امتحان تعیین سطح ESL





تمامی دانش آموزان جدید ملزم به دادن این امتحان میباشند
برای ثبت نام امتحان لطفا با این شماره تماس بگیرید604-988-2931 :
مدرکی جهت نشان دادن وضعیت اقامت همراه داشته باشید
هزینه ی امتحان 10 :دالر نقد (غیر قابل برگشت)

تاریخ های امتحان






1دسامبر (جمعه)
 15دسامبر (جمعه)
 5ژانویه (جمعه)
 8ژانویه (دوشنبه)
 11ژانویه (پنجشنبه)

 2-1بعدازظهر
 2-1بعدازظهر
 2-1بعدازظهر
 2-1بعدازظهر
 2-1بعدازظهر

نحوه ی پرداخت
 تنها چک و یا پول نقد مورد قبول بوده و هزینه ی کامل در زمان ثبت نام دریافت می
گردد.

برگشت شهریه

کالس های زبان انگلیسی
ترم زمستان  15 2018ژانویه –  9مارس
ساعات کاری مرکز زبان
روز

دوشنبه  -پنجشنبه
جمعه
دوشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه

آدرس
تلفن
ایمیل
فکس
تارنما

#205-123 East 15th Street, North Vancouver
 604-988-2931یا 604-998-1065
esl@nsms.ca
604-988-2960
www.nsms.ca

شب

 8:30صبح  4:00 -بعدازظهر
 8:30صبح –  3بعدازظهر
 5:30بعدازظهر –  9:00شب

 40 دالر بابت هزینه ی برگشت پول کسر می گردد
بعد از 19ژانویه  2018هیچ هزینه ای برگشت داده نخواهد شد
جهت دریافت چک مبلغ برگشتی ،لطفا رسید پرداخت خود را به پذیرش تحویل دهید.

تعطیلی:
12فوریه ( 2018روز خانواده)

کالس های ترم پاییز 2018
 15ژانویه –  9مارس  8( 2018هفته)
ویزیتورها،افراد دارای
ویزای دانش آموزی و
یا ویزای کار

مهاجران ،شهروندان و
پناهندگان

روز

کالس و سطح

این کالس به مبتدیان کمک می کند زبان انگلیسی الزم برای رفع
نیازهای ابتدایی در نورت ونکوور ،شامل خرید ،مراجعه به پزشک،
مدرسه و مکان های اجتماعی دیگر را بیاموزند.

480 $
(10دالر هر ساعت)

*340 $
( 7دالر هر ساعت)

2:30 – 12:30
بعدازظهر

سه شنبه/
پنجشنبه/جمعه

Survive in North
!Vancouver

این کالس به دانش آموزان کمک می کند مهارت های کالمی و
شنیداری مورد نیاز برای ایجاد ارتباطات بیشتر و زندگی آسان تر در
اجتماع را بیاموزند.

*480$
(10دالر هر ساعت)

*340$
( 7دالر هر ساعت)

2:30 – 12:30
بعدازظهر

دوشنبه/چهار
شنبه/جمعه

این کالس به دانش آموزان اعتماد به نفس باالتر برای صحبت کردن
در مورد موضوعات مفید برای تازه واردین اعطا می کند .همچنین به
آمیخته شدن بهتر افراد در اجتماع و لذت بردن از امکانات موجود در
شهر کمک می نماید.

*480$
(10دالر هر ساعت)

*340$
( 7دالر هر ساعت)

2:30 – 12:30
بعدازظهر

سه شنبه/
پنجشنبه/جمعه

این کالس زبان انگلیسی را برای مکالمات روزمره در اجتماع آموزش
می دهد .چگونه کالم صحیح را در جایگاه درست به کار ببریم .زبان
انگلیسی را با حرف زدن بیاموزیم.

*6480$
( 10دالر هر ساعت)

*340$
(7دالر هر ساعت)

2:30 – 12:30
بعدازظهر

سه شنبه/
پنجشنبه/جمعه

تصحیح و تکمیل مهارت زبان از طریق مکالمات دو نفره و بحث های
گروهی  ،پرورش سطح ادراک از مسائل مربوط به فرهنگ کانادا
بااستفاده از روزنامه و تماشای اخبارو بحث در مورد وقایع اخیر .از
دانشجویان خواسته می شود تا در کالس در مورد عنوان خاصی مطلب
بنویسند  .این نگارش ها به دقت تصحیح شده ولی نمره داده نمی شود.
در ضمن از مطالب آن الین نیز استفاده می شود.

*500$
( 10.4دالر هر
ساعت)

*360$
( 7.5دالر هر ساعت)

2:30 – 12:30
بعدازظهر

دوشنبه/چهار
شنبه/جمعه

تبریک به کسانی که در حال اقدام برای اخذ شهروندی کانادا می
باشند! با شرکت در این کالس ها میتوانید برای امتحان زبان
ومصاحبه آماده شوید.

*480$
(10دالر هر ساعت)

* 340$
(7دالر هر ساعت)

2:30 – 12:30
بعدازظهر

دوشنبه/چهار
شنبه/جمعه

توضیحات

زمان

مبتدی()CLB1/2

Getting Around in
North Vancouver
مبتدی پیشرفته ()CLB 3

!Take Part
متوسط ()CLB 4

!Talk It Over
متوسط پیشرفته ()CLB 5

?What’s New
پیشرفته
(CLB 6وباالتر)

کالس آمادگی امتحان زبان
شهروندی کانادا
(CLB 4وباالتر)

*  25دالر تخفیف به افراد باالی  60سال تعلق می گیرد.
آیا به دنبال پیشرفت در مهارت های تخصصی یا آمادگی برای کالج و
یا دانشگاه هستید؟ در اینصورت میتوانید کالس های خصوصی یک یا
چند نفره با ما داشته باشید ( 4-1دانش آموز).

**$ 200 - $ 320
 4هفته
( 40-25دالر هر
ساعت)

**$ 200 - $ 320
 4هفته
( 40-25دالر هر
ساعت)

برگزاری کالس ها به تعداد نفرات شرکت کننده بستگی دارد .در صورت شرکت پایین افراد کالس ها لغو خواهند شد.
شرکت کنندگان در این کالس ها گواهینامه ای دریافت نخواهند کرد.

2:30 – 12:30
بعدازظهر

جمعه

آموزش خصوصی

** هزینه ی کالس به تعداد دانش آموزان بستگی دارد.

