
     

با یکی از مدرکهای زیر می توانید نام نویسی کنید

)PRC( کارت اقامت دائم

)IMM5292 فرم تأیید موقت اقامت دائم )فرم

مدرک ثبت ورود به کانادا )فرم IMM1000 – صادره پیش از 
ژوئن 2002(

مدرک بازدیدکننده )ویزیتور( مورد نوع 17

جواز کار )اجازه اشتغال( مورد نوع 27

جواز حتصیل )اجازه دانشجویی( مورد نوع 37

جواز اقامت موقت )اجازه وزارتی( مورد نوع 86، 87، 88 یا 89

اعالم تصمیم بخش حمایت از پناهندگان وابسته به 
اداره مهاجرت و پناهندگی )IRB( مبنی بر تأیید وضعیت 

)CR( پناهنده ی کنوانسیونی

 )CIC( نامه از سوی اداره ی شهروندی و مهاجرت کانادا
مبنی بر اجازه ی ماندن در کانادا تا زمان پاسخ نهایی به 

درخواست اقامت دائم )موافقت اصولی(

نامه از وزارت اقتصاد منطقه ای و پرورش مهارتها، برنامه ی 
)PNP( نامزدی استانی

جواز کار پرستار سر خانه

مرکزهای سنجش
 ونکوور . نورت ونکوور . وست ونکوور . ریچموند 

. سوت دلتا . برنابی . نیو وست مینستر
Western ESL Services 
ELSA Assessment and Referral Centre

#208 - 2525 Commercial Drive
Vancouver, B.C. V5N 4C1
604 876-5756  • 604 876-0134 

 سوری . نورت دلتا . کوکیتلم . پورت کوکیتلم 
. میپل ریج . فریزر ولی

Surrey Language Assessment Centre

#202 - 7337 137th Street
Surrey, B.C. V3W 1A4
604 507-4150  • 604 507-4155 

با ولکام بی سی،

 انگلیسی را به
رايگان بیاموزید

WelcomeBc 

ونکوور بزرگ
فریزر ولی

 این اطالعات هم چنین در وبسایت زیر به 
زبانهای گوناگون موجود است

www.WelcomeBC.ca

روش درخواست

گامهایی که برای درخواست شرکت در 
برنامه ی اِلسا باید بردارید:

یکی از مدرکهای روبرو را فراهم کنید  .1

از مدرک خود فتوکپی بگیرید. اگر از     .2
کارت اقامت دائم خود استفاده می کنید،     

هر دو سوی آن را فتوکپی کنید.  

به مرکز سنجشی که در پشت این     .3
بروشور آمده زنگ بزنید یا از آن دیدن کنید    

و فرم تقاضانامه را بگیرید.  

فرم را پر کنید. دقت کنید که نامی که     .4
در تقاضانامه می نویسید با نامی که در     

مدرکهای مهاجرتتان آمده است یکسان     
باشد.  

فرم تکمیل شده را همراه با مدرک     .5
مهاجرتتان به نزدیک ترین مرکز سنجش     
بفرستید. اگر از فتوکپی کارت مهاجرت     

دائم خود استفاده می کنید، باید هر دو     
طرف آن را کپی کنید. اصل مدرک را     

همراه با درخواست خود نفرستید.  

برای سنجش زبان به شما تلفن خواهد     .6
شد. شما باید اصل مدرکهای مهاجرت     

خود )نه فتوکپی( را همراه بیاورید.  

Learn English for Free with WelcomeBC [Persian]

                 www.GanjiCo.com



یادگیری زبان انگلیسی یکی از مهم ترین کارهایی است که 
می توانید بکنید تا بریتیش کلمبیا را همچون میهن خود بپندارید.

اِلسا به شما کمک می کند تا انگلیسی را فرا گیرید. کالسها 
برای بزرگساالنی که به تازگی به کانادا آمده اند رایگان است.

کالسهای اِلسا
چگونه می توامن بدامن که کدام سطح اِلسا را باید بگیرم؟

سطح کالس شما بستگی به میزان صحبت کردن و دانسنت 
زبان انگلیسی شما دارد. پس از آنکه مدرکهایتان را گردآوری کرده 

و برای برنامه ی اِلسا درخواست کنید، از شما امتحان سنجش 
گرفته خواهد شد تا کالس مناسب برای شما تعیین شود.

اِلسا دارای شش سطح است:
• پیش- مبتدی

• سطح 1 )مبتدی( تا سطح 5 )متوسط(

آیا کالسهای ویژه هم وجود دارد؟
اِلسا برای محل کار

این برنامه برای تازه واردانی است که می خواهند مهارتهای 
زبان انگلیسی خود را بهبود بخشیده و کار پیدا کنند. شما 

می توانید که در کالسهای زبان انگلیسی شرکت کنید، آموزش 
کامپیوتر ببینید و از سخنرانان مهمان و گردشهای میدانی در 

اجتماع اطالعات الزم را کسب کنید.

برنامه درسی اِلسا برای جوانان

این کالسها که مترکزشان بر روی جوانان است برای دانش آموزان 
17 تا 24 ساله برگزار می شود. شما می توانید زبان انگلیسی را 
فرا بگیرید، ضمن اینکه دوستان جدیدی می یابید، از فعالیتهای 

نام نویسی برای اِلسا
چه کسی می تواند در کالسهای اِلسا شرکت کند؟

اگر دارای شرایط زیر باشید می توانید برای شرکت در کالسهای 
اِلسا درخواست کنید:

•  جزء نوآمدگان به بریتیش کلمبیا باشید
•  باید 17 ساله یا بزرگتر باشید

•  برای اقامت دائم پذیرفته شده باشید

لطفاً توجه کنید: کسانی که به شهروندی کانادا در آمده اند 
و متقاضیان پناهندگی تنها در خارج از محدوده ی ونکوور بزرگ 

می توانند در کالسهای اِلسا شرکت کنند.

چه مدرکهایی نیاز خواهم داشت؟

برای فهرست کامل مدرکهایی که می توان استفاده کرد، لطفاً 
به پشت این بروشور مراجعه کنید.

کالسهای اِلسا چه زمانی برگزار می شوند؟

کالسها ممکن است صبح، بعد از ظهر یا سر شب برگزار شوند. 
دانش آموزان پاره وقت دست کم 9 ساعت در هفته به کالس 

می روند، و دانش آموزان متام وقت هر هفته 25 ساعت در کالس 
شرکت می کنند.

برنامه ی اِلسا چه مدت طول می کشد؟

طول دوره ی اِلسا بستگی به مهارت زبان انگلیسی شما دارد. 
مدرسه به شما خواهد گفت که برنامه ی شما چه مدت طول 

خواهد کشید.

برای مهد کودک چه کار می توامن بکنم؟

برخی از آموزشگاه های اِلسا برای کودکان خردسال مهد کودک 
رایگان فراهم می کنند. برای اطالعات بیشتر، با نزدیکترین  

مرکز سنجش )اسسمنت سنتر( متاس بگیرید. در پشت 
انتهای این نوشته فهرست مرکزهای سنجش آمده است.

اِلسا چیست؟
اِلسا مخفف عبارت »خدمات زبان انگلیسی برای بزرگساالن« است. اِلسا به شما کمک می کند تا:

• یاد بگیرید تا زبان انگلیسی را در زندگی روزمره ی خود بفهمید و به کار ببرید	
• از کامپیوتر استفاده کنید	
• در باره ی مسکن، کار، امور بانکی، و دیگر موضوعهای مهم بپرسید	
• مهارتهای شغلی را فرا گیرید	
• در باره ی فرهنگ کانادایی، قانونها، مراقبتهای بهداشتی و جامعه آگاهی بیابید	
• دوستان جدیدی پیدا کنید	

برای اطالعات بیشتر 
در باره ی خدمات زبان 
انگلیسی از وبسایت 

زیر دیدن کنید
 www.welcomeBc.ca

خاص جوانان در محل خود آگاه می شوید، مهارتهای کامپیوتری 
خود را بهبود می بخشید، و برای آینده برنامه ریزی می کنید. 
هم چنین از طریق گردشهای میدانی و سخنرانان مهمان با 

جامعه ی خود مرتبط خواهید شد.

کالسهای اِلسا برای بی سوادان

این کالسها برای دانش آموزانی است که سواد زبان مادریشان 
خیلی کم است یا بی سوادند. شما هم زمان با یادگیری ابتدایی 

خواندن، نوشنت، گوش دادن، صحبت کردن و حساب کردن به زبان 
انگلیسی، برای کالسهای اِلسا آماده خواهید شد.

اِلسا برای فرانسوی زبانها

این برنامه برای فرانسوی زبانهایی است که می خواهند 
مهارتهای زبان انگلیسی خود را بهبود بخشند. هم چنین 

می توانید با دیگر مهاجران و اعضای جامعه ی فرانسوی زبان 
 محل آشنا شوید. برای اطالعات بیشتر در باره ی این 
 برنامه یا برای نام نویسی با این شماره متاس بگیرید

5100-708-604 یا از وبسایت زیر دیدن کنید
.www.educacentre.com

لطفاً توجه کنید: برای شرکت در هر یک از 
کالسهای ویژه ی اِلسا، باید با مرکز سنجش 

صبحت کنید.
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