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 کی حيثيت سے )ENGLISH  AS A SECOND LANGUAGE (ESL( بالغوں کيلئے انگريزی ثانوی زبان
ESL کالس ميں داخلہ کا طريقہ آسان ہے 

 
 س کيا ہے؟ميں آپ کا اسٹيٹ CANADA)(پہال قدم: کينيڈا

 
شہری ہيں تو آپ  (Canadian)کی کالسوں ميں خوش آمديد کہتے ہيں۔ اگر آپ کينيڈين ESLہم تمام بالغ طلباء کو اپنی 

 جائزه ليں۔ ذيل ميں اہليت کے معيار کابرائے مہربانی کے لئے ہماری کالسيں بالمعاوضہ ہيں۔ 
 

 کينيڈين شہری:
  شہری ہونے کيلئے مندرجہ ذيل کا ہونا ضروری ہے: کينيڈين

 18اونٹاريوسال يا اُس سے زائد عمر ، (Ontario)  کے ِکسی ايسے اسکول ميں جس کی مالی معاونت عوامی ذرائع سے
نہ ہو،  (English)ہوتی ہے ڈے اسکول کےطلباء کے طور پر اندراج نہيں ہونا چاہيئے اور جس کی گھريلو زبان انگريزی

 اور 
 کوئی کينيڈين سيٹيزن (Canadian Citizen)  جس کی پيدائش کينيڈا) (Canada)   ،(مستقل شہریسے باہر ہوئی ہو 

(Permanent Resident)  کنونشن ريفيوجی ، (Convention Refugee)  يا کوئی ريفيوجی کليم کرنے واال (Refugee 
Claimant)يا  ، 

 کوئی صوبائی طورپر نامزد (Provincial Nominee)   ٹيزاونٹاريونيوجنہيں آپرچ ،کفالت ميںيا اُن کی (Opportunities 
Ontario) نے منظور کيا ہو: 

  کوئی صوبائی پروگرام کے تحت نامزد(Provincial Nominee Program)  ہو ليکن ابھی تک مستقل رہائش کے اسٹيٹس
 يا ،حاصل کرنے کا طريق کار مکمل نہ ہوا ہو

 کوئی عارضی غير ملکی ورکر (Temporary Foreign Worker)  يا اُن کی کفالت ميں افراد، جن کی منظوری کينيڈين ،
 نے دی ہو، يا (Canadian Experience Class) نس کالسيرايکسپ

 غير ملکی گھريلو ورکر کوئی(Foreign Domestic Worker)  داشت کرنے والے پروگرام ہگجو گھرپرن(Live-In 
Caregiver program) کے تحت ملک ميں داخل ہوا ہو۔ 

 
 تو برائے مہربانی دوسرے قدم کی طرف رجوع کريں۔ ،اوپر بيان کرده شرائط کے زمرے ميں اہليت رکھتے ہيںاگر آپ 

  
 دوسرا قدم: اپنی کالس تالش کريں

  
 ؟کالس ميں تھے ESLمہينوں ميں) کسی  12کيا آپ گذشتہ سال(

 
 جی نہيں

 
لينگويج  اپنےپر رابطہ کرکے  416.925.5462سے فون نمبر (Assessment and Referral Centre) کے اسسمنٹ اور ريفرل سنٹر YMCA برائے مہربانی

 کريں۔ آپ کو اپنی شہريت کا ثبوت ِدکھانا ہوگا؛ نيچے دی گئی دستاويزات ميں سے صرف کوئی ايک قابل قبول ہوگی: وقت مقرر اسسمنٹ کيلئے مالقات کا
 مستقل رہائش کا کارڈ  (Permanent Resident Card)  
 ريفيوجی اسٹيٹس کے کليم کروانے کی رسيد( Acknowledgment of Intent to Claim Refugee Status)  
 ريفيوجی کليم کی دستاويز( Refugee Claimant Document) 
 کا اسٹيٹس کنونشن ريفيوجی (Convention Refugee Status)  
 کينيڈين سيٹيزن شپ کا کارڈ (Canadian Citizenship Card)  
 ين پاسپورٹکينيڈ (Canadian Passport)  
 ورک پرمٹ اور کوئی خط جس سے آپرچيونٹيز اونٹاريو(Opportunities Ontario)  گرامامندی ظاہر ہو: صوبائی نومنی پروکی رض  

(Provincial Nominee Program) 
  سيٹيزن شپ اينڈ اميگريشن کينيڈا(Citizenship and Immigration Canada)  منظوری کا خط جس ميں مستقل ريذيڈنسکی طرف سے 

(Permanent Residency) کی منظوری درج ہو 

 سيٹيزن شپ اينڈ اميگريشن (Citizenship and Immigration Canada)   کا ورک پرمٹ گھرپرنگہداشتکی جانب سے جاری کرده (Live-In 
Caregiver Work Permit)   

 
 

۔ تجزيہ ہوجانے کے بعد، تجزيہ کار برائے مہربانی نيچے دے گئی جگہوں سے رابطہ کريں ؛ہفتہ مالقات کا وقت مہيا ہےِدن کے دوران، شام کے وقت اور اختتام 
پرنٹ کريں گے جو آپ کالس کے پہلے   (Course Referral Form) وه آپ کے لئے کورس ريفرل فارم ايک (يا زائد) کالسوں ميں رجسٹرکرسکتا ہے۔آپ کو 

کی مالقات کا وقت  زبان کے ٹيسٹسنٹر سے جانے کے بعد اگر کسی وقت بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو يا آپ اپنے لئے  YMCA  ۔گے ِدن اپنے ہمراه الئيں
 ۔يںپر رابطہ کر 416.338.4300مقرر کرنا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی ہمارے مرکزی دفتر سے فون نمبر
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  مہينوں ميں ) کسی کالس ميں تھے؟ 12کيا آپ گذشتہ سال (
  

  جی ہاں
  

پر رابطہ کريں يا ہماری  416.338.4300نمبرہمارے مراکز کے محل وقوع کی فہرست اور متعلقہ درجات کيلئے برائے مہربانی ہمارے مرکزی دفتر سے فون 
الش کرچکے اپنی زبان کے معيار کے ٹيسٹ کيلئے جگہ ت رکھيں۔ يا اگر آپ پاسبرائے مہربانی اپنا حوالہ نمبر  پر جائيں۔ .www.ESLtoronto.caويب سائٹ 

  کتے ہيں اوراپنے ہمراه مندرجہ ذيل الئيں۔ہيں تو آپ اُس جگہ جا س
  

  ؛اُن ميں سے ايک يا/ اور شناخت نامہ ی تصوير اور اميگريشن کے کاغذات اپنے
 آپ کا اسٹوڈنٹ ريفرنس نمبر (جو آپ کو آپکے معيار کے ٹيسٹ کے وقت ديا گيا تھا) يا 
 آپ کی گذشتہ کالس کا نصابی حوالہ کا فارم 

  
  زائيرين

وزيٹر پروگرام ميں شامل ہوسکتے ہيں۔ اِس کالس ميں  ESLتو آپ ہمارے  ،کے دوره پر آئے ہوئے ہيں يا آپ يہاں اسٹوڈنٹ ويزا پر ہيں (Canada)اگر آپ کينيڈا 
ڈالر  60$ ڈالر فی گھنٹہ ہے جس ميں ٹيکس شامل ہے۔ آپ کا داخلہ کم از کم دو ہفتہ کيلئے ہونا ضروری ہے اور کالس ميں داخلہ سے پہلے  7$تعليم کی فيس

) (Bloor Street West) بلور اسٹريٹ ويسٹBickford Centre(   )777( رڈ سنٹرابتدائی معيار کے ٹيسٹ کی فيس دينا ہوگی۔ معيار جانچنے کيلئے ٹيسٹ بکفو
ٹورنٹو  سرٹيفائيڈ چيک : منی آرڈر اور ،پر رابطہ کريں۔ ہم نقد 416.393.0532 مزيد معلومات کيلئے فون نمبر ميں صرف اپوئنٹمنٹ کے ذريعے ہوتا ہے۔

  کے نام قبول کرتے ہيں۔ کورس کی فيس ناقابل واپسی ہوتی ہے۔  (Toronto District School Board) ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
 
 
 
 

 

YMCA Assessment and Referral Centres 


