ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆک

سەلۆەوتنەابەۆێدۆمییەۆەتارەاۆکراتشائێیرولشا
بکیژێلۆکوتادتسوایااتۆێت
ڕاژتشایێۆێبائەابێسێیژرۆناتاچروشا

•
•
•

ئەلیێمەشائڕوایێمەشادوایێوتیاشا(بێسژیایکۆەمائکادوازدتۆەم)
ئەلیێمەشابێمێدتۆێلشائکاخراناییازایککا
ئەلیێمەشافارئروییازمێییابینگلیزشا
www.southernontariocollegiate.ca

Official Test Venue

ۆکراتتۆەایێوتیااکیافەلمیاتێقیکردیەوتشا()IELTSت

ئکچی اۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆک ا()SOCا
هەڵاتئتارۆو؟
%02اتاچروشایزم

%63اشادتلچرواییاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکا()SOCابکفەلشاوتلگرتنا
رەازایککشاتکلۆنژکائەدتسواداننا
%89اشادتلچروانابکفەلشاوتلگرتنارەائێیژرۆنازایککۆێنائەدتسوادانن
ئیسواسەلداییازایککۆیاوابکفەلشایاشکەیکێلشائەادلاتاۆیاسێڵیاخرانانا
سێاڵیەاچلاتێقیکردیەوتشا IELTSرەیێواۆکراتتۆەابەیجێمادتدلاو
ڕاتتشاخراناۆێلائکامێمکسژێا5 :51
یکرەۆێناقەئێلتۆێنائچروۆە

ۆکراتتۆەا51اخررەۆەارەائێیرولشاتکلۆنژکۆەا
ۆەکاخررەۆیشەارەایێویاشایێلتا

•

ئڕوایێمەشاخراناییادوایێوتیاشارەابکیژێلۆکا)(OSSDائەاخراناۆێلتۆێنادتئەخشراو،اۆەارەابەمرۆکێشا
ئێۆرولاواهەمرواجیهێنائێوڕیاکراوت.ا

•

ۆکمەڵاکارەاخراناۆێلتایاردتوڵەتیەۆێنا

•

سژێفیاراهێتروائکاوایەوتنەوت

•

یاشژەجابرونارەگەلاخازایەاۆەیەدۆیەۆێنائەاولۆێۆیەوتاهەڵاتئتاردلاوا

•

تیماکیایسپکلرەیێواۆکراتتۆەدااهەۆە،اۆێلمەتیادتداتارەاداواۆردییاڤیزاا

•

مێمکسژێۆێنارەاۆێمپیاۆکراتنائەادتوامیاتەواوا

•

ڕاواتۆێلشاوتلگرتنارەازایککۆێناهەۆە،اۆەاۆێلمەتیارەایاشکەیکردنائکازایککۆێنادتداتا

•

سرودشایێۆێباوایاگەۆەۆیاگریگا

پەیامی بەڕێوەبەر
ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆک
ۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆکادتسژگێۆەۆی افارۆێلۆیەا
هەل ائک اگەیجێن ادتلخساناو او ادتلگێ ائەڕووۆێیااا
دتۆێتەوت .ارە ابێمێیجەۆێیی اسژێفی ابەۆێدۆمییا
،رەاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆک خکتەلخێیکەل
دڵنیێئرون ارەوتش اۆە اوزت ابەۆێدۆمییە ایێلاوتۆێییا
هەلاقرتێئیاواخراناۆێلاکارەسەلائنەمێۆەۆیایژەوا
ڕادتوسژاواوارەسەلشاخراناناوابێمێیجیابیشرۆێلا
و ابێلتزووتۆێییێن ارە ادلوسژکردیی اۆەساژییا
هێوسەیگ ادادتمەزلاو .ارە اهەمێن اۆێتیشاا ،ابامەا
یەۆرتسژینائەوایەلۆژێیەشاۆەا ۆەساژیئنیێتادتیان.ا
دتسژەش اوایەوتنەوتش ارەم اۆکراتتدا ایاشەیگن ارەا
دتسژپێۆی او ایاشکەوتنی ابەۆێدۆمی .ایێیێزش ائەوتا
دتۆەم اۆە اۆەۆاک ائم ارە ادتسژەش اوایەوتنەوت اوا
خراناۆێلاییابەماۆکراتت.ا
ترۆشایێیێۆێۆکێلا
ئەڕارتئەلشاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆک،اهەڵگرشا
ئڕوایێمەشاۆکراتشامێمکسژێۆێنارەابکیژێلۆک
ترۆش ایێیێۆێۆکێلا ابەزمرویاکی افراوایی اهەۆە ارەا
فارۆردناواڕائەلۆکردییایەلوتلدتۆیارەابکیژێلۆک.ا
جگە ارە ائڕوایێمەش افارۆردیی اسەلتۆی ،اترۆشا
یێیێۆێۆکێلا اترایێ او اراهێتروۆیەۆێیی اتێۆبەتی اهەۆە ارەا
یەلوتلدتشاخێوتنایاااوۆسژیەاتێۆبەتەۆێناواهریەلتا
یارتۆێلۆیەۆێن.

04

ۆرلتەۆەکارەئێلتشاۆکراتتۆە
ۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆکقرتێئخێیەۆەۆی ادوایەویاۆی اتێۆبەتە ،اخراناۆێلت ائیێیییەۆێن ابێمێدتا
دتۆێت ارە اقکیێغی ایاش ازایکک ائک ابەوتش ایاااوۆسژییەۆێیی اوتلگرتن ارە ازایککۆێیی اۆەیەدا اوا
بەمرۆکێ او ائەلۆژێییێ او ابکسژراریێ او ازایکک ائێوتڕیاکراوتۆێیی اتر ائە ادتسو ائهاناو ارە ا اهەمروا
جیهێیاا.
ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆک ارەاسێڵیا 5892ادامەزلااوارەواۆێتەوتائەایارتۆەۆیاچێالکافراوانا
ئروت.اسێاڵیەاژمێلتشاقرتێئیێییاۆکراتتۆەارەازۆێدئرویااۆە،اۆکراتتۆەشاسرولتارەسەلایاشخسژنا
وایەلتیاااییاوزتایێلاوتۆێییاهەلاقرتێئییەۆیائەایارتۆەۆیاتێک.

فەرسەفەش ابامە ارەسەل ائنەمێش ا"هێوسەیگیا
یاران ازایین او ادایێۆی" ائنیێت ایراوت ،اۆەا
ۆکمەڵە اراهێتروۆیەۆی اسەلتۆی ائەا
خراناۆێلتۆە ادتئەخشاو اۆە ایارۆسژە ائکا
سەلۆەوتن ارە ازایکک او ارە اژۆێییاا ائەا
یارتۆەۆیاگشژی.
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فارۆردنائەیایایارۆسژییاقرتێئیێناواسەلۆەوتنیاقرتێئیائەتەییێا
بامەارەا یێیێزشائەوتادتۆەۆن،اۆەاتراییرومێیە ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکژۆنگەۆەکادائینائکەۆنائکابەوتشایەلتائەا
خێڵە ائەهازتۆێیی اهەمرو اخراناۆێلتۆێن ائالاو ،اچریکە اهەل اسەلۆەوتناکی اۆەسی ادتئاژە اۆێلۆاتدتلاک ارەا
دلوسژکردییاۆەسێۆەتیاواڕاگەائەاگەیەۆردییائێوتڕئەخکئرونادتدات.ا
مێمکسژێۆێییاۆکراتارەگەڵاقرتێئییەۆێناگفژرگکادتۆەنارەئێلتشایالییاخراناناوابێڕاسژەاییشەۆیەۆێییێن.ابێمکژگێلۆیێنا
دتۆەنائکاهەڵبتالدییائێیژرۆنائێئەتەۆێییاخراناناۆەارەگەڵابێمێیجەاتێۆبەتییەۆێییێناوابێسژیازمێیەابینگلیزۆیەۆەۆێنا
گریجێوائاو.ا
ۆێتێاۆەاخراناۆێلتۆێنادتگەنائەاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکارەاسیسژەمیازاییێلۆیەۆێییاقرتێئیێنا)(Maplewoodا
تکمێلادتۆران.اۆکدشاچرویەژوولتوتائەاداۆکاوائێوۆیاقرتێئیادتلداواۆەارەاڕاگەۆەوتادتترایناچێودارشاتکمێلشا
هێتناوایمرتۆێییاڕۆڵەۆێییێنارەاۆێتیائاڵوۆردیەوتۆێن.ا
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تاقیکردنەوەی
IELTS
یشژگیرۆکردنارەافارخرازاییازمێییابینگلیزشا
ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکاخررەۆێییازمێییابینگلیزشاوتکازمێییادووتمایاشکەشادتۆێترەایانجابێسژااائکائکا
قرتێئییەایاردتوڵەتییەایراییەۆێنارەاۆەیەداابەوایەشاۆەایارۆسژییێنائەائێیژرۆردییاترایێۆێییێنارەازمێییابینگلیزشاهەۆە.
هەلوتهێابەواخراناۆێلایەاترایێشابەوتییێنادتئێاۆەاسرودارەاخزمەتگرزالۆیەافارۆێلۆیەۆێناواڕانمێۆیابەۆێدۆمی،اۆەا
ۆێلمەتیێنادتداتارەاتاکەڵبرونارەاژۆنگەشابنگلیزۆاا.ا

ۆکراتتۆەایێوتیااکیافەلمییاتێقیکردیەوتشا)(IELTSت
ۆکراتتۆەایراناکیایێۆێباواسرودشازۆلشاهەۆە،ایێوتیااکیافەلمییاتێقیکردیەوتشا()IELTSتارەایێلشاهێمیلژکیاا.ا
سێاڵیەایزۆکەشاچلاتێقیکردیەوتشاIELTSارەامێڵپەڕشاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکابەیجێمادتدلاو.ا

ئێوترۆناوائێوتڕیاکراوترۆناتێقیکردیەوتشازمێییابینگلیزۆیەا
رەاجیهێیااائکامەئەسژیاخراناناواۆێلاواۆکچکردن.
IELTS

مێڵپەڕشافەلمییاتێقیکردیەوتشا IELTSرەاۆکراتشائێیرولابکیژێلۆک
ژمێلتشاتەرەفکن:ا 647-964-3587
دوویەممەا– هەۆنی،ا 8:62ئەۆێییا– 5:62بارالتااااااا

28 Rebecca Street, Hamilton ON L8R 1B4
http://idp.ieltscanadatest.com
Ielts.toronto@idp.com
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چێویاکەوتنا
رەگەڵازایککا
بێسژبەلزتۆێنا
ۆکراتتۆەارەالۆەنازایککۆێییاهەڵبتالدتاڕازشارااتگیراو
ئنەمێۆێییاۆێلۆردنارەاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکائرۆژییەارە:ائەڕارتئردییاۆێت،اسەلئەخکۆی،ائەلیرسیێلاژی،ا
دتسژپاشخەلش،ایێڵنەلشاخردش،ایاشخسژنیایەۆرتیاشارەگەڵاۆەسێییاتر،اترایێۆێییافارئرون،ادۆێلۆکردناوائەدۆهانێییا
بێمێیجەایەلوتلدتۆیەۆێن.ارەئەلابەمائەهێۆێیە،اۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکاگەلتیژیابەوتادتداتاۆەاخراناۆێلتا
دتلچروتۆێییارەاخراناییازایککۆیێنارەابێۆناتدااسەلۆەوتروادتئن.ا
رەئەلابەوتشاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکاخرانانائەاۆراڵیژییەۆیازۆلائەلز،ازایککابێسژبەلزتۆێنارەاسەلایسەلشا
واڵتاقرتێئییەۆێیمێناوتلدتگرن.اسێاڵیەازۆێترارەائیسوازایککاسەلدایمێنادتۆەنائکابەوتشاگەیجەائەهرتمەیاتۆێییا
ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکاالشاخکۆێناوتلئگرن.ابەوۆشاهەراکیائەهێدالائکاخراناۆێلتۆێیمێنادتلتخساناوارەیانێوا
چێویاکەوتنارەگەڵایرانەلاییازایککاسەلتۆییەۆێن.ا
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بەرنامەکانمان

ئەلیێمەشائڕوایێمەشادوایێوتیاشا(بێسژیایکۆەماتێادوازدتۆەم)
تێبینی گرنگ :دتلچروانائڕوایێمەشاقرتێئخێیەشادوایێوتیاۆیابکیژێلۆکا )(OSSDئەدتسوادتهانناۆەارەالۆەناوتزالتتیا
یەلوتلدتارەاهەلامیابکیژێلۆکادتدلاو.
مەرجەکان :وتلگرتنیاقرتێئیێییاسێڵیادووتم/اقرتێئیێییاسێڵیاۆەۆەمیادوایێوتیاۆی/اقرتێئیێییاسێڵیادووتمیاقرتێئخێیەشا
یێوتیاش/اقرتێئیێییاسێڵیادووتمیادوایێوتیاشاقرتێئیێییاسێڵیاسایەمیادوایێوتیاش/اۆێنابەواقرتێئیێیەاۆەائڕوایێمەشا
بەیجرمەناتێقیکردیەوتۆێییاڕۆژبێواشابەفرۆقیێۆێنائەدتسواهانێوت.
بەرواری پێشکەشکردنی داواکارییەکان :ییسێنا(بەیرۆڵ)اوابێبا(بکگاسو)اۆێیروییاۆەۆەما(دۆسەمبەل)

ئەلیێمەشابێمێدتۆێلشائکاخراناییازایککۆیا
تێبینی گرنگ :ئەلیێمەشابێمێدتۆێلشائکاخراناییازایککۆیابەڵقەشاگەۆێیایەارەیاراناقرتێئیاوازایککارەاۆەیەدا.امێوتشا
ئەلیێمەۆەشارەاۆکراتشائێیروشابکیژێلۆکائەیایاژمێلتشابەوائێئەتێیەشاۆەارەالۆەناوتزالتتیایەلوتلدتادۆێلشادتۆراو.
مەرجەکان :وتگرتنیابەواقرتێئیێیەشاۆەائەلدتوامنارەاخرانانارەاسێڵیایانجەم/اقرتێئیێییاسێڵیاچرالتمیادوایێوتیاش/ا
قرتێئیێییاسێڵیاسایەما(بێسژیاۆکیژر)ارەاقرتێئخێیەشایێوتیاش/اۆێنابەواقرتێئیێیەشاۆەائڕوایێمەشادوایێوتیاۆیێنائەدتسوا
هانێوتا(بێسژیابێسێۆیا.(‘O’ Level
بەرواری پێشکەشکردنی داواکارییەکان :ییسێنا(بەیرۆڵ)اوابێبا(بکگاسو)اۆێیروییاۆەۆەما(دۆسەمبەل)

) (ESLخررەۆێییازمێییابینگلیزشاوتکازمێییادووتم
تێبینی گرنگ :خراناۆێلتۆێنادتتراینافارشازمێییابینگلیزشاوتکازمێییادووتما )(ESLئبنائکامەئەسژیابەۆێدۆمیاۆێنا
گشژیاۆێناۆێلوئێلشائێزلگێیی.اقەئێلتشایکرەۆێنائچروۆەاوائێیژرۆناژۆنگەائکاڕاسژکردیەوتاواڕاهانێنامسکگەلادتۆێت.ا
مەرجەکان :ئەلیێمەۆەاۆراوتۆەائکافارخرازتایاردتوڵەتییەۆێنارەابێسژیاجیێوازتارەیانێوایێلتزائرونارەازمێییابینگلیزۆاا.ا
بەرواری پێشکەشکردنی داواکارییەکان :یێویروسکردنائەلدتوامەائەادلاتاۆیاسێڵیاسێڵنێمە.

ئەلیێمەشاخارتتگەشاهێوۆن/ازسژێن
تێبینی گرنگ :ئەلیێمەشاخارتتگەش اهێوۆن/اۆێن ازسژێنائک اخراناۆێلتایاردتوڵەتییەۆێن ارەاۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆکا
سەۆکۆەۆەائکاڕاهانێناواوتلگرتنیازمێنارەواۆێتەشاۆەادتلفەتیاڕائرالدناواگەڕانائکائەیاالئروانادائینادتۆەن.
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پالنەکانمان
ۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆک ابەو ائەلیێمێیە ائک اخراناۆێلتۆێیی ادائین ادتۆێت ائک ائەدتسژهانێیی ائڕوایێمەش اخراناگەشا
دوایێوتیاش ارە ابکیژێلۆک ا ) (OSSDۆە ارەالۆەن اوتزالتتی ایەلوتلدت ارە اهەلامی ابکیژێلۆک ائە ادتلچروایی اخرانایگەشا
دوایێوتیاشادتدلاو.ابەوائەلیێمەۆەشائەیایاسژێیاالداوایاااوۆسژییەۆێییاسیسژەمیاخرانانارەاسەلایسەلشاهەلامەۆەا
ۆە ائە ایێلتش اگشژی ایێڵپشژی اراکراوت .ائڕوایێمەش اخرانایگەش ادوایێوتیاش ارە ابکیژێلۆک ا )(OSSDئە اهەمرو ابەوا
خراناۆێلایەادتدلاواۆەائەلیێمەۆێییافارۆردنارەابکیژێلۆکاتەواوادتۆەن.ا

بابەتە پێویستەکان بۆ پسپۆریی کارگێڕی کار و
کارگێڕی کار

(دالاۆی/ائەڕارتئردن/اژمارۆێلش)

زانست و ئەندازیاری

زمێیی ابینگلیزش ،افەیکشنە ایاشکەوتروتۆێن ،اژمێلدیی اجیێۆێلش اوا
تەواوۆێلش،ائەڕارتئردییازاییێلش،ازایسژیابێئرولش،اۆێلگاڕشاۆێلتا
یاردتوڵەتییەۆێن ،اڕائەلاۆەتی اۆێلگاڕش ،ائێزاڕۆردن ،اۆێسێش اۆەیەدا اوا
یاردتوڵەتی.
پێداویستییەکان :زمێیی ابینگلیزش او اۆەک اۆێن ادوو ائێئەتی ائەخرلتییا
ئیرۆێلش؛ارەگەڵاسێاتێاچرالائێئەتیاهەڵبتالدت.
زمێیی ابینگلیزش ،افەیکشنە ایاشکەوتروتۆێن ،اژمێلدیی اجیێۆێلش اوا
تەواوۆێلش ،،ائەڕارتئردیی ازاییێلش ،افیزۆێ ،اۆیمیێ ،ازۆناتوتلزایی،ا
زایسژەۆێییاۆکمپیرتەل.

پێداویستییەکان :زمێیی ابینگلیزش او افەیکشنە ایاشکەوتروتۆێن،ا
(ۆکمپیرتەلاوابەیاازۆێلشاوایزۆشکی)
ژمێلدییاجیێۆێلشاواتەواوۆێلش،افیزۆێا/اۆێناۆیمیێائەخرلتی؛ارەگەڵا
ۆەکاۆێنادووائێئەتیاهەڵبتالدت.
زمێیی ابینگلیزش ،افەیکشنە ایاشکەوتروتۆێن ،اژمێلدیی اجیێۆێلش اوا
تەواوۆێلش ،ائەڕارتئردیی ازاییێلش ،ابەیاام او اخازایەۆێن ،اماتووشا
(زایسژەاۆکمەاڵۆەتییەۆێن/ازایسژەامرۆۆیەۆێن/ا ۆەیەدا،اجرگرافیێ،ازمێیەاجیهێیییەۆێن.
بەدتئیێت)
پێداویستییەکان :زمێیی ابینگلیزش او افەیکشنە ایاشکەوتروتۆێن ائەا
یارتۆەۆیاخرلتی؛ارەگەڵاچرالائێئەتیاترشاهەڵبتالدت.

ئەدەبیات
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بەوازایککۆێیەشاۆەادتلچرواییاۆکراتشائێیرولشا
%63ازایککشاتکلۆنژک
%9ازایککشاۆرۆن
%59ازایککشامێۆمێسژەل
%52ازایککشاۆکلکا
%0ازایککشاواترررو
%3ازایککشاواسژارن
%52ازایککشابکتێوا
%5ازایککشاۆێلڵژکن
%5ازایککشابێربارتێ
%0ازایککۆێییاتر

زۆێتر ارە ا% 89ى ادتلچروایی اۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆک ادتچنە ازایکک ابێسژبەلزتۆێن او اوتلگرتنیا
ئەلدتوامائەدتسوادتهاننارەادامردزگێابێسژبەلزتۆێییاواڵتیاۆەیەدا.اژمێلتۆەۆیازۆلشاخراناۆێلتۆێیمێنا
سککرەلییپاۆێنائەخشینیادالاۆیێنادتسوادتۆەواو.اا
بیثێناۆکا /Ethan Koاۆکلۆێشائێیرول

*

زایککشاتکلۆنژک
زایسژەایزۆشکییەۆێن
سککرەلییپائەائڕشا50.222ادۆالل

زتهراافێتمەاسیاشابەرییراZahra Fatima Sidi Aliyuا/ایاجیرۆێا

*

زایککشاواتررروا
بەدتئیێتاواۆێلگاڕشاۆێلا(ئەییایکەمەیاش)
سککرەلییپیاسەلۆەوتنائەائڕشا0222ادۆالل
سککرەلییپیامێلشاگیرهێلدسژێۆنائکاوتلگرتنائەائڕشاا5122اۆالل

ۆێلاچرناچینگاا/Kar Chun Chengاهکیگاۆکیگ

*

زایککشاتکلۆنژک
ۆکراتشائێزلگێیی
سککرەلییپیاخەاڵتیاوتلگرتن
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بەرنامە
کورتخایەنە
بەرنامەی زمانی ئینگلیزی وەک زمانی دووەم )(ESL
ئەلیێمەۆێیمێنارەائرالشامێییابینگلیزشاوتکازمێییادووتما )(ESLهەراکائکاقرتێئییەایاردتوڵەتییەۆێنادتڕتخساناوا
ئک ائێیژرۆردیی ابێسژی اترایێۆێییێن ارە ازمێیی ابینگلیزۆاا ائەمەئەسژی اخرانان ارە اۆەیەدا .اوایەۆێیی افارۆردیی ازمێییا
بینگلیزشارەایانجابێسژااایاشکەشادتۆەۆن.اڕۆژایەامێمکسژێۆێییاراهێتروشازمێییابینگلیزۆاااڕاکیادتخەناۆەائەلتائەا
ترایێۆێییاقرتێئییەۆێنادتدتن.اوایەوتنەوتائەائێیژرۆناۆراڵیژیاوائەابەزمروییاۆەرژرولشاۆەیەدااواتمژّعائأفضلاجردةامنا
حیثاارژالۆساوجرباارثقێفةااركناۆّةاوارەاهەمرواجیهێیەوتاهێوڕێائەدتسوادتهانیو.ا
ّ

بەرنامەی خێوەتگەی هاوین /یان زستان
ئەلیێمەش اخارتتگەش اهێوۆن /اۆێن ازسژێن ارە اۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆک ائە ایارتۆەۆی ائێش اهێوسەیگی ایارانا
چێالۆییەۆێیی ایێویکل ارە اڕۆژدا او اچێالۆییەۆێیی ابارالت او اۆکتێۆی اهەفژە ادتۆێت اۆە ائک افارخراز ادتسژنیشێیکراوت ائکا
فارئروناواڕائرالدنارەیانێوایەلتدانائەاترایێۆێییازمێییابینگلیزش.ابەوتشاهەریائێیژرۆردییازمێیەابینگلیزۆیەۆەۆێنا
وابێینێئرونائەاۆەرژرولشاۆەیەداارەایێوتوتاوادتلتوتشایکراا.
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البیئة
التعلیمیّة
ژینگەی فێرکاری

ۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆک اهەمرو اهکۆەۆێیی ایارۆسو ائک افارۆردیی اگشژگیرا
دائبین ادتۆێت .ایرانی افراوایی اۆکراتتۆەش اژۆنگەۆەۆی افارۆێلش او اهکۆێلاکیا
یێۆێب امسکگەل ادتۆێت ،اهکڵەۆێیی اخرانان اهەمرو اهکۆەۆێیی اجکلاوجکلشا
زۆرتۆیاواییشێیااییاتاااۆە،ارەگەڵابەوتشاهکڵیاسیمینێلاۆەادووایهکماواسێاسەدا
ۆرلسیی اتاااۆە ،اهکڵیکی اوتلزش ائە اقەئێلتۆەۆی اتەواو او اهکڵی اۆکمپیرتەلا
هەمروابێماراوایاااوۆسژییەۆێییاواۆێفژیرۆێۆەکائکایاشکەیکردییاژتمیائەۆێییێنا
واییرتڕۆۆێنارەاڕۆژاییادتواماا.اا

خزمەتگوزاریی ئەکادیمی

رە اۆکراتش ائێیرولش ابکیژێلۆک ادتسژەش امێمکسژێۆێن اچێالۆێیە اۆێل ادتۆەن ارەیێوا
ئێیژرۆن اژۆنگەش افارۆێلش ،اتیماکی ایێۆێب ارە ائەڕارتئردیی اۆکراتتۆە ،ائەا
ۆراڵیژییەۆیائەلز.
ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکاخزمەتگرزالۆیاسەلیەلیژیاواڕۆنمێۆیاخراناۆێلتا
یاردتوڵەتییەۆێن ائەلز ادتیرخاناو .ادتسژەش اسەلیەلیژی او اڕانمێۆی اۆێلمەتیا
دتدات ارە اهەڵبتالدیی ائێئەتەۆێن ،ایرۆسەش ابەۆێدۆمی او ابێمکژگێلۆکردن ارەا
یاشکەیکردن ائک ازایککۆێن .اسەلیەلیژی ارە اهکڵە اتەلخێیکروتۆێن ابەیجێما
دتدلاو.
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چاودێری دەرەوەی
هۆلەکانی
وانەوتنەوە و
نیشتەجێکردن
چاودێری دەرەوەی هۆلەکانی وانەوتنەوە
سژێفیاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکاهەمیشەابێمێدتنائکایاشکەیکردییاۆێلمەتییائکا
خراناۆێلتۆێنارەیێواوادتلتوتوشاقرتێئخێیە.یێشاگەۆشژنیاقرتێئییەۆێنائەاۆەیەدا،اۆکراتشا
ئێیرولشابکیژێلۆکاخزمەتگرزالۆیاییشژەجاکردییایێۆێبادائینادتۆێت،اهەلوتهێا
ڕاکخسژنیاڕاکێلتۆێییاییشژەجاکردناوایالییاخکلاکاو ئیمەشاتەیالوسژی.ا
پێش گەیشتن
• هێوۆێلۆکردنارەایاشکەیکردییافکلمیاڤیزاائکاخراناۆێلتۆێن
• ڕاکخسژنیاییشژەجاکردنا
لە کاتی گەیشتندا
• یاشرازۆکردییاخراناۆێلتۆێنارەافڕۆۆەخێیەاواگراسژنەوتۆێنائکایرانیاییشژەجابرونا
• ئەخارهێتناواڕاکخسژنیاداییشژنیاۆەۆژریێسینا
• ۆردیەوتشابەۆێویژیائێیکیا
• یاشخسژنیایالییاخرانانائەیایایارۆسژییاخراایکێلا
مانەوە لەگەڵ کۆلێژی باشووری ئۆنتاریۆ
• ژۆنگەشاگریجێواهەۆەائکابەزمرویاکیابێلاماوادتوڵەمەیاشاڕۆینبیرش.ا
• ژتمیاگەلمیائەۆێییێناواییرتڕۆۆێنارەاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکابێمێدتادتۆێتا
• ئەیاالۆکردنارەائەلیێمەۆێییارەیجراییاوادامەزلاوتاوتلزیییەۆێن
• خزمەتگرزالشایراکردیەوتشاییشژەجابروییاقرتێئیێناوایێسەیکلتەۆێییێن
• ئەلیێمەشاخکئەخشائکاخزمەتکردییاۆکمەڵگێ

نیشتەجێکردن
هکئەشاییشژەجاکردنارەگەڵاخازایەۆێنارەاۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆراچەیاۆنایرانادائینا
دتۆێتاتەیهێائکاخەوتناوایێیخرالدنایییە.اژۆنگەۆەۆیایێۆێبائکاخراناۆێلتایاردتڵەتییەۆێنا
دائینادتۆێتائکائێیژرۆردییازمێیەابینگلیزۆیەۆەۆێناوادڵنیێئرونارەاگەۆشژنیادۆسژێیەائەا
یارازشاژۆێییاۆەیەدشاوابەزمرویەۆێیی.ا
ۆررژرولاوائەهێاوائێوتڕشابێۆینییاقرتێئیێییایاریەتەوتۆیائەاڕازاکیاگەولتوتامێمەڵەشا
رەگەڵادتۆراو.ا
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شوێنی قوتابخانە
هێمیلژکنایکۆەمینایێلشاگەولتشاۆەیەداۆەاواژمێلتشاداییشژراییازۆێترارەا122اهەزالاۆەسادتئاو،اۆەادتۆەواژەا
ۆەیێلاوتۆێییادتلۆێچەشابکیژێلۆک،ارەاییرتشاڕاگێداارەیاراناتێڤگەشاییێگێلااواتکلۆۆنژکاۆەائەیێوئێیگەارەاجیهێیاا،ا
رەئەلابەوتشازۆلئەشاگەیژەایاردتوڵەتییەۆێنارەایێلشاتکلۆیژکادتییشنەوت،ابەوۆشادوولۆیەۆەشاۆەکاۆێتتمارتائەا
سەۆێلتارەاهێمیلژکیەوت.
هێمیلژکناتێۆبەتمەیاشاجرگرافیاهەۆەارەوایەائەیاتلاکیاگەولتاوارەتەییشوادتلۆێچەاواۆەیێلشاییێگێلا،ادۆمەییاجرانا
وادڵڕفاناواچەیاۆناتێڤگەشاهەۆە.اهێمیلژکناهەلوتهێاسێادامەزلاوتشابەۆێدۆمییایێشاقکیێغیادوایێوتیاۆیاهەۆە،اۆەا
ئرۆژینارەازایککشامەۆمێسژەل،اۆکراتشامێهککاواۆکراجیازایککۆیاڕاامارا
ۆکراتشائێیرولشابکیژێلۆکشادتۆەواژەایێوتڕاسژیایێلشاهێمیلژکن،ایزۆکەارەایێوتیاشایێلشاهێمڵژکناواۆژابخێیەشا
سەلتۆیایێل،ایێوچەشائێزلگێییاواواسژگەشایێوتیاۆیایەمەیاتفەلاواواسژگەشایێساوامکڵیاگەولتاوائێیکەۆێنا
هەمروۆێنائەادتاخررەکایایێنادتگەۆو.ا
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ڕێگەی پێشکەشکردن

باسژێایاشکەیکردنائەادلاتاۆیاسێڵاۆراوتۆە.ازۆلئەشاۆێتادوواهەفژەادتخێۆەیاوائکایرۆساسیا
فکلمەۆە،ائەاڵمابامەاهێییاخراناۆێلتۆێیمێنادتدتۆناۆەائەازووترۆناۆێتایاشکەشائکەنائکا
دڵنیێئرونارەادتلچروییاداوۆێلشامکڵەتیاخرانان.

""دایێۆیاهێوسەیگیازایین

بۆ پێشکەشکردن و زانیاریی زیاتر
www.southernontariocollegiate.caا:مێڵپەڕشابەریکژرۆیی

admissions@mysoc.ca; inquiry@mysoc.caا:بیمال
+5-821-153-5122ا:ژمێلتشاتەرەفکن
09 Rebecca Street, Hamilton, ON L9R 5B5

