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مراحل اخذ پذیرش ویزای دانش آموزی از دبیرستان خصوصی کانادایی  TFSدر تورنتوی کانادا :

دبیرستان خصوصی کانادایی  TFSبا افتخاراعالم می کند که با سابقه بیش از یک دهه فعالیت آموزشی وظیفه ارائه دیپلم
معتبر و رسمی از وزارت آموزش و پرورش کانادا را عهده دار است و تا کنون تمامی دانش آموزان فارغ التحصیل از
این دبیرستان یا جذب بازار کار و یا مشغول ادامه تحصیل در دانشگاهها و کالج های معتبر کانادا شده اند.
همچنین این دبیرستان با افتخار اعالم می دارد که اکثریت قاطع دانش آموزان بین الملل متقاضی تحصیل در این دبیرستان
از سایر کشورها ،ویزای تحصیلی در کانادا را از اداره مهاجرت کانادا دریافت نموده اند و در حال حاضر تعداد زیادی
دانش آموز بین الملل در دبیرستان کانادایی TFSمشغول ادامه تحصیل هستند.با توجه به درخواست بسیاری از اولیای
محترم دانش آموزان ،مراحل اخذ ویزای دانش آموزی عالوه بر زبان انگلیسی به زبان فارسی در سه مرحله به شرح زیر
خدمتتان ارائه می شود.

مرحله اول
ارائه مدارک مورد نیاز ،بررسی و پذیرش آن به شرح زیر:
-

پاسپورت دانش آموزو والدین ( برای دانش آموزان زیر  81سال)
شناسنامه ترجمه شده دانش آموز
مدارک تحصیلی ترجمه شده سه سال آخر تحصیلی و وضعیت جاری دانش آموز
فرم ثبت نام تکمیل شده دبیرستان TFS
فرم محضری قیم برای دانش آموزان زیر 81سال ( قیم باید اقامت دائم و یا شهروند کانادا و مقیم تورنتو باشد).
کارت شناسایی فرد قیم که نشان دهنده وضعیت اقامت و سکونت وی باشد.
پرداخت هزینه پذیرش به مبلغ  055دالر کانادایی (از طریق چک،کارت اعتباری،کارت بانکی و یا مانی اوردر
و یا وایر و یا ایمیل ترنسفر) این مبلغ غیر قابل برگشت می باشد.
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مرحله دوم
پرداخت شهریه:
پس از ارائه مدارک مورد نیاز به دبیرستان TFSوپذیرش آنها پرداخت شهریه یکسال تحصیلی به شرح زیر است.
 پرداخت کامل شهریه تحصیلی یک سال ( دو ترم) بمیزان  1555دالر کانادایی درزمان صدور نامه پذیرشتحصیلی TFS
(در صورت عدم صدورویزای تحصیلی ،با ارائه نامه رسمی عدم پذیرش این مبلغ بطور کامل برگشت داده می شود)

مرحله سوم
ورود به کانادا و شروع به تحصیل :
بین یک یا دو هفته قبل از شروع ترم تحصیلی مراجعه دانش آموز به مدرسه  TFSالزامی است و بایستی مدارک زیر
به دبیرستان به شرح زیر ادامه شود.
-

اصل پاسپورت دانش آموز و ویزای صادره
ارائه برگه مجوز تحصیلی ()Study Permit
ارائه اصل مدارک ترجمه شده تحصیلی شامل ریز نمرات و کارنامه سه سال گذشته و سال جاری تحصیلی
کارت واکسیناسیون
بیمه درمانی دانش آموز
اجرای آزمون تعیین سطح انگلیسی و ریاضی دانش آموزان توسط دبیرستان TFS

یادآوری
داشتن گواهی  TOFELو یا  IELTSبه تمام متقاضیان بطورجد توصیه می گردد .زیرا تسلط برزبان انگلیسی کمک شایان
توجهی در پیشرفت و موفقیت تحصیلی دارد .همچنین جهت ورود به دانشگاه برای دانش آموزانی که کمتر از چهارسال در
سیستم انگلیسی زبان دبیرستان تحصیل کرده اند الزامی است.
Bank Account Information:
Institution Name: TD Canada Trust
Beneficiary Name: TFS High School
Account No.: 5232943
Transit No.: 19702
Institution No.: 004
Swift code: TDOMCATTTOR
Bank Address: 5650 Yonge St, North York, ON M2M 4G3.
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