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اطالعاتی ب رای دانشجویان خارجی

تحصیل در کالج النگارا

.درباره النگارا

النگارا یک کالج دولتی آموزش ثانویه پس از دوره دبیرستان بوده و یکی از بهرتین مؤسسات در کانادا برای انتقال به
دانشگاه شناخته می باشد .ما در کالج النگارا برنامه های تکمیلی ) ، (Post Degreeتحصیل در دانشگاه ،حرفه ای و زبان
انگلیسی که دانشجویان ما را در مسیر موفقیت قرار می دهد ،ارائه می مناییم.
محوطه اصلی کالج در منطقه ای مشابه پارک در ونکوور کانادا ،که یکی از زیباترین و مسکونی ترین شهرها در دنیا می
باشد،قرار دارد .حمل و نقل عمومی آسان و خطوط دوچرخه سواری به دانشجویان کمک می کند تا به فرودگاه بین املللی
) ، (YVRمرکز شهر ونکوور و شهرهای حومه شامل ریچموند ،برنابی و سوری دسرتسی داشته باشند.

از اینجا رشوع کنید ،به هر کجا که خواستید بروید

دوره های ما راه را برای دریافت مدرک دانشگاهی یا رشوع یک شغل جدید هموار می سازد .رشوع از النگارا به معنای
پرداخت شهریه کمرت ،تحصیل در کالسهای درس کوچکرت و برخورداری از توجه بیشرت مدرسین همزمان با گذراندن
تعداد واحدهای مشابه ارائه شده در دانشگاه میباشد.

زندگی دانشجویی

تحصیل در النگارا باالتر از کالس درس و انجام تکلیف بوده و شام می توانید از طریق کار داوطلبانه یا پاره وقت در
کالج یا اجتامع ،خود را همراه با جامعه منایید .با پیوسنت به باشگاه های متنوع ،می توانید در فعالیتهای اجتامعی ،فرهنگی
و آموزشی مشارکت داشته باشید.

زندگی شهری

برنامه  Langara Homestayشانسی برای مترین زبان انگلیسی و یادگیری فرهنگ کانادایی از طریق زندگی در یک
خانواده محلی می باشد .همچنین دانشجویان می توانند بیرون از محوطه کالج خانه اجاره کنند.

کسب تجربه کاری

دانشجویان واجد رشایط می توانند همزمان با تحصیل متام وقت ،به صورت پاره وقت داخل یا خارج از کالج مشغول به
کار شوند .در برخی از برنامه های کالج میتوان تجربه کار همزمان با تحصیل یا آموزش تجربی مرتبط با برنامه تحصیلی
را کسب منود.
دریافت مدرک کارشناسی
) 4 , 3سال(
انتقال به دانشگاه )سال (2 , 1
آموزش انگلیسی النگارا ب رای مقاصد آموزشی
برنامه اشتغال
) 1یا  2سال(

تکمیل و انتفال مدرک
) 4 , 3سال(

برنامه های ما

النگارا برنامه های متعددی را برای دانشجویانی که مایل به یادگیری زبان انگلیسی ،انتقال به دانشگاه یا رشوع یک شغل
می باشند را ارائه می مناید.
یادگیری زبان انگلیسی

برنامه زبان انگلیسی النگارا برای مقاصد تحصیلی ) (LEAPیک برنامه فرشده بوده که هدف آن آماده سازی دانشجویانی
می باشد که زبان اصلی آنها انگلیسی منی باشد .این برنامه طراحی شده است تا دانشجویان خارجی از طریق آن قادر
باشند به صورت متام وقت در دانشگاهها و کالج های انگلیسی زبان مشغول تحصیل شوند .تکمیل موفقیت آمیز LEAP
منجر به دریافت پذیرش مستقیم برای تحصیل در برنامه های انتقال به دانشگاه ) (University Transferدر النگارا بوده
که در شش مقطع زمانی مختلف در هر سال آغاز می شود.

رشوع یک حرفه

بسیاری از برنامه های عملی ،دانشجویان را آماده بازار کار می کند .دانشجویان خارجی که یک برنامه دوساله را در
النگارا تکمیل منایند ،واجد رشایط ارائه درخواست برای  Post-Graduation Work Permitخواهند بود .برخی از
برنامه های حرفه ای دارای الزامات ورودی اضافی هستند .برنامه های به اصطالح پُست ِدگری ) (Post Degreeبرای
دانشجویانی می باشد که دارای مدرک کارشناسی بوده و مایل به گسرتش و باال بردن مهارت های حرفه ای خود هستند.
برای دریافت اطالعات بیشرت در مورد رشایط رشوع به تحصیل به تارمنای النگارا بخش برنامه ها رجوع منایید.

دریافت مدرک ،یا انتقال به دانشگاه

برنامه انتقال به دانشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم می آورد تا یک دوره دوساله تحصیل را در النگارا رشوع
کرده و سپس واحدهای گذارنده را به دانشگاه انتقال دهند .انتقال بین موسسات در بریتیش کلمبیا ) (BCشامل SFU ، UBC
و  University of Victoriaتوسط  BC Council on Admissions and Transferسازماندهی میشود تا بدینوسیله شام
بتوانید برای دریافت مدرک برنامه ریزی کنید .همچنین النگارا دارای موافقتنامه انتقال با سایر مؤسسات در کانادا شامل
 Queen’sو  University of Saskatchewanمی باشد .همچنین می توانید واحدهای خود را به دیگر مؤسسات آموزش
عالی در آمریکای شاملی و کشورهای دیگر انتقال دهید .دانشجویانی که مایل به دریافت مدرک در النگارا هستند ،می
توانند در این کالج مانده و مدرک کارشناسی خود را در رشته های مدیریت کسب و کار ،بیوانفرماتیک ،یا مدیریت اوقات
فراغت و رسگرمی دریافت کنند .رشوع این برنامه ها در ترم های پاییز ،بهار و تابستان می باشد.

داده های اجاملی در مورد سال

2020-21

دانشجو از  102کشور

بیش از  6,500دانشجوی خارجی

 19,822ثبت نام سالیانه

بیش از  1,700دوره در برنامه های تحصیل عمومی

 2,235دانش آموز در حال تحصیل در دوره های کاربردی

بیش از  130برنامه جهت انتخاب
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ما پذیرای تنوعی هستیم که دانشجویان و کارمندان ما به کالج می بخشند .اداره آموزش بین املللی ما به دانشجویانی که
جدیداً به کانادا آمده اند کمک می کند تا در یک کالج جدید در یک کشور جدید رشوع به تحصیل منایند .دانشجویان ما
دارای اهداف مختلفی می باشند و ما متعهد به کمک به شام در یافنت راهی برای دست یافنت به هدفتان هستیم .پرسنل متعهد
ما از دانش الزم و آموزش کافی برای کمک به شام در طول تحصیل تان در النگارا برخوردار می باشند.
درخواست دادن

درخواست ها  11ماه قبل از هر ترم قابل تحویل بوده و به دانشجویان توصیه می شود که به صورت آنالین و در اولین
فرصت درخواست خود را ارائه منایند چرا که ظرفیت برخی از برنامه ها پیش از رسیدن به مهلت مقرر تحویل
درخواست ،تکمیل می شوند .برای دریافت اطالعات در مورد ملزومات برنامه ها و اطالعات راجع به درخواست به
تارمنای  langara.ca/globalمراجعه منایید.

شهریه و هزینه ها

النگارا دارای یکی از بهرتین نرخ شهریه ها برای دانش آموزان خارجی در بریتیش
کلمبیا بوده و برنامه های ما ارزش معناداری برای دانشجویان مان به همراه دارد.
لطفاً برای اطالع از شهریه و هزینه ها به تارمنای
 langara.ca/globalمراجعه منایید.

رسانه های اجتامعی

هزینه تخمینی تحصیل برای  12ماه
شهریه ( 10دوره  30 /واحد(
هزینه ها و اقالم
پوشش بیمه درمانی
حمل و نقل
اقامت در منزل یک خانواده محلی
) 1050دالر در ماه  +هزینه ثبت(
مجموع

$18,762
$3,000
$1,145
$527
$13,450
$36,884

اطالعات متاس

Langara College
Langara Global
Tel: +1.604.323.5023
langaraglobal@langara.ca
langara.ca/global
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