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همه آنچه که

میخواهید بدانید
حسن میرزایی
کارشنـاس آمـوزشــی  -کانــادا
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Schooling In Canada - Everything You Should Now

تحصیـل
در کانادا

اهمیت آموزش در زندگی کاناداییها به اندازهای است
که در سال  ،۲۰۱۴کانادا  ۶درصد از کل تولید ناخالص ملی خود
را صرف آموزش کرد

تحصیل در مدارس کانادا
همه آنچه که میخواهید بدانید
آمارها نشان میدهند که کانادا تحصیلکردهترین کشور جهان است و اساسا
بسیاری از مهاجران آرزو دارند که فرزندان آنها در سیستم آموزشی کانادا
تحصیل کنند.

Click
اسپانسـر ویـژه
حسن میرزایی
کارشناس آموزشی  -کانادا

با این وجود ،برای کسانی که در کانادا نیستند ،ممکن است سیستم آموزش اینجا با کشور
آنها متفاوت باشد و حتی شاید کمی گیجکننده به نظر برسد.
اما اصال جای نگرانی نیست ،ما در این مطلب سعی کردهایم اطالعات و آگاهی شما را از
آنچه در مدارس کانادا در انتظار شما و فرزندانتان است ،باال ببریم.
در مطلب پیش رو به موارد مختلفی درباره تحصیل در مدارس کانادا ،مانند زمان آغاز و
پایان سال تحصیلی در کانادا ،انواع مدارسی که در کانادا وجود دارد ،آموزش پیش دبستانی
و انواع مختلف پیش دبستانیهای موجود در کانادا ،پایههای تحصیلی و سطوح آموزش،
سیستم نمرهدهی در کانادا ،فعالیتهای فوق برنامه و گردشهای علمی و غیره پرداخته
شده است.
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براساس دادههای سال  ۲۰۱۸سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( ،)OECDکانادا تحصیلکردهترین
کشور جهان است .اهمیت آموزش در زندگی کاناداییها را از این نکته نیز میتوان دریافت که
در سال  ،۲۰۱۴کانادا  ۶درصد از کل تولید ناخالص ملی خود را صرف آموزش کرد ،در حالی که این
رقم ،برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( ،)OECDبهطور میانگین  5.2درصد
بوده است.

Click
ما همه آنچه الزم است
را فراهم کردهایم

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
برگزاری کالسهای آمادگی و آزمون
رسمی  IELTSدر محل دبیرستان
تحصیل در دبیرستان شبانهروزی

با امکانات و تجهیزات خوابگاهی
آزمایشگاهی و ورزشی
اخذ ویزای تحصیلی

قیم
و تعیین ّ

TORONTO
HIGH
SCHOOL

416.227.0311 , 416.227.1177

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

وقتی که شما بهعنوان پدر یا مادر به کشور تازهای میروید ،آرزوی بهترینها را برای فرزندان خود
دارید و آموزش ،غالبا در جایگاه باالیی از آن فهرست آرزوها قرار میگیرد .سیستم آموزش کانادا
ممکن است با کشور شما متفاوت باشد و با توجه به اطالعاتی که از منابع مختلف در این باره
وجود دارد ،شاید کمی گیجکننده به نظر بیاید.
در ادامه این مطلب به کنکاش درباره بنیانهای سیستم آموزش کانادا میپردازیم و انواع
مدارس ،ساختار پایههای تحصیلی و سطوح آموزش را توضیح میدهیم .همچنین ،خالصهای
از فرایند ثبتنام بچهها در مدارس را بیان میکنیم و نکتههای مفیدی برای راهنمایی شما در
تصمیمگیر یهایتان ارائه میدهیم.

سال تحصیلی در کانادا چه زمانی شروع میشود و چه زمانی به
پایان میرسد؟
آموزش در مدارس کانادا ،برای بچههای  5ساله تا  ۱۸ساله ،اجباری است .سال تحصیلی که
عموما در پایان آگوست یا اوایل سپتامبر آغاز میشود ،تا ماه جون پایان میپذیرد و به دورهها یا
فصلهایی  Quartersکه به آنها ترم یا نیمسال هم میگویند ،تقسیم میشود.
ماههای جوالی و آگوست ،تعطیالت تابستانی را تشکیل میدهد .چند مدرسه معدود وجود دارند
که در تمام سال دایر هستند و تعدادی از مدارس نیز سال تحصیلی خود را از اواسط آگوست آغاز
میکنند و در اواسط می پایان میدهند.
بیشتر مدارس  5روز در هفته کار میکنند و از دوشنبه تا جمعه باز هستند .ساعت کار مدارس
ابتدایی ،نوعا از  ۸:۳۰صبح شروع میشود و تا  ۳:۰۰یا  ۳:۳۰ادامه دارد .در این زمان ،دو زنگ
تفریح  ۱۵دقیقهای و یک ساعت استراحت برای ناهار نیز پیشبینی شده است .در دبیرستانها،
ساعات کار معموال از  ۸:۳۰صبح تا  ۲:۳۰بعدازظهر است .فعالیتهای ورزشی و فوق برنامه نیز برای
بعد از ساعات مدرسه برنامهریزی میشود.
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این را هم بخوانید
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.
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.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

انواع مدارسی که در کانادا وجود دارد
دو نوع اصلی از مدارس در کانادا وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود:

 .۱مدارس دولتی
بیش از  ۹۵درصد از کاناداییها آموزش در مدارس دولتی را برای فرزندان خود انتخاب میکنند.
این مدارس توسط دولتهای استانی یا قلمروها تأسیس و اداره میشوند .هر استان یا قلمرو
ناحیه آموزشی تقسیم میشود که هر بخش
به چند بخش آموزش و پرورش /School District
ٔ
توسط یک رئیس و یک انجمن نظارت بر مدارس (یا انجمن آموزش) با اعضای منتخب از سوی
مردم همان منطقه ،اداره میشود.
این انجمن ،سیاستهای آموزشی را تعیین میکند ،درباره استخدامها تصمیم میگیرد ،تجهیزات
مدارس را خریداری میکند و بر انجام امور روزمره نظارت دارد .بیشتر مدارس کانادا مختلط
هستند ،به این معنا که دختران و پسران ،با هم در یک کالس آموزش میبینند.
yمدارس زبان فرانسه ( :)French Immersion Schoolsاین مدارس ،زیرمجموعهای
از مدارس دولتی معمول هستند که در استانهای انگلیسیزبان فعالیت کرده و تمام
آموزشهای خود را به زبان فرانسوی ارائه میدهند تا به یادگیری دومین زبان رسمی
کانادا کمک کرده باشند .این کالسها معموال بهسرعت پر میشوند و دانشآموزان ،اغلب
باید مدتی طوالنی صبر کنند تا درخواستشان مورد بررسی قرار گیرد.
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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

 .۲مدارس خصوصی
فقط بخش کوچکی از دانشآموزان کانادایی در مدارس خصوصی ثبتنام میکنند ،چرا که هزینههای
این نوع مدارس بسیار باالست .بسته به نوع مدرسهای که انتخاب میکنید ،شهریهها چیزی بین
 ۴هزار تا بیش از  ۱۰۰هزار دالر کانادا در سال است .خود مدارس خصوصی نیز در مورد پذیرش
دانشآموزان وسواس به خرج میدهند ،به همین خاطر راه یافتن به آنها میتواند دشوار باشد.

مدارس کاتولیک به چه نوع مدارسی گفته میشود؟
درون سیستم مدارس دولتی و خصوصی ،ممکن است با مدارس کاتولیک نیز مواجه شوید.
مدارس کاتولیک از طریق گنجاندن آموزشهای مذهبی بهعنوان یکی از موضوعات اساسی برنامه
درسی خود ،در مأموریت کلیسا مشارکت میکنند .آنها ممکن است معیارهای خاصی برای پذیرش
داشته باشند و جایگزین خوبی برای مدارس خصوصی به شمار میآیند.
دولتهای استانی کانادا ،بهطور کلی ،قرار نیست از مذهب خاصی حمایت کنند ،بنابراین مدارس
مذهبی باید بهصورت خصوصی اداره شوند .مدارس کاتولیک از این قاعده مستثنی هستند و در
استانهای آلبرتا ،ساسکاچوان و انتاریو از بودجه عمومی استفاده میکنند.

آیا والدین کانادایی میتوانند فرزندشان را به مدرسه نفرستند؟
درصد بسیار کمی از والدین کانادایی فرزندان خود را به مدارس دولتی و خصوصی نمیفرستند و
در خانه به آنها درس میدهند .به این رویه« ،آموزش در خانه» Homeschooling ،گفته میشود.
کودکانی که تحت آموزش خانگی قرار میگیرند باید امتحانهای برگزار شده توسط دولت را با
موفقیت پشت سر بگذرانند تا تحصیلشان رسما مورد تأیید قرار گیرد.

آموزش پیشدبستانی در کانادا به چه کودکانی ارائه میشود؟
آموزش پیشدبستانی ( )ECEمعموال به کودکان  3تا  5ساله ارائه میشود.
با وجود این ،برخی مدارس پیشدبستانی بچههای خردسالتر بین یک تا دو سال ،از جمله
کودکان نوپا ،را پذیرش میکنند.
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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

کودکان در کانادا مدرسه رفتن را از چه سنی آغاز میکنند؟
در کانادا به لحاظ قانونی ،کودکان زیر  5سال ملزم نیستند به مدرسه بروند .این بدان معناست که
بیشتر مهدکودکها ،مدارس پیشدبستانی ،شیرخوارگاهها و کودکستانها خصوصی هستند.
بعضی از آنها از بودجه عمومی استفاده میکنند و بیشترشان تحت نظارت دولت قرار دارند.

انواع پیشدبستانیهایی که در کانادا وجود دارد
انواع مختلفی از پیشدبستانی در کانادا وجود دارد که شامل موارد زیر میشود:
yمدارس تعاونی غیرانتفاعی یا مدارس محلی کامیونیتی :این مدارس معموال کمهزینهترین
گزینهها هستند و در آنها ،والدین ،بهطور داوطلبانه و در کنار معلمان حرفهای ،بهعنوان دستیار
معلم فعالیت میکنند.
yمدارس مذهبی :این مدارس معموال وابسته به موسسههای مذهبی هستند و ممکن است
آموزشهای مذهبی را نیز در برنامه خود داشته باشند .البته ،الزم نیست کودکان پیرو همان

معیارهای سنی و انواع کلی برنامههای درسی پیشدبستانی در کانادا
Eligible Ages

Type of Childcare Programs Attendance

Up to three

Optional

Nursery

Up to five

Optional

Childcare and Daycare

Three to five

Optional

Preschool

Four to six

Mandatory in three
Canadian provinces: British
Columbia, New Brunswick,
and Prince Edward Island

Kindergarten
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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.

مذهب مدرسه باشند.
yمدارس خصوصی :اینها گرانترین نوع مدارس هستند و انواع بسیار متفاوتی دارند ،از Set-Up
های خانگی گرفته تا مدارس بزرگی که بهطور سفارشی ساخته شدهاند.
yمدارس مونتهسوری ( :)Montessori Schoolsمونتهسوری بیشتر از آنکه متدی برای آموزش
باشد ،فلسفهای برای زندگی است .برخی از مدارس مونتهسوری دورههای پیشدبستانی برای
بچههای  2و نیم ساله تا  6ساله و کالسهای ابتدایی برای سنین  6تا  ۱۲سال نیز دارند.

پایههای تحصیلی و سطوح آموزش در کانادا به چه صورت 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.

مدارس کانادا  ۱۳پایه مختلف دارند (پیشدبستانی  +پایه  ۱تا  )۱۲که هر کدام برای یک سال
تحصیلی است .این پایهها معموال به دورههایی مانند ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان تقسیم
میشوند و اغلب هم مدارس فیزیکی جداگانهای دارند.

این میزان افزایش ،سه برابر میزانی است که
تعداد دانشجویان داخل کانادا افزایش یافته
است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود ،برخی استانها یا قلمروها ممکن است دورههای
اضافهای داشته باشند یا از اصطالحات متفاوتی برای هر دوره استفاده کنند.

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

سیستم نمرهدهی علمی در کانادا چگونه است؟
هنگامی که دانشآموزی در مدرسهای دولتی ثبتنام میکند ،یک پرونده سوابق  Record Fileبرای
آن کودک باز میشود که در تمام سالهای تحصیل در مدرسه همراه او خواهد بود .همچنین ،یک
سیستم ارزیابی مستمر نیز در تمام پایههای تحصیلی وجود دارد.
برای هر تحقیق  ،Essayامتحان و درسی  Courseکه در هر موضوعی ،در تمام این  ۱۳سال
آموزش به انجام برسد ،یک نمره به دانشآموز تعلق میگیرد.
تا پایه  ۸از دانشآموزان امتحان گرفته نمیشود و نمرات آنها بر پایه ارزیابیهای کالسی ،تستها،
تکالیف ،مشقها و مشارکتهای کالسی تعیین میشود.
امتیاز نهایی ،در این حالت ،میانگین موزون  /Weighted Averageمیانگین وزنی امتحانات نهایی،
ارزیابیهای مستمر کالسی ،تستها و کوییزها ،تمرینها و غیره است.
چند بار در سال کارنامهای به دانشآموزان داده میشود که پیشرفت آنها را به اطالع والدین آنها
میرساند.
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بهطور کلی ،در دبیرستانهای سراسر کانادا ،از
سیستم نمرهدهی زیر استفاده میشود:
همه نمرهها به تناسب استاندارد عمومی به
دستآمده در آن مدرسه مشخص ،داده میشود.
به همین خاطر ،معموال به سختی میتوان
استانداردها را در مدارس و استانهای مختلف ،با
هم مقایسه کرد.

فعالیتهای فوق برنامه و
گردشهای علمی که در مدارس
کانادا اجرا میشود
¶ فعالیتهای فوق برنامه
کارهایی هستند که قبل یا بعد
از مدرسه یا در طول ساعات
ناهار ،انجام میشوند .این
فعالیتها شامل ورزشهای
مختلف ،موسیقی ،هنرهای
مختلف ،تئاتر ،عکاسی،
باشگاههای سرگرمی Hobby
 Clubsو مانند اینهاست ¶

فعالیتهای فوق برنامه ،کارهایی هستند که قبل
یا بعد از مدرسه یا در طول ساعات ناهار ،انجام
میشوند .این فعالیتها شامل ورزشهای مختلف ،موسیقی ،هنرهای مختلف ،تئاتر ،عکاسی،
باشگاههای سرگرمی  Hobby Clubsو مانند اینهاست.
هر مدرسهای فعالیتهای فوق برنامه خاص خود را ارائه میدهد .اگر باشگاه موردنظری در
مدرسهای وجود نداشته باشد ،دانشآموزان میتوانند خودشان آن را راه بیندازند.
گردشهای علمی ،اغلب توسط مدارس سازماندهی میشود تا دانشآموزان به دیدن مکانهایی
بروند که به آموزش آنها ارتباط دارد .از جمله این مکانها میتوان به موزهها ،محلهای کار،
موسسههای فرهنگی و محلههای شهر اشاره کرد.

فعالیتهای فوق برنامه چه تاثیری در مسیر شغلی آینده
دانشآموزان دارد؟
کالجها ،دانشگاهها و کارفرماها اهمیت بسیار زیادی به دستاوردهای فرد در فعالیتهای فوق
برنامه میدهند .از همین رو ،این فعالیتهای فوق برنامه نه تنها به فرزند شما کمک میکند که
عالیق غیر علمی خود را پی بگیرد ،دوستان تازهای پیدا کند و به سیستم مدارس کانادا عادت
نماید ،بلکه او را برای داشتن یک مسیر شغلی نویدبخش آماده میسازد.

خدمات ویژهی ما برای:

تحصیل در مدارس کانادا
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