انگلیسی را درکالسهای
 LEAPیاد بگیرید.
انگلیسی النگارا برای آمادگی تحصیالت آکادمیک)(LEAP

CANADA

آموزش زبان انگلیسی در النگارا
ﻻﻧﮕﺎرا از ﯾﮏ روش ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ESL.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺤﯿآﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺜﺒﺖ

ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ،ﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ در آن

و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن داﻧﺶ آﻣﻮزان زﺑﺎن را ﺑﻪ روش

اﺷﺘﻐﺎل و دوره ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  21,000داﻧﺸﺠﻮ

ﺻﺤﺐ ﺖﮐﺮدن ،ﺷﻨﯿﺪن ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻧﻮﺗﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ

و ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺟﺬاب ﻣﱰﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ

ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼس درس را ﺑﻪ ﻫﺎﻤن روﺷﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن

اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .

ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﻮر ،ﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان را

ﻣﺎدرﯾﺸﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﺎﻟﺞ ﻻﻧﮕﺎرا در ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی وﻧﮑﻮور در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﺎﻧﺎدا
واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دوره ﻫﺎی دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،دروس

درﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮﳌﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﴎﺗﺎﺗﮋﯾﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع

ESL + 2 + 2
مسیر شام در راه موفقیت

سال چهار

مسیر شما در راه
موفقیت

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻻﻧﮕﺎرا ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ
واﺣﺪ  30 /دوره در ﺳﺎل 10

ود لاس

University of
British Columbia
University of Victoria

سا لسوم و چهارم رکدملیسانﺲ خود را
یا به یک ومسسه دی در رگکانادا یمتوانید
یا کشوورب رگیر دی د در الﻧﮓارا ﺑﮕﺬرانید

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻻﻧﮕﺎرا ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ
واﺣﺪ  30 /دوره در ﺳﺎل 10

University of
Saskatchewan
Queen’s University
Simon Fraser University

 - LEAPسطﺢ 8
 - LEAPسطﺢ 7
 - LEAPسطﺢ 6
 - LEAPسطﺢ 5
 - LEAPسطﺢ 4
 - LEAPسطﺢ 3
 - LEAPسطﺢ 2
 - LEAPسطﺢ 1
 - LEAPپایه

سال سه

دروس انتقالی دانشگاه در النگارا
واحد 30 /دوره در سال 10

سال یک

دو سال اول مطالﻌات دانشگاهی را ب رای
دریافت مدرک ،دیپلم یا گواهینامه در النگارا
سپری میمنایید .

دروس انتقالی دانشگاه در النگارا
واحد 30 /دوره در سال 10

ESL

LEAP

هر جلسه  7هفته و
هر هفته  20ساعت طول میکشد

LEAP = Langara English for Academic
انگلیسی النگارا ب رای مقاصد تحصیلی(( . Purposes
از طریق یک تست تﻌیین میشود  ESLسطﺢ ورودی.

LEAP - Langara English for Academic Purposes
سطوح پایه (مقدماتی (LEAP - LEAP 2

آمادگی تحصیلی )(LEAP 3 - LEAP 8

یک برنامه زبان انگلیسی فرشده م یباشد که ب رای آماده منودن ) (LEAPزبان انگلیسی ب رای مقاصد تحصیلی

از دروس تحصیلی مختلفی استخ راج شده است .هر هفته دانش آموزان  LEAPمحتوای سطوح میانی تا پیرشفته برنامه

دانش آموزانی که زبان مادریشان انگلیسی نیست ،جهت تحصیل متام وقت دردانشگاهها و کال جهای انگلیسی

کلیه مهارت های اصلی زبان را با توجه به یک موضوع تحصیلی بخصوص مترین م یکنند .سطح مهارتهای تفکر

زبان ط راحی شده است .مهارتهای تحصیلی در کلیه سطوح برنامه مورد تاکید ق رار م یگیرد .سطوح پایه تا

بح رانی و پیچیدگی اس رتاتژیهای تحصیلی همزمان با پیرشفت دانش آموزان در طول برنامه افزایش م ییابد .

بر روی محیط و فرهنگ ونکوور و کانادا مترکز دارند .از طریق ارائه موضوعات ،مطالب درسی و  LEAPمیانی
فعالی تهای متنوع ،کالس درس به یک محیط زبانی زنده تبدیل م یشود .دانش آموزان مهارتهای صحبت کردن،
شنیدن ،خواندن و نوشنت را همزمان با افزایش سطح دانش خود از ونکوور ،کانادا و دنیا به دست م یآورند .

یک تجربه فراگیری منحرص به فرد برای دانش آموزان با استفاده از روشهای زیر فراهم می آورد :LEAP
• تسهیل ف راگیری مهارتهای زبان و تحصیلی
• کمک به دانش آموزان در تبدیل شدن به ف راگی ران موفق و مستقل
• ترویج یکپارچگی دانش آموز با جامعه تحصیلی و اجتامعی کالج النگارا
• ترویج تعالی تحصیلی

یک روش یکپارچه برای یادگیری
مهارتهای اصلی در سطوح پایه LEAP

منجر به پذیرش مستقیم ب رای مطالعات دانشگاهی در النگارا م یشود .دانش آموزان سطح  LEAPتکمیل موفقیت آمیز
بگذرانند  LEAPم یتوانند یک واحد دوره دانشگاهی را عالوه بر دورههای . LEAP 8

صحبت کردن

گوش دادن

به اشرتاک گذاشنت عقاید و ایدهها با همکالسیها
ارائههای کوتاه

هفت هفته طول کشیده طول کشیده و شش بار در سال ارائه می شود .دانش آموزان  20ساعت کالس  LEAPجلسات
در هر هفته دارند .انتظار می رود که آنها بین  10تا  20ساعت تکلیف خانه را در هر هفته انجام دهند.

دنبال منودن مکاملات با رسعت عادی
گوش دادن به سخرنانان مهامن ویژه

مطالعه

 ESLمطالعه رمان و متون کوتاه
ساخنت واژگان

نوشنت

بدست آوردن اعتامد به نفس در بیان ایدهها
یادگیری مهارتهای ویرایش

فرهنگ

موضوعات مطالعه که جامعه کانادایی را انعکاس دهد
آشنایی با ونکوور از طریق گردشهای اختصاصی

به دانش آموزان الهام م یدهد تا  LEAPسطوح پایه:
• بهبود مهارتهای زبان انگلیسی
• استفاده از انگلیسی به روش طبیعی و معنادار از طریق
فعالی تهای پویا هم در داخل و هم در خارج از کالس درس
• ف راگیری فرهنگ کانادایی از طریق یادگیری موضوعات مرتبط با اجتامع کانادا

یک روش یکپارچه برای یادگیری
مدل گرافیکی از یک واحد آموزشی یک هفت های

دانش آموزان بین المللی
نحوه درخواست

3

1
برآورده منودن ملزومات پذیرش:
)تکمیل موفقیت آمیز  12سال آموزشی رسمی (معادل کالس  12بریتیش کلمبیا

4

توجه :ارائه کلیه اطالعات مرتبط با مهارت زبان انگلیسی

2

5
تحویل بسته درخواست:
• فرم درخواست  -قابل دسرتسی در www.langara.ca/leap
• :مدارک تحصیلی

6

دریافت یک پیشنهاد پذیرش از طریق ایمیل

پرداخت شهریه برای دو جلسه اول

دریافت یک نامه قبولی از طریق ایمیل یا پست

درخواست اجازه تحصیل در نزدیکرتین سفارت کانادا یا دفرت روادید

• ریزمن رات رسمی دبیرستان و مدرک تحصیلی
یا
• ریزمن رات رسمی کالج یا دانشگاه

HOMESTAY

توجه :فقط نسخ ههای انگلیسی رسمی یا ترجمه انگلیسی معترب از مدارک آموزشی قابل قبول خواهد بود.

 Homestayتوصیه م یشود (اتاق خصوصی هم راه با تخت ،میز کار و سه وعده غذا در روز) .ب رای هزین هها

مدارک فکس شده ،کپی یا اسکن شده قابل قبول نیست.

به وب سایت آموزش بین امللل م راجعه منوده  Homestayو پروس ههای درخواست

• نسخ های از منره تست زبان انگلیسی (در صورت وجود(

یا ایمیلی به این آدرس ارسال کنید .homestay@langara.ca

•  155دالر هزینه درخواست

 LEAPهزین ههای دانش آموزان بین املللی *

تاری خ های رشوع

 LEAP:دانش آموزان بین املللی

2020

2021

•  2988ب رای یک دوره  7هفت های

ژانویه 3
فوریه 26
آوریل 29
ژوئن 24
سپتامرب 2
اکترب 28

ژانویه 6

•  $155یکبار هزینه ب رای درخواست غیرقابل بازگشت
• )یک پرداخت حداقل ب رای دو جلسه مورد نیاز است (غیرقابل بازگشت ،غیر قابل انتقال
باشد*
کلیه هزین هها به دالر کانادا م یباشد .هزین هها مشمول تغییر م ی .
کلیه دانش آموزان یک تست تعیین سطح ب رای ثبت نام در رشوع برنامه خواهند داشت .لطف اً ب رای دریافت جزئیات در
مورد سیاس تهای بازپرداخت به وب سایت م راجعه منایید www.langara.ca/leap :

مارس 3
آوریل 28
ژوئن 23
سپتامرب 1
اکترب 27

طول جلسه
هر جلسه هفت هفته طول کشیده و در هر هفته  20ساعت تدریس انجام م یشود .
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