Columbia College

کالج کلمبیا در سال  1936تأسیس شده و قدیمیترین کالج
مستقل بینالمللی کانادا میباشد .بیش از  80سال است
که این کالج هزاران دانشجو را برای کسب موفقیت در
دانشگاههای سراسر کانادا و ایالت متحده آماده کرده است.
کالج کلمبیا که در مرکز تحصیلی مدرن و کامال ً جدید و در
قلب شهر ونکوور واقع شده ،برنامههای تحصیلی در چهار
دستهبندی زیر ارائه میدهد:
برنامه انتقال به دانشگاه که در سطوح سالهای اول و دوم ،دروسی را ارائه میدهد
که کامال ً قابل انتقال به دانشگاههای کانادا از جمله دانشگاه برتیش کلمبیا میباشد.
ظرفیت محدود کالسهای دانشگاهی در کالج کلمبیا ،امکان تعامل کامل بین دانشجویان
و هئیت علمی که در زمینه رشته خود متخصص هستند را فراهم میآورد .برنامه انتقال
به دانشگاه به فارغ التحصیالن دوره متوسطه کمک میکند تا از دانشگاههای عالی رتبه
پذیرش گرفته و موفقیت آکادمیک کسب کنند.
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در بین رشتههای اصلی زیر ،ترکیبات درسی بسیاری موجود است:
بیزینس
علوم کامپیوتر
مهندسی
ارتباطات جمعی
علوم
هنرهای آزاد

دورههای دوساله درجه کاردانی در هنر و علوم:
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کاردانی عمومی هنر
کاردانی هنر (تمرکز در مدیریت تجاری)
کاردانی هنر(تمرکز در اقتصاد)
کاردانی هنر(تمرکز در ارتباطات جمعی)
کاردانی عمومی علوم
کاردانی علوم (تمرکز در ریاضی)
کاردانی علوم (تمرکز در علوم کامپیوتر)

درجه کاردانی یک صالحیت علمی است که به دانشجویانی اعطا میشود که دو سال
تمام را در سطوح اول و دوم دانشگاه تحصیل کرده باشند که شامل تکمیل ملزومات
دروس خاصی است .دانشجویان با داشتن درجه کاردانی میتوانند برای «مجوز کار
تحصیالت تکمیلی» درخواست داده و بعد از فارغ التحصیلی تا سه سال در کانادا کار
کنند ،در نتیجه میتوانند برای اقامت دائم در کانادا اقدام کنند.
دوره تمام وقت زبان انگلیسی برای اهداف آکادمیک ( )ESLبرای آمادهسازی
دانشجویانی است که قبل از شروع یک دوره آکادمیک در کالج نیاز دارند زبان
انگلیسی خود را تقویت کنند .دوره  ESLهر سال  6مرتبه برگزار میشود و حداقل
طول آن دوره  7هفته است.

به ونکوور ،زیباترین و قابل زندگیترین شهر جهان بیایید و با ما
تحصیل کنید.

شرایط پذیرش

کالج کلمبیا فهرست کاملی از دروس کالس  10را در سپتامبر  2017ارائه خواهد داد،
که به دانشجویان فرصت میدهد تا شرایط الزم برای فارغ التحصیلی دوره متوسطه

متقاضیان تحصیل در دورههای آکادمیک
در کالج کلمبیا باید کارنامه رضایتبخشی از
پیشرفت تحصیلی ارائه دهند و برای شروع
کالسها حداقل  15سال داشته باشند .اگر
زبان انگلیسی شما در حدی نیست که حداقل
شرایط ورود به کالج را داشته باشید ،میتوانید
در کالسهایی که ترکیبی از دروس آکادمیک و
کالسهای زبان انگلیسی بدون احتساب واحد
درسی است ،و یا در دورههای انگلیسی برای
.اهداف آکادمیک شرکت نمایید
تاریخ شروع دورهها

دورهها درماههایسپتامبر ،ژانویهومیشروعمیشوند:
ترم پاییز

ید
جد

برنامههای دوره دبیرستان

سپتامبر -دسامبر

ترم زمستان

ژانویه  -آوریل

ترم تابستان

می  -آگوست

در برتیش کلمبیا را کسب کنند (به عنوان مثال دریافت دیپلم  .)Dogwoodبه عالوه
گزینههای دیگری برای تحویل دانشجویان دانشگاههای بینالمللی داریم که به موجب
آن دانشجویان میتوانند یک یا دو سال آخر دوره متوسطه را در کانادا تکمیل کنند.
چهار گزینه دردسترس است.

دوره متوسطه ارشد

دوره متوسط ارشد که توسط کالج کلمبیا ارائه میشود کامال ً با
مقرارت وزارت آموزش و پرورش برتیش کلمبیا مطابقت دارد.
این دوره برای دانش آموزانی که کالس  10 ،9و  ،11یا معادل
آن را با موفقیت تکمیل کردهاند ،در دسترس است .پس از
تکمیل این دوره ،دانش آموزان گواهینامه فارغ التحصیلی
برتیش کلمبیا (دیپلم  )Dogwoodرا دریافت کرده ،و سپس
میتوانند مستقیما ً برای دانشگاه اقدام کنند .سیستم ترمی
 14هفتهای کالج به دانش آموزان اجازه میدهد تا سریعتر از
دوره دبیرستان عادی ،دوره خود را تکمیل کنند.

هزینه دورهها (به دالر کانادایی)
هزینه درخواست
هزینه سپرده شهریه

200$
12.000$

اینمبلغدوترم تحصیلی راپوششمیدهد ( 24واحد
در/500$هرواحد)
محل و امکانات اقامت

دوره متوسطه سریع

دانش آموزانی که دروس کالس  10را با نتایج قوی
گذراندهاند و نمیخواهند گواهینامه فارغ التحصیلی برتیش
کلمبیا (دیپلم  )Dogwoodرا دریافت کنند ،میتوانند
برگزینند که در مسیر دوره سریع وارد شده تا بتوانند در
برنامه انتقال به دانشگاه کالج کلمبیا شرکت کنند.

اقامت با یک خانواده (برای دانشجویان دانشگاه اختیاری است)
هزینه یافتن و استقرار برای اقامت با یک خانواده 250$
دانشجویان بزرگسال  825$ماهیانه (شامل  3وعده غذایی)
دانشجویان زیر  18سال  900$ماهیانه (شامل  3وعده غذایی)

برآورد هزینههای زندگی برای دو ترم ( 8ماه)
اتاق و وعدههای کامل غذایی

7.200 $

حمل و نقل

728 $

بیمه پزشکی

600 $

هزینههای دیگر

جمع هزینههای زندگی

2.400 $

10.928 $

دوره متوسطه بزرگساالن

برای ورود به دوره متوسطه بزرگساالن ،دانش آموزان
باید حداقل  18سال داشته باشند .در این دوره نسبت
به دوره متوسطه ارشد ،تکمیل دروس کمتری الزم است.
دانش آموزانی که دوره متوسطه بزرگساالن را به پایان
رساندهاند ،میتوانند در برنامه انتقال به دانشگاه کالج کلمبیا
شرکت کنند.

دوره آمادهسازی برای دانشگاه

این دوره برای دانشجویانی مناسب است که فارغ التحصیل
دوره دبیرستاناند ،اما برای پذیرش مستقیم در برنامه انتقال
به دانشگاه کالج کلمبیا دروس آکادمیک معینی را کسر دارند.
این دوره با توجه به پیشینه و اهداف هر دانشجو طراحی
میشود .معموال ً یک دوره تک ترمی است که حداکثر از چهار
درس آمادهسازی آکادمیک ومناسب تشکیل میشود.
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