , 416.227.1177

www.TorontoHighSchool.ca
9555 Yonge St., Suite 307, Richmond Hill, ON L4C 9M5

دانشجویانی که بهطور تماموقت و با مجوزهای تحصیلی معتبر در کانادا مشغول به تحصیل
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این را هم بخوانید
رتبهبندی هفتهنامه مکلینز برای بهترین
دانشگاههای کانادا در سال ۲۰۲۱
اگر میخواهید با بهترین دانشگاههای کانادا
در سال  ۲۰۲۱آشنا شوید ،هفتهنامه مکلینز
میتواند یک منبع موثق برای شما باشد.
این هفتهنامه بهتازگی فهرست موردنظر خود
را از بهترین دانشگاههای کشور کانادا برای
سال  ۲۰۲۱معرفی کرده است که بسیار به کار
دانشآموزان و خانوادههای آنها میآید.
مکلینز براساس معیارهای مختلف ،وضعیت
عمومی و تخصصی دانشگاهها را بررسی
میکند و اطالعاتی درباره رشتههای تحصیلی و
دانشگاههای کانادایی در اختیار دانشآموزان و
خانوادههایشان قرار میدهد و آنها میتوانند
بر مبنای این اطالعات ،تصمیم بگیرند که بهتر
است در کدام دانشگاه به تحصیل بپردازند.
البته ،این نکته را هم به خاطر داشته باشید که
رشته تحصیلی شما و همچنین ،هدفی که از
ادامه تحصیالت در سر دارید ،میتواند پاسخ
به این سوال که چه دانشگاهی برای شما بهتر
است را متفاوت کند.
در این مطلب ،اطالعاتی برگرفته از مکلینز
درباره  ۱۰دانشگاه برتر کانادا و رشتههای
تحصیلی مختلف این دانشگاهها منتشر شده
است

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

باشند ،میتوانند در طول سال تحصیلی تا حداکثر  ۲۰ساعت در هفته و در تعطیلیها بهطور
تماموقت ،کار کنند.
فار غالتحصیالن ،پس از به پایان رساندن مدت تحصیل خود در مقاطع باالتر از دیپلم ،میتوانند
برای مجوز کار پس از تحصیل  Post-Graduation Work Permitیا  PGWPدرخواست بدهند.
این مجوزها که بین  ۸ماه تا  ۳سال اعتبار دارند ،آزادی برای کار قانونی در کانادا را تا حد زیادی
فراهم میآورند.
دارندگان  PWGPمیتوانند انتخاب کنند که بهطور تماموقت یا پارهوقت مشغول به کار باشند .آنها
از این گزینه نیز برخوردارند که برای خودشان کار کنند یا به استخدام دیگران در آیند.
شاید مهمتر از همه آنکه ،این افراد از شرط «ارزیابی تأثیر بر بازار کار یا Labour Market Impact
 »Assessmentمستثنی هستند .این استثنا بدان معناست که کارفرمای آنها ملزم نیست ابتدا
ثابت کند که هیچ شهروند کانادایی یا دارنده اقامت دائمی برای عهدهدار شدن آن شغل وجود
ندارد.

جریانهای مهاجرتی برای دانشجویان که منجر به دریافت اقامت
دائم میشود
فار غالتحصیل شدن از یک موسسه کانادایی آموزش عالی از این نظر نیز ارزشمند است که میتواند
به دریافت اقامت دائم در این کشور منجر گردد.
در همه  ۱۰استان کانادا ،دستکم یک جریان مهاجرتی مخصوص برای اعطای اقامت دائم به
فار غالتحصیالن جدید موسسههای آموزش عالی وجود دارد.
در بسیاری از استانها بیشتر از یکی از این جریانهای مهاجرتی هست ،مثال منیتوبا دارای ۳
جریان مهاجرتی و بریتیش کلمبیا دارای  4جریان مهاجرتی از این نوع هستند.
بسیاری از جریانهای مهاجرتی حوزه تمرکز وسیعی دارند ،در حالی که بقیه آنها فار غالتحصیالن
رشتههای خاصی مانند علوم طبیعی یا کاربردی را هدف قرار میدهند.
برای کسانی که اهداف کارآفرینانه دارند نیز مسیرهایی در نظر گرفته شده است .همچنین ،برخی
برنامهها برای سطوح خاصی از تحصیالت ،مانند فوقلیسانس یا دکتری طراحی شدهاند.
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این را هم بخوانید
تحصیلدرکالجهایکانادا
همهآنچهدانشجویانبینالمللیبایدبدانند
از آنجایی که تحصیل در کالج یکی از راههای
بسیار مفید و محبوب برای مهاجرت به
کاناداست،
دانشجویان بینالمللی ،سواالت زیادی درباره
شرایط تحصیل و گرفتن پذیرش در کالجهای
کانادا دارند.
سواالتی از قبیل این که مدارک موردنیاز برای
گرفتن پذیرش در کالجها چیست؟ میزان
شهریه موردنیاز چقدر است؟ ترم تحصیلی از
چه زمانی آغاز میشود؟ شرایط کار کردن در
هنگام تحصیل چگونه است و این کار چقدر
درآمد دارد؟ آیا بعد از اتمام تحصیالت میتوان
اقامت کانادا را گرفت؟ و سواالت دیگر.
در این مطلب به این سواالت پاسخ داده شده
است.
اما به خاطر داشته باشید که این اطالعات ،کلی
و عمومی هستند و امکان دارد به دلیل کرونا،
تغییراتی در زمانبندیها ،پذیرش و نحوه
برگزاری کالسها اعمال شده باشد.
پس قبل از هر اقدامی بهتر است با یک
متخصص مشورت کنید.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

ی که میخواهند از طریق سیستم ورود سریع Express Entry
آن دسته از دانشجویان بینالملل 
مهاجرت کنند ،اگر تجربه کار در کانادا داشته باشند ،از مزیت خوبی برخوردار خواهند شد.
ورود سریع ،سیستمی امتیازمحور برای مدیریت درخواستهای ارائه شده برای  3برنامه فدرال
مهاجرت دائمی اقتصادی است.
این برنامهها عبارتند از« :برنامه فدرال کارگران ماهر ،»Federal Skilled Worker Program
«برنامه فدرال پیشهوران ماهر  »Federal Skilled Trades Programو «کالس تجربه کانادایی
 »Canadian Experience Classاست.
نامزدها میتوانند در ازای برخورداری از تجربه کار واجد مهارت در کانادا ،امتیازهای اضافی دریافت
نمایند.

چرا دانشجویان بینالمللی ،نامزدهای ممتازی برای مهاجرت به
کانادا هستند؟
دالیل زیادی وجود دارد که نشان میدهد چرا دولتهای فدرال و استانی باید به نامزد کردن
دانشجویان بینالمللی اولویت بدهند.
دانشجویان بینالمللی فار غالتحصیل از موسسههای کانادایی عموما از بسیاری از کیفیتهایی که
بیشترین ارزش را برای کانادا در بخش مهاجرت اقتصادی دارد ،برخوردار هستند .این خصلتها
عبارتند از :تجربه تحصیل یا کار در کانادا ،تحصیالت عالیه و جوانی نسبی.
تحصیل در کانادا همچنین نیازمند و تقویتکننده مهارتهای باال در زبان انگلیسی یا فرانسوی
است که یکی دیگر از فاکتورهای مهم در کسب اقامت دائم و طی پلههای ترقی در کانادا به شمار
میآید.
چنین افرادی عالوه بر تجربه تحصیل یا کار در کانادا ،عموما و براساس طبیعت خود ،واجد بسیاری
از کیفیتهایی هستند که برای کانادا در شاخه مهاجرت اقتصادی ،بیشترین ارزش را دارند،
برخی از این کیفیتها عبارتند از تحصیالت عالیه ،جوانی نسبی و مهارت باال در زبان انگلیسی یا
فرانسوی.
پژوهشها نشان داده است که هرکدام از این فاکتورها در ادغام مهاجران با جامعه جدید و
موفقیت آنها در کانادا ،نقش چشمگیری ایفا میکنند.
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این را هم بخوانید
تحصیل در دانشگاههای کانادا
دانشجویان کانادایی و دانشجویان بینالمللی
به تازگی گزارشی توسط Statistics Canada
منتشر شده که به موضوع وضعیت ثبتنام
دانشجویان بینالمللی در دانشگاههای کانادا
در سال تحصیلی  ۲۰۱۹/۲۰۱۸پرداخته و از
این طریق ،میزان تاثیر پاندمی بر وضعیت
دانشجویان را بررسی کرده است.
قبل از این که پاندمی کرونا ،دانشگاهها را
مجبور به آموزش آنالین کند ،آمارها نشان داد
که ثبتنام دانشجویان بینالمللی طی ده سال
گذشته تقریبا  ۳برابر شده است.
این میزان افزایش ،سه برابر میزانی است که
تعداد دانشجویان داخل کانادا افزایش یافته
است.
پژوهشگران این گزارش ،از سال تحصیلی
 ۲۰۱۹/۲۰۱۸بهعنوان معیار سنجش تاثیر پاندمی
بر ثبتنام و فار غالتحصیلی بهویژه برای
دانشجویان بینالمللی استفاده کردند.
در این مطلب به برخی از اطالعات و آمارهای
این گزارش که به میزان ثبتنام دانشجویان
بینالمللی در رشتههای مختلف و مقایسه آنها
با دانشجویان کانادایی اختصاص دارد ،اشاره
شده است.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

طر حهایی که نشاندهنده تداوم سیاست پذیرش دانشجویان
بینالمللی در کاناداست
میزبانی از دانشجویان بینالمللی یکی از اولویتهای کاناداست و پاندمی کرونا در سال گذشته یک
نمونه عالی از توان کانادا برای یافتن راهحلهای ابتکارآمیز برای موانع بوروکراتیک بوده است.
دولت فدرال از موسسههای آموزش عالی دعوت کرده است که طر حهای قرنطینهای را برای
دانشجویان بینالمللی که از راه میرسند ،تهیه کنند .اگر دولت ،طرح موسسهای را بپذیرد ،آن
موسسه میتواند دانشجویان بینالمللی تازهای را جذب نماید.
دولت فدرال همچنین برخی از مقررات مربوط به دانشجویان بینالمللی را اصالح کرده است تا
کسانی که بدون هیچ تقصیری از جانب خودشان ،فعال قادر به حضور فیزیکی در دانشگاه نیستند،
بتوانند ادامه تحصیل دهند.
برای مثال ،یادگیری آنالین یا از راه دور را در شرایط نرمال ،نمیتوان بهعنوان تحصیل واجد
شرایط برای دریافت مجوز تحصیل یا  PGWPدر نظر گرفت .دولت این قانون را آسانتر کرد تا
دانشجویانی که به علت کووید  ۱۹قادر به حضور در دانشگاه نیستند جریمه نشوند و نیز روشن
شود که کانادا همچنان برای آنها ارزش قائل است و امیدوار است که با پایدار شدن شرایط،
برگردند.
وزارت شهروندی ،پناهندگی و شهروندی کانادا ( )IRCCدر مورد ضرباالجلهای مربوط به
درخواستها و تمدیدهای  PGWPنیز سختگیری کمتری میکند .شرایط تغییر کرده است ،ولی
کانادا همچنان خود را به استقبال از یادگیرندگان امروز و کاناداییهای فردا متعهد میداند.

تحصیل در کانادا میتواند بنیانی را برای ساختن کل زندگیتان در
کانادا فراهم کند
شما چه فار غالتحصیلی از منیتوبا با پیشنهاد شغل از همان استان باشید ،چه فار غالتحصیل در
مقطع دکتری در انتاریو و به دنبال اقامت دائم در همانجا و چه یک فار غالتحصیل بینالمللی
کارآفرین که میخواهید بیزینسی را در  Nova Scotiaراه بیندازید ،تحصیل در کانادا نه تنها نقطه
آغاز یک تجربه آموزشی غنی و هیجانانگیز برای شماست ،بلکه میتواند بنیانی را برای ساختن کل
زندگیتان در کانادا فراهم سازد.
فقط باید ببینید که آیا واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستید یا خیر.

خدمات ویژهی ما برای:

تحصیل در مدارس کانادا

به
آسان
ورود
TORONTO
دانشگاههای کانادا HIGH SCHOOL

416.227.1177
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