ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن رﺳﻤﯽ  IELTSﮐﺎﻟﺞ ﺟﻮرج ﺑﺮاون ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ آزﻣﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ) (IELTSﭘﺮطﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺟﮭﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در
ﺳﺎل  2018ﺑﯿﺶ از  3.5ﻣﯿﻠﯿﻮن آزﻣﻮن  IELTSدر ﺑﯿﺶ از  140ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن رﺳﻤﯽ  IELTSﮐﺎﻟﺞ ﺟﻮرج ﺑﺮاون ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﻞ آزﻣﻮن  IELTSﻣﯽﭘﺮدازد و اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ آزﻣﻮندھﻨﺪﮔﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را در طﻮل اﯾﻦ روﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.1
.2
.3
.4
.5

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن :ﻣﺎ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن  IELTSﺷﻮرای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ) ،(British Councilﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫطﻮر
آﻧﻼﯾﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ 30 ،ﺳﺎﻋﺖ آﻣﺎدﮔﯽ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ راﯾﮕﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و دورهھﺎﯾﯽ را در داﻧﺸﮑﺪه
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﺛﺒﺖﻧﺎم :ﺑﮫطﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﺣﻀﻮری در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﯿﻨﮓ ) (King Streetﻣﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﻤﺎره  ،341اﺗﺎق ﺷﻤﺎره .(King Street, 419
روز آزﻣﻮن :ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺧﻮد در طﻮل روز ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در روزھﺎی ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﮫ وﺟﻮد دارد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت:اﺗﺎقھﺎی آزﻣﻮن ﻣﺪرن ،ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﺰرگ.
ﭘﯿﮕﯿﺮی :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﯿﺰده روز ﭘﺲ از آزﻣﻮن اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

آزﻣون  IELTSﺧود را در ﻣرﮐز دﻟﺑﺎز ،ﻣدرن و آرام ﻣﺎ ﺑﮕذراﻧﯾد.
�
ت
بﮕ��ﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ�ﺸ� �ﺎ ﺛبﺖﻧﺎم ﺟهﺖ آزﻣﻮن بﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ی

درﺑﺎره IELTS
 IELTSارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﮭﺎرتھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎ  -ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﮔﻮش دادن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن  -را اﻧﺠﺎم داده و طﻮری طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزی در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .آزﻣﻮن  IELTSﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺮو در ﺟﮭﺎن در زﻣﯿﻨﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ زﺑﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﮭﺮت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  8,000ﺳﺎزﻣﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ داﻧﺸﮑﺪهھﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﺮﻓﮫای آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ IELTS .آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ
زﻣﯿﻨﮫ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ از آزﻣﻮن ﻣﺤﺎوره ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش ،ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و طﺒﯿﻌﯽﺗﺮﯾﻦ راه آزﻣﻮدن ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣﺤﺎوره ای زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.

ﻣﮑﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﻮن  IELTSدر ﻧﺸﺎﻧﯽ  St-James Campus، 341 King Street East ، Room 419واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آزﻣﻮن در طﺒﻘﮫ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ورود و ﮐﻤﺪھﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد

اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﻧﺎم
م  :1ﻓرم درﺧواﺳت
آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ ﺛﺒﺖﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ  /ﺣﻀﻮری

ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮم را اﺳﮑﻦ ﮐﺮده  ،آن را ﺑﮫ  ielts@georgebrown.caاﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﭘﺴﺖ

ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﺣﻀﻮرا ً ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪGeorge Brown College IELTS Test Centre, 341 King Street East #419, :
Toronto On, M5A1L1

ﻣرﺣﻠﮫ  :2ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ.
ﻟﻄﻔﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺴﺨﮫ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت/ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺷﻤﺎ:

•
•
•
•

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﮑﺲ آن واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ
ھﻤﺎن ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در روز آزﻣﻮن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮫوﺿﻮح ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎء و ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎﺳﭙﻮرتھﺎ در ﺻﻔﺤﮫ
دﯾﮕﺮی درج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣرﺣﻠﮫ  :3ﻓرمھﺎی ﮔزارش آزﻣون ) (TRFs
ﻓﺮمھﺎی ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ روز ﺳﯿﺰدھﻢ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 3
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ آﻧﮭﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در روﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  5ﻣﺆﺳﺴﮫ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺎ ﻓﺮم ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺷﻤﺎ ) (TRFرا ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا
ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ارﺳﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣرﺣﻠﮫ  :4ﭘرداﺧت
ھﺰﯾﻨﮫ آزﻣﻮن  $ 325.00اﺳﺖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﯾﺎ ﺣﻀﻮری در طﻮل روﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﮫطﻮر آﻧﻼﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺳﯿﺰدھﻤﯿﻦ روز ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮم ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﻌﺪازظﮭﺮ روزی ﮐﮫ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮمھﺎی ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ارﺳﺎل ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ھﺴﺘﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮏ ) UPSﯾﺎ  (TNTﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ،ﻟﻄﻔﺎ ً اﯾﻦ
ﻓﺮم را در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓرمھﺎی ﮔزارش آزﻣون ﭘس از روز آزﻣون
اﮔﺮ ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﻞ ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺮم ﮔﺰارش آزﻣﻮن ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ھﺮ دوﺻﻔﺤﮫ اﯾﻦ ﻓﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ھﺰﯾﻨﮫ ھﺮ ﻓﺮم ﮔﺰارش آزﻣﻮن  20.00دﻻر
اﺳﺖ .ﻓﺮمھﺎی ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ در ﻓﺮم ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮمھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮔﺰارش آزﻣﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﻢ ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای
آزﻣﻮندھﻨﺪﮔﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﯿﻢ.

روز آزﻣون
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  8:15ﺗﺎ  9:15ﺻﺒﺢ در ﺟﻠﺴﮫ اﻣﺘﺤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ .آزﻣﻮندھﻨﺪﮔﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده  3ﺗﺎ  5روز ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺧﻮد اﯾﻤﯿﻠﯽ
را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در آن ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی آزﻣﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن آزﻣﻮن ﻣﺤﺎوره ای ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
درﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص ھﺮ داوطﻠﺐ درج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﻣﺪرک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ )ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﯾﺎ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم در

آزﻣﻮن را در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦﺻﻮرت اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ داده ﻧﺸﺪه ،ﺣﻖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﭘﺲ داده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

