
کنید پیدا  راه  تان  رویایی  دانشگاه  به  پشتکار،  و  موقع  به  ریزی  برنامه  ا  ب

پایه�۱۰-۱۲

Columbia Academy
دبیرستان�کلمبیا�آکادمی�محلی�برای�آموزش�انضباط،�اخالق�و

ارزش�های�زندگی�به�دانش�آموزان�در�مسیر�پذیرش�در�بهترین

دانشگاه�های�جهان�است

قبولی بیش از ۹۰ درصد از دانش آموزان در ۵۰

دانشگاه برتر جهان

دارای دانش آموزان بومی و بین المللی

(downtown) واقع در مرکز شهر ونکوور

دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش بریتیش

کلمبیا

برنامه ریزی اختصاصی دروس برای دانش آموزان

 

778.379.6811  |
400 - 570 Dunsmuir Street, Vancouver, BC V6B 1Y1

info@columbiaacademy.ca ColumbiaAcademy.ca

$ ۱۷٬۶۰۰

شهریه

 دانش آموزان بین المللی
 

۲ ترم تحصیلی / ۸ واحد درسی

تقویم آموزشی ۲۰۱۹/۲۰۲۰
ارائه ۱۲ واحد درسی (۴ درس در هر ترم)

پاییز: ۹ سپتامبر ۲۰۱۹ - ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹
بهار: ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ - ۱۷ آپریل ۲۰۲۰

تابستان: ۱۱ می ۲۰۲۰ - ۱۴ آگوست ۲۰۲۰

*پوشیدن یونیفرم الزامیست



 کسب سابقه فعالیت داوطلبانه
فرصت انجام صدها ساعت خدمات

اجتماعی در خیریه های محلی

برنامه های سالیانه مدرسه
تور کروز تابستانه | مهمانی کریسمس | مسابقات

استعدادیابی | جشن هالووین و غیره 

فعالیت های فوق برنامه 

موسیقی | یوگا | مناظره | بسکتبال | هنر |
آشپزی | مدیتیشن | تنیس | رقص و غیره 

چرا کلمبیا آکادمی؟

کمک هزینه های تحصیلی

اعطای کمک هزینه به دانش آموزان برگزیده
درسی و دارای فعالیت های داوطلبانه

مسابقات ریاضی

برگزاری هفتگی مسابقات ریاضی با حضور
معلمان جهت آماده سازی دانش آموزان

برای رقابت های کشوری

دانش آموزان بومی و بین المللی

با ۳۰ درصد دانش آموزان بومی و ۷۰ درصد 
 دانش آموزان بین المللی

 

دروس «شادمانی»

برگرفته از دوره های دانشگاه هاروارد جهت کمک به
دانش آموزان برای دستیابی به آرامش و شادی

قبولی فارغ التحصیالن در دانشگاه
های:

University of Toronto
University of British Columbia
McGill University
McMaster University
Queen's University

 

Alberta University
Western University
Simon Fraser University
Waterloo University
University of Victoria

کالس های کم جمعیت

میانگین ۱۶ دانش آموز در هر کالس

کالس های فوق برنامه رایگان

آموزش های فوق برنامه بعد از ساعت درسی

جهت آماده سازی و حمایت دانش آموزان در

دروس مورد نیاز

آموزش زبان انگلیسی

تدریس زبان انگلیسی جهت آماده

سازی دانش آموزان برای اخذ دیپلم

 

ارزش های کلمبیا آکادمی

ارتباط موثر
توانایی برقراری ارتباط های صادقانه با ذهنی
باز و آمادگی پذیرش پیشنهادات و توصیه ها

شادمانی

مثبت اندیشی و گسترش روحیه

شادمانی به دیگران

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری در برابر خود، دیگران و

جامعه در زندگی شخصی و حرفه ای

درک متقابل

حفظ احترام، اهمیت دادن و کمک به
دیگران 

صداقت

خودسازی فردی جهت انتخاب های صادقانه در
زندگی شخصی و حرفه ای

پایداری

پرورش روحیه بردباری جهت غلبه بر تجارب سخت

و شرایط دشوار، و تقویت مثبت اندیشی 

برنامه ریزی برای دانشگاه
برنامه ریزی اختصاصی دروس جهت ورود دانش

آموزان به بهترین دانشگاه ها

دبیرستان کلمبیا آکادمی تحت نظارت و دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا بوده و محافظت از دانش آموزان را تحت قوانین وزارت آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا
تضمین می نماید. جهت اطالع بیشتر از قوانین و مقررات مدرسه به وب سایت www.ColumbiaAcademy.ca مراجعه نمایید. 


