
 

English  Language  Certificate  Program 

 زبان انگلیسی فراگیریگواهینامه 

 زبان انگلیسی  فراگیریگواهینامه آگاهی در مورد 
گواهینامه زبان انگلیسی دوره ای برای آموزش زبان انگگگلگیگسگی بگه شگور  فبگرده مگیگبگابگد  گه 
شرایط موفقیت در تحصیالت دانشگاهی را فراهم  ممی نمممایمد  شممما در طمی ایمو دور   مالو   مر 
فراگیری ز او انگلیسی سایر مهارتهای دانشگاهی الز  جهت مموفمقمیمت در دانشمگما  را نمیمز  سم  
خواهید نمود  مفاهیمی شامل تفکر انتقادی,  ار گروهی, صداقت در اممور دانشمگماهمی و هممم منمیمو 

 روش تحقیق, مقاله نویسی و ارایه مطال  از جمله ایو مهارتها می اشند  
 موفقیت در تحصیالت دانشگاهی 

 راساس تحقیقی  هار ساله ثا ت شد  است  ه افرادی  ه دور  آموزش ز او انگلیسی را  ا موفقیت 

و یا  Bطی  رد  اند در مقاطع لیسانس و تحصیالت تکمیلی در دانشگا  گوئلف, نمراتی معادل 

دانشجویاو شانس موفقیت  انگلیسیز او  االتر  س   رد  اند   ه  یاو دیگر افراد دارای گواهینامه 
  یشتری دارند 

دانشگا   ازاتما  موفقیت آمیز سطح پیشرفته آموزش ز او انگلیسی, متقاضیاو اخذ پذیرش پس از 
 ه شر ت در  ود  و نیازمند هام ر دارای حد نصا  مهارت الز  در ز او انگلیسی -گوئلف و گوئلف

نمی اشند  جهت  س  اطال ات  یشتر در زمینه اخذ پذیرش در  IELTSو یا  TOEFLآزمونهای 

 مقاطع مختلف تحصیلی  ا ما تماس  گیرید   

 52 سا ت  الس در هفته 

 2 دستور ز او•نوشتو •خواندو •مکالمه •شنیدو • الس در روز 
  سا ت در هر هفته 1تمریو مکالمه  

 آشنایی  ا فرهنگ  انادا 

 فعالیتهای متنوع 

 چهارچوب برنامه:

 تاریخ بروع:

 زمستان 2017

 4 ژانویه 

  1مارس   

 تابستان 2017

 3 ژانویه 

  28ژوئن   

 سقوط 2017

 30 اوت

  25اکتبر 

 :امکانا  دانبجویی
  ضویت و امکاو استفاد  ازامکانات ورزشی دانشگا   
  امکاو استفاد  از  تا خانه دانشگا  گوئلف 
 داشتو ایمیل دانشگا  گوئلف  
  امپیوتر 1111امکاو استفاد   یش از   
  مشاور   لمی  ه منظور  مک در اخذ پذیرش از دانشگا  
  ه منظور  مک در تمدید ویزای دانشجویی –مشاورمخصوص دانشجویاو  یو المللی  
  وجود درمانگا  مناس  داخل دانشگا  
 

 : انادایی دانشجویاودیدار با 

در همر همفمتمه دارای  ELPتمامی مکات ات در دانشگا  گوئلف  ه ز او انگلیسی می اشد  دانشجویاو دور  

تمریو مکالمه  ا افراد انگلیسی ز او هستند  هم نیو ارت اط روزانه  ا سایمر دانشمجمویماو در رویمدادهمای 
 متعدد موجود در سطح دانشگا  فرصت فراگیری  هتر ز او را فراه  میکند   

:فعالیتهایی  ه دانبجویان فراگیری زبان انگلیسی میتوانند انجام دهند   
در  ازدیدهای متعددی  ه  رای شما فراه  میشود میتوانید از زندگی خود در  انادا لذت   رید  از جمله 

فرقه منونیتها و مناطق حفاظت شد  موجود محله نیاگاراتورونتو, آ شار ایو  ازدیدها میتواو  ه  ازدید از شهر 
 .می اشند اجتما یفرهنگی و نا   رد  ایو  ازدیدها شامل فعالیتهای ورزشی, 
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  تغذیه

 
  اتاق

 
  هزینه

 
 اقامت
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دالر  088دالر  انادا +هزینه  088  اختشاشی  مبترک
 فرم درخواس 

اقام  در منزل 
  مسکونی مالک

   

0  

 
 

 

اقامت دانشگاه:  دالر  انادا 658

اوت-مه  

 :اقام  در خوابگاههای دانبجویی دانبگاه گوئلف
 ه شرط موجود  ودو واحد خالی, شما میتوانید یکی از خوا گاههای دانشجویی را جهت اقامت انتخا  

دالر می اشد  ه  011ماهانه در حدود  هزینهنمایید   یشتر ایو خوا گاهها دارای حما  مشترک می اشند  
 میتوانید اقدا   نید    تمایلشامل  رنامه غذایی ن ود  و  رای خرید آو در صورت 

 :اقام  خارج از دانبگاه 
مسکونی متعددی  ه منظور اجار  در سطح شهر گوئلف موجود می اشد  جهت  منازلآپارتمانها و 

 دسترسی  ه لیست ایو گزینه ها  ه آدرس مراجعه  نید  
    www.eslguelph.ca 

 اقام  در منزل مسکونی مالک:
اقامت در منزل مسکونی مالک و زندگی  ا آنها در آشنایی شما  ا فرهنگ مرد   انادا  مک  رد  و 
آن ه را  ه در  الس می آموزید تقویت خواهد نمود  زندگی  ا افرادی  ه ز او مادری آنها انگلیسی 

دالر در  011می اشد  ا ث تسریع در فرایند یادگیری ز او انگلیسی شما میشود  هزینه  نیو اقامتی 
دور  قرارداد   وتا  تریو  می  اشد  ه شامل اتاق خوا ی م له و سه و د  غذای روزانه می اشد   ما 

 هفته می اشد     0در ایو روش اقامت 

 دانبگاه گوئلف
دوره های آموزش زبان 

 : ESLانگلیسی

esl@uoguelph.ca  
 

www.uoguelph.ca 

  هزینه ها:

هفته( 14) مبلغ:  

 

هفته( 7) مبلغ:   هزینه جه : 

  ثب  نام $150 $150

  بهریه $8800 $4820

  خدما  دانبجویی $500 $650

$850 500$-    تابهای درسی $850 

  بیمه درمان $110 $880

  سال سو 10داشتو حداقل 

 پایاو دور  د یرستاو 

 دارای نمرات خو  در د یرستاو 

 آشنایی  ه ز او انگلیسی در حد متوسط 

 القه  ه تحصیل و  س  مدرک دانشگاهی  

 برایط قبل از ثب  نام:

mailto:esl@uoguelph.ca
http://www.uoguelph.ca/

