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ی مدارس کانادا از اعتبار و امکانات آموزشی و رفاا 

حصای  بسیار باالیی برخوردار می باشند، از این رو ت

مین در کانادا قطعاً می تواند آینده ای درخشان و تض

ته شده را برای دانش آموزان بین المللی در پی داشا

در دانش آماوزان باین المللای بارای تحصای . باشد

مدارس کانادا نیازی به ارائه مادر  زباان ناوا ناد

ناد داشت، در واقع دانش آموزان بین المللی می توان

باا ذررانادن دوره  اای زباان انیلیسای در مادارس 

ورناد و کانادا تسلط کافی را در این زمینه به دست آ

.سپس وارد دوره تحصیلی مورد نظر شوند

مدارس کانادا



رایبویزادریافتامکانکانادامهاجرتیقوانینطبق

 دخواوجودالمللیبینآموزاندانشوالدینازیکی

انفرزندشکهوالدینیکهاستذکربهالزمداشت،

را مراهویزایتوانندمیداردسنسال۱۸ازکمتر

ازهاجکاناداکشوردرحضورزماندرونماینددریافت

شرایطبامطلباینادامهدر.داشتناوا ندکار

.دشخوا یمآشنابیشترکانادامدارسدرتحصی 



تحصیل در مدارس کانادا

بسیارآموزشیسیستمدارایکانادامدارس

مامتدرکشوراینباشند،میمدرنیوپیشرفته

دانشدانشگاه،تامهدکودکازآموزشیمقاطع

بهتوجهوآموزشیرفاهی،امکانات.پذیردمیآموز

للیالمبینآموزاندانشزندگیوتحصیلشرایط

بجذساالنهبسیاریآموزاندانشگردیدهباعث

.شوندکانادامدارس

ودندارنیکسانیآموزشیسیستمکانادامدارس

طبقکشوراینهایایالتازیکهردرآموزش

نایالبتهشوند،میادارهخودبهمختصقوانین

.دارندریکدیگبابسیاریشباهتکلیتدرقوانین

الیتفعکانادامدارسسپتامبرماهشروعبامعموالً

سالژوئناواخردرونمایندمیآغازراخود

.رسدمیپایانبهتحصیلی

Studying in Canadian schools

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/choose-school-college-university.html


راکثدرکانادادرتحصی شروعبرایقانونیسن

مهدبهسنایندرکودکانکهاستسالیی۵ اایالت

میابتداییدورانواردسالیی۶ازوروندمیکود 

ازپسسالیی۱۸یا۱۷سندرآموزاندانش.شوند

عمقاطواردتوانندمیتحصی سالدوازدهذرراندن

.شونددانشیا ی

میارائهواحدصورتبهدروسکانادامدارسدر

ریاضی،نظیردروسیشام اجباریواحد ایذردد،

ایواحد وباشدمی…وانیلیسیفیزیک،شیمی،

پزی،آشنجاری،موسیقی،نظیردروسیشام اختیاری

نآموزادانشکهباشدمی…غیرهو نری ایرشته

درتحصی ادامهبرایخود دفبهتوجهباکانادادر

رانظرموردواحد ایتوانندمیدانشیا یمقاطع

.نمایندانتااب

ودبهجهانکشور ایاکثرمانندنیزکانادامدارس

:دارندفعالیتصورت

دولتیمدارس•

خصوصیمدارس•



دارنداداعتقغلطباوراینبرافرادازبسیاریمتاسفانه

نسبتخصوصیمدارسآموزشیسیستمکیفیسطحکه

وضوعماینکهصورتیدراست،باالتردولتیمدارسبه

یهفرضایناثباتجهتآماری یچونداردصحتاصالً

آموزشیامکاناتازکانادادولتیمدارس.نداردوجود

صلیاتفاوت ستند،برخوردارمدرنیومناسببسیار

 ای زینهخصوصیمدارسباکانادادولتیمدارس

.استآموزدانشپریرشوتحصی 

ازآموزاندانشپریرشبهملزمکانادادولتیمدارس

میماتلف ایفر نگوشرایطباجامعهاقشارتمام

کارردستودرپریرشدرالویتوتبعیضحقوباشند

درصد۹۰حاضرحالدرونداردوجودمدارساین

اداکاندولتیمدارسدرکاناداییوخارجیآموزاندانش

یدولتمدارسدردرسی ایکالس.کنندمیتحصی 

.شودمیتشکی آموزدانش۳۵الی۳۰ازمعموالًکانادا

شرایط تحصیل در 
مدارس دولتی



ایناقامتیا ستندکاناداشهروندکهافرادیبرای

ا دخوراییاندولتیمدارسدرتحصی دارندراکشور

اربسیمبلغاختیاریصورتبهوالدینمعموالًوبود

میپرداختمدارساموردرمشارکتجهتناچیزی

درتحصی برایخارجیآموزاندانشامانمایند،

خوا ندشهریهپرداختبهملزمکانادادولتیمدارس

 ربرایکانادادالر زار۱۵تا۱۲بینمبلغاینکهبود

.استسال

هزینه های تحصیل در 
مدارس دولتی



شرایط تحصیل در مدارس خصوصی

هکداردگوناگونیانواعکاناداخصوصیمدارس

مذهبی،هایگروهحمایتتحتمدارسشامل

ابکودکانجهتمدارسیجنسیتی،تکمدارس

رخیب.باشدمی…وفیزیکیوذهنیهایمعلولیت

ورزشیهایفعالیتبرکاناداخصوصیمدارس

آموزاندانشبرایدیگربرخیودارندتاکید

موسیقییارقصنمایش،هنر،دراستعداددارای

نایکاناداخصوصیمدارس.اندشدهدیدهتدارک

ازآموزاندانشپذیرشجهتکهدارندراحق

نوعیونمایندپیرویخودخاصهایالویت

.نماینداجراراپذیرشامردرتبعیض



شرایط برای همه یکسان است

دانشیکیا ستیدکاناداشهروندشماکهنداردا میت

مملزکاناداخصوصیمدارسدرتحصی برایخارجیآموز

کاناداخصوصیمدارس.بودخوا یدشهریهپرداختبه

یکعموماوکنندمیارائهذستردهصورتبهراآموزش

ور ننمایش،موسیقی،ورزش،بهنسبتمتغیررویکرد

برخیمثالبرایدارنددییرموضوعاتازوسیعیحیطه

اسکییاسواریاسب ایدورهمدرسهساعاتدرمدارس

علمیمطالعه)غارشناسی مانندغیرمعمولموضوعاتییا

کاناداخصوصیمدارس ایکالس.د ندمیارائهرا(غار ا

زانآمودانشتعدادباکشورایندولتیمدارسبهنسبت

یانمربومعلمانروایناز.ذرددمیبرذزارکمتریبسیار

درحاضرآموزاندانشاند تعدادخاطربهمدارساین

میرایج،سیستمیکرویازآموزشجایبه اکالس

کمکو ادرسآموزدانش ربرایمجزاصورتبهتوانند

اداکانخصوصیمدارسرواینازکنند،طراحیرا اییدرس

نشدااغلبو ستندمندبهرهباالییبسیارکیفیتاز

دنبالهبابتداازکنندمینامثبتمدارسایندرکهآموزانی

. ستندخاصیرشتهدرتاصص



دولتسویازکاناداخصوصیمدارسدرآمدو ا زینه

ولتدازمستق مدارساینبنابراینذردد،نمیتامین

نظیرعواملیبهکاناداخصوصیمدارسشهریه.باشندمی

واعتبارشهرت،کیفیت،آموزان،دانشمقطعوسن

ینبخصوصیمدارسشهریه.داردبستییمدارسمکان

۹۳مجموعدروبودهسالدردالر زار۶۰تا زار۲۵

ازملیتاییدیهدارایمدرسه زارانبینازمدرسه

. ستندکاناداپرورشآموزشوزارت

نه زیوشرایطمورددربیشتراطالعاتدریافتجهت

ایتسوببهلطفاًکانادا ایدبیرستاندرتحصی  ای

ناداکادرتحصی مطلبوفرماییدمراجعهآریاناپارس

.نماییدمطالعهرادبیرستانمقطعدر

هزینه های تحصیل در 
مدارس خصوصی

https://arianaabroad.com/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/


قوانین مدارس کانادا

ولیاستمتغیرکمیکانادامدارسدراجرایقوانین

دیگریکبافراوانیشباهتمدارسقوانینکلیتدر

ازبرخیدرتحصیلبرایمثالعنوانبه.دارند

ازاستفادهبهملزمآموزاندانشکانادامدارس

ینقوانطبقهمچنین.باشندمیمدرسهیونیفورم

هایزماندرآموزاندانشکانادامدارسازبرخی

درکتشرنظیربرنامهفوقهایفعالیتبهمشخصی

وهنریهایفعالیتآموزشسرگرمی،هایباشگاه

ناداکامدارسکلیهقوانینطبق.پرداختخواهند…

بایستمیحتماًغیبتصورتدرآموزاندانش

مدارس.نماینداعالممدرسهبهراخودعیبتدلیل

وزانآمدانششرایطبهباالییبسیارتوجهکانادا

یازننظیرخاصیهاینیازکهآموزانیدانشودارند

(زبان)بیانیواحساسیشناختی،روحی،فیزیکی،

خواهندقرارمدارسکاملحمایتتحتدارند

.گرفت



مزایای تحصیل در مدارس کانادا

ردتحصیلمزایایترینمهمازیکیشکبدون

امکاناتازاستفادهآموزاندانشبرایکانادا

فوقومدرنآموزشیسیستمومدارسرفاهی

آموزاندانش.باشدمیکاناداپیشرفتهالعاده

ارائهبهکانادامدارسدرتحصیلبرایمعموال

انزبدوتحصیلحیندروندارندنیاززبانمدرک

رانسویفوانگلیسییعنیجهاندرکاربردیبسیار

.شودمیدادهآموزشآنهابه



ی تحصتوجهقاب وذکرقاب مزایایدییرجملهاز

کهنموداشارهنکتهاینبهتوانمیکانادامدارسدر

موزانآدانشبهدانشیاه،ازپیشتحصیالتپایاندر

رسانند،میپایانبهموفقیتبارادبیرستانکهخارجی

.ذیردمیتعلقکاناداییدیپلم

انآموزدانشبهرااجازهاینکاناداییدیپلمداشتن

دونبجهان، ایدانشیاهترینشناختهدرتاد د،می

.دشونمشغولتحصی ادامهبهزبانمدر بهنیاز

ند، ستباالیینمراتورتبهدارایکهآموزانیدانش

صیلیتح ایبورسیهواسکوالرشیپدریافتشانس

راجهان ایدانشیاهدییروکانادا ایدانشیاهاز

.دارند



شرایط ایده ال پس از تحصیل

تحصی کانادامدارسدرکهآموزانیدانش مچنین

دخوا نبرخوردارآیندهدرویژهامتیازاتازکنند،می

ردکهکسانیبرایدائماقامتدریافتشانس.شد

.بوددخوا بیشتربسیارد ندمیتحصی ادامهکانادا

ملهجازکاری ایویزاذرفتندربیشترشانساین

ی تحصمزایایازیکیخوداینتری،اکسپرسویزای

دائماقامتدریافتبهمنجرانتهادرکهاستکانادادر

.شودمیکاناداشهروندیو



مدارس کانادا در بین بهترین
های جهان

طحسلحاظازمدارسبهترینمیاندرسومرتبهکانادا

کانادامدارستماموداراستراآموزشکیفیت

.ارنددباالییسطحتفریحیورفا یآموزشی،امکانات

واسترسکا شاساسبرکانادادرآموزشساختار

دررادرستااستآموزاندانشتمرکزافزایش

مهمازشاید.کننددر ترراحتوبیشترآرامش

هبتوانمیکانادا،مدارسدرتحصی مزایایترین

باا،دنی ایکشوربهترینازیکیدرزندذیتجربه

.کرداشارهرفاهباالیسطح



شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای 
تحصیلی دانش آموزان

زانآمودانشتحصیلبرایاولشرطکلیطوربه

.اشدبمیتحصیلیویزایدریافتکانادامدارسدر

باشد،میمرحلهدوشاملتحصیلیویزایاخذ

رمعتبمدارسازپذیرشنامهدریافتاولمرحله

یسوازتحصیلیویزایصدوردوممرحلهوکانادا

والزممراحلایندرواقع.استکشوراینسفارت

یافتدروهستندیکدیگرکنندهتکمیلوملزوم

.داشتنخواهدارزشیهیچویزااخذبدونپذیرش

دانشوالدینازیکیکاناداکشورقوانینطبق•

راخودفرزندتحصیلزماندرتوانندمیآموز

.نمایندهمراهیکاناداکشوردر

سمدارتمامیتقریباکهاستذکربهالزم•

ژانویهترمدوطیوسالدرباردوکانادا

یلیتحصپذیرش(شهریور)سپتامبرو(بهمن)

.میدهندارائه



.آموزاندانشبرایسنسالپنجحداق داشتن•

برایمادروپدرسویازمالیشرایطکردنفرا م•

.زندذی ای زینهسایرچنین موشهریهپرداخت

کانادامعتبرمدارسازپریرشنامهدریافت•

درسهمدرازنامهتوصیهوتحصیلیسوابقداشتن•

.تحصی ادامهصورت

ردکاناداکشوردرآموزاندانشبرایقیمداشتن•

ارخودفرزند مرا یامکانآنهاوالدینکهصورتی

.باشندنداشته

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا 
:برای دانش آموزان به شرح ذیل می باشد



د چه کسی می تواند قیم دانش آموز باش
و وظایف فرد قیم چیست؟

اناداککشوردرخودفرزندهمراهیشرایطکهوالدینی

شورکایندراقوامیودوستانکهصورتیدرندارندرا

دفرزنقیمعنوانبهراعزیزانابنتوانندمیدارند

تاندوسازیکهیچکهصورتیدر.نمایندمعرفیخود

ندکننمیزندگیکانادادرآموزدانشخانوادهاقوامو

میمربوطهایهزینهپرداختباآموزدانشوالدین

.مایندنواگذارکانادامدارسبهرامسئولیتاینتوانند



مسئولیت های قیم در قبال 
:دانش آموز

دانشقیمعنوانبهکهافرادیومعلمانآموزان،دانش

تمسئولییکدارایکدام رذردند،میتعیینآموز

عیتوضبهبودرونددر مکاریاین.باشندمیمشاص

زیرجدول.داردبسزاییتاثیرآموزاندانشتحصیلی

انبیراآموزاندانشقبالدرقیم ایمسئولیتعمده

.کندمی

 امسئولیتردیف

نامثبت نیاممدرسهدرشدنحاضر۱

مدرسهایدورهجلساتدرشرکت۲

بروزصورتدرمدرسهدرشدنحاضر۳

آموزدانشبرایاحتمالیحادثهیکیابیماری



برای دانش  Home Stayشرایط استفاده از 
:آموزان

Home Stayموالًمعکهاستمراقبتیواقامتیبرنامه

ونداشتهاقوامییاهمراهکانادادرکهآموزانیدانش

محلبرایگزینهاینازندارنداقامتبرایمحلی

هایادهخانوازبسیاری.نمایندمیاستفادهخودزندگی

درخارجیآموزاندانشازمیزبانیجهتکانادایی

میآمادگیاعالممربوطههایهزینهدریافتقبال

ازارینگهدومراقبتصالحیتکهصورتیدرونمایند

ادارهومدارسسویازباشندداشتهراآموزاندانش

میمعرفیآموزدانشوالدینبهپرورشوآموزش

.گردند

Homeطرحتوجهقاب ومهممزایایازیکی Stay

وکاناداییخانوادهیکدرآموزدانشزندذیامکان

وآدابوفر نگباآموزدانشبیشتر رچهآشنایی

.استکانادامردمرسوم

https://www.torontohomestays.org/?gclid=EAIaIQobChMI3sXBr-6s5QIViawYCh0DTAB-EAAYASAAEgJRhPD_BwE


چه خانواده هایی شرایط ارائه 
Home Stay را دارند؟

شتننداچنین موزبانانیلیسیخانوادهانتااب•

کیفریسابقهذونه یچ

نتاینتردر اخانوادهاینپروفای بودنموجود•

خانه ردرآموزدانشدوحضور•

خانهمحیطدرخاطراطمینانوامنیتداشتن•

آموزاندانشبهخانهمسیربودننزدیک•

حمام،خواب، ایاتاقنظیرخانهمحیطبررسی•

سعکچنین موشوییلباسماشینشوی،دست

 اآنازبرداری

پریرابرایآمادذیصورتدرمصاحبهانجام•

المللیبینآموزاندانشبودن



آموزاندانشبرایغراییوعدهسهکردنفرا م•

کافیآرامشبامناسبمحیطنمودنفرا م•

آموزدانشزندذیومطالعهجهت

اورژانسیروزیشبانهخدماتکردنفرا م•

آموزاندانشبرای(بیمه)

دانشبهمهموضروری ایتلفنشمارهدادن•

ویخانوادهوآموزان

Homeلیستدرکه اییخانوادهاستذکربهالزم

Stayوزارتودولتتاییدموردلحاظ رازدارندقرار

.باشندمیکاناداپرورشوآموزش

وظایف و خدمات خانواده های کانادایی 
در قبال دانش آموزان خارجی



نتیجه گیری

توانمیمطلبایندرشدهذکرمواردبهتوجهبا

نتخاباکانادامدارسدرتحصیلکهنمودگیرینتیجه

ایآیندهوموفقیتبهرسیدنبرایالایدهمسیری

.تاسالمللیبینآموزاندانشبرایدرخشانبسیار

تپیشرفبرعالوهکانادامدارسدرتحصیلواقعدر

درزندگیازمتفاوتایتجربهچشمگیرعلمی

باناییآشوزندگیاستانداردهایباالترینباکشوری

دانشبرایرامتنوعهایفرهنگازوسیعیطیف

.آوردمیارمغانبهالمللیبینآموزان



یمشماربهکشور اییجملهازکانادادییرسویاز

جنایتوجرمنرخمیزانکمترینازکهآید

یباالیالعادهفوقاجتماعیامنیتواستبرخوردار

ابالمللیبینآموزاندانشوالدینرواینازدارد،

ی تحصبرایتوانندمیخیالآرامشوکام اطمینان

.نماینداقدامکاناداکشوردرخودفرزندان

ن،تعاووزارتمجوز ایدارندهتنهاآریاناپارسبرند

فنوتحقیقاتعلوموزارتواجتماعیرفاهوکار

هبموفقپروندهصد اارائه.باشدمیایراندرآوری

بطهراایجادودنیاماتلفکشور ایسفارتچندین

عزیزنموکلیخاطراطمینانوقلبیرضایتبرمبتنی

رلوحهسوبودهآریاناپارسافتااربزرذترین مواره

.بودخوا دنیزخودآتیعملکرد

https://arianaabroad.com/

