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در سال تحصیلی   ESL, LINC & LBSهای نام همه روزه برای دورهثبت      

2020-2021 

 

 زبان انگلیسی برای تازه واردین  اصول-(ESL) عنوان زبان دوملیسی بهانگ

(LINC)-ننام  و مهارتهننای اواننن ن و نو نن  هننای وننروری او یننه مهارت  :

 (LBS) ، اع ادرمکا مه، کامپیوت

 

هننننای آمننننوز  زبننننان انگلیسننننی کالسیننننور    منطقنننن  پروروادارۀ آمننننوز 

هننای  نننی اری، تواناییبننرای آن دسنن ه ایننرادی کننه ماینن  هسنن ن  را بزرگسننا ن 

هننای کالس کنن  گف ناری، اوانن ن و نو نن   انویا را ارتقناد برگننن  برگنزار می

 گردد نیز برگزار می مکا مهو  Citizenship))  هرون یترصصی آمادگی آزمون 

 

هننای انگلیسننی بزرگسننا ن بننه هننر دو صننورت م ننازی و  قیقننی در دورهننام ثبت

  ود برگزار می

 

ذ ا العنننات ییننن  را از  ریننن  پسنننت   1 ا ک رونیکنننی در صنننورت تمایننن   طفنننا

Uplands@yrdsb.ca برای ما ارسال کنی   9057319557 مار تماس  یا 

 اانوادگی نام و نام -

  ماره تلف  تماس  -

 آزمننونن ارننن  باینن  در  CLARSایننرادی کننه  ننماره ) CLARS ننمارۀ  ناسننایی  -

بنرای ا العنات بیگن ر در این  اصنوم بنا منا تمناس  سنط   نرکت کننن  تعیی  

  (بگیری 

 

  ود گر م ار  بیگ ری نیاز با  ، با  ما تماس گری ه میا  2

 

هزینن  ثبنت ننام  هنای منا  نرکت کننن  توانن  در کالسنن گان کانادا میبازدی ک  3

 با   د ر به ازای  رکت در هر کالس می 10برای ای  ایراد: روزانه 

 

تمناس  اصن   9057319557نام یا آزمون تعینی  سنط  بنا این   نمارهبرای ثبت

   یرمایی 
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قاد برگنی ، و اس فاده از کامپیوتر اود را ارت یدی ی ا  مهارتهایاگر مای  هس ی  

هننننای  ننننرکت در و تواناییارتقنننناد دهینننن  د را اگننننر تماینننن  دارینننن  رزومنننن  اننننو

های وروری او ینه مهارتهای هبود برگی ، کالساود را ب یهای  غلمصا به

 کن  ما  ما را در ای  امر یاری می( (LBS و مهارتهای اوان ن و نو   

 

، بنه ((LBS کالس های مهارتهای وروری او یه و مهارتهای اوانن ن و نو ن  

  ود و  قیقی برگزار میدو صورت م ازی هر 

 

ذ ا العنننات ییننن  را از  ریننن  پسنننت ا ک رونیکنننی   1 در صنننورت تمایننن   طفنننا

Uplands@yrdsb.ca برای ما ارسال کنی   9057319557 ماره تماس  یا 

 اانوادگی نام و نام -

  ماره تلف  تماس  -

ذ تمای  اود را نسبت به  رکت در کالس -  اعالم کنی   LBSهای  طفا

 

یکر است به د ی  با  بودن تع اد م قاونیان ممکن  اسنت تمناس دی نر منا بنا  قاب  

 قبالذ از بردباری  ما سپاسگزاریم  ، ول بکگ  ی ما چن  روز

 

  من ظنر ماسنت د گرمی  مای ارز من  وهای ما در برنامه ما   رکت و مویقیت

  ضور گرم ان هس یم 


