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 ها و مدرکهای تقلبی باشيد مواظب آموزشگاه
 

های  آموزشگاه. کنيد، آموزشگاه خود را هوشمندانه انتخاب کنيد ريزی می برنامه. سی.اگر برای مطالعه در بی
اگر يک . اعتبار به آنان پول بپردازيد ساختگی آنالين ممکن است که شما را فريب دهند تا در ازای مدرکی بی

با کسب آگاهی در . ی خود را پس بگيريد ای تعطيل شود، احتمال دارد که نتوانيد شهريه فهآموزشگاه خصوصی حر
 .مورد آموزشگاهها و مدرکهای تقلبی از خود محافظت کنيد

 
 تفاوت آنها در چيست؟: آموزشگاههای همگانی و آموزشگاههای خصوصی

 
های گوناگون فراوانی ارائه  هستند و برنامهبه طور کلی دارای کيفيت باالتری . سی.آموزشگاههای همگانی در بی

آموزشگاههای خصوصی از نظر کيفيت دارای . ای کنند، از مدرک دانشگاهی گرفته تا گواهی آموزش حرفه می
قبل از انتخاب آموزشگاه، بهتر است تحقيق کنيد که . آميزند های گوناگونی هستند و بعضی از آنها مخاطره درجه

مجوز قانونی هستند، و از آنها بازديد کنيد و با تعدادی از دانشجويان و مربيان صحبت  کدام آموزشگاهها دارای
 .کنيد

 
 توانم بررسی کنم که کدام آموزشگاهها قانونی هستند؟ چطور می: خواهم مدرک کارشناسی بگيرم می

 
ه مدرک تحصيلی دهد ک دولت استانی بريتيش کلمبيا به تعدادی از آموزشگاههای همگانی و خصوصی اجازه می

ی کارشناسی هستيد، اطمينان حاصل کنيد که آموزشگاه دارای مجوز  اگر خواهان تحصيل در يک رشته. اعطا کنند
اگر آن آموزشگاه در فهرست آموزشگاههای مورد تأييد . اعطای مدرک کارشناسی از سوی دولت استانی است

 . استان نباشد، مدرک شما ممکن است که بی ارزش باشد
 

 آيا دانشجويان از محافظتی برخوردارند؟: ای وزشگاههای فنی و حرفهآم
 

دهند، از  ای در بی سی وجود دارند که شغلهای گوناگونی را آموزش می صدها آموزشگاه خصوصی فنی و حرفه
يار نويس کامپيوتر، دست جمله تکنسين خودرو، رانندگی کاميون، دستيار امور دفتری و دستيار دندانپزشکی، برنامه

 .ريز مراسم مدير حقوقی، آرايشگر و برنامه
ساعت آموزش در هفته داشته باشد  40و شغل باشد که نياز به   ی آموزش حرفه اگر آموزشگاهی دارای يک برنامه

ای  های آموزش حرفه ی مؤسسه باشد، آن آموزشگاه بايد خود را نزد اداره 1,000$ی آن دست کم  و شهريه
 .ثبت کرده باشد) Private Career Training Institutions Agency- PCTIA(خصوصی 

. کند ی حفاظتی برای دانشجويان فراهم می چندين اليه  )PCTIA(ای خصوصی  های آموزش حرفه ی مؤسسه اداره
اگر بين يک دانشجو . هر آموزشگاه برای ثبت کردن خود  و حفظ مجوز، بايد استانداردهای اساسی را رعايت کند

آموزشگاه کار خود را تغيير اگر . کند مات حل اختالف نيز ارائه می خد PCTIAگاه اختالفی پيدا شود، و آموزش
شان را در آموزشگاهی ديگر  به دانشجويان کمک خواهد کرد تا برنامه PCTIAدهد يا ناچار به تعطيلی شود، 

 .گرداندشان را به آنها بر تکميل کنند يا آموزشگاه را موظف خواهد کرد که شهريه
ثبت شده باشند ممکن است که دارای اعتبارنامه يا مجوز رسمی نيز باشند، که  PCTIAآموزشگاههايی که در نزد 

) StudentAid BC(ی کمک مالی به دانشجويان بی سی  دهد که از اداره در آن صورت به دانشجويان امکان می
 .نيز درخواست وام دانشجويی کنند

 
ثبت نشده باشد، چنانچه مشکلی پيش بيايد، اين اداره نخواهد توانست که به شما  PCTIAاگر آموزشگاه شما نزد 

تماس بگيريد تا  PCTIAی آموزشی، بهتر است که به طور مستقيم با  قبل از نامنويسی در يک برنامه. کمک کند
 .ببينيد که آيا آموزشگاه ثبت شده است و از اعتبار خوبی برخوردار است يا نه
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 )ESL(اههای آموزش انگليسی به عنوان زبان دوم آموزشگ
 

ال، به طور کلی موظف نيستند که نزد  اس آموزشگاههای خصوصی آموزش زبان، از قبيل آموزشگاههای ای
PCTIA  ی  ، مگر اينکه آموزشگاه در زمينه)اما ممکن است که آنها داوطلبانه خود را ثبت کنند(خود را ثبت کنند

ال ضروريتر و از اهميت  اس در نتيجه تحقيق در مورد آموزشگاههای ای. فعاليت کند آموزش فن و حرفه نيز
 .بيشتری برخوردار است

تان تکميل شود تعطيل شود، ممکن است پس گرفتن  ی تحصيلی ال قبل از اينکه شما دوره اس اگر يک آموزشگاه ای
. هد که در شروع برنامه پول زيادی بپردازيدآموزشگاهی را پيدا کنيد که از شما نخوا. پولتان خيلی مشکل باشد

 .ال خود را بگيريد اس ی ديگر اين است که در يک کالج همگانی يا دانشگاه کالسهای ای يک گزينه
 

 اگر با يک آموزشگاه مشکل پيدا کنيد
 

 :توانيد اگر با يک آموزگشاه مشکلی پيدا کنيد، می
 ريد؛تماس بگي PCTIAاگر آموزشگاه ثبت شده باشد، با  •
فصل شکايتهای بين  تماس بگيريد، که به حل و) Better Business Bureau(با دفتر کسب و کار برتر  •

ی شکايتهايی که از آنها شده  کند، و کسب و کارها را بر اساس سابقه کنندگان و کاسبان کمک می مصرف
 های آموزشی؛ يا کند، از جمله مؤسسه بندی می رتبه

کايت کنيد؛ قبل از آغاز هر گونه اقدام حقوقی، در مورد ميزان احتمال موفقيتتان از آموزشگاه به دادگاه ش •
 .ی حقوقی بگيريد مشاوره

 
 برای اطالعات بيشتر

 
 )Ministry of Advanced Education(  وزارت آموزش عالی

هرستی از ی دبيرستان موجود است، از جمله ف های تحصيلی آموزش باالتر از دوره اطالعات مربوط به گزينه
 .های مجاز برای اعطای مدرک کارشناسی مؤسسه

www.aved.gov.bc.ca/institutions/welcome.htm 
 

 Private Career Training Institutions(ای خصوصی  های آموزش فنی و حرفه ی مؤسسه اداره
Agency -PCTIA( 

 4400-660 604 يا 661-7441 800 1
www.pctia.bc.ca 

 
 )Better Business Bureau -BBB(ی کسب و کار برتر  اداره

يا   (لوئر مين لند) 682-2711 604 1 888 803-1222  
www.mbc.bbb.org 

 
 يادداشتها

 
 ).MOSAIC( موزائيک 2010 کپی رايت. ی حقوقی ی اطالعات است، نه مشاوره ه تنها برای ارائهاين نوشت

 2011ژانويه  4روز رسانی در  به
 

، دولت کانادا و دولت استانی )Law Foundation of BC(سی  اجرای اين پروژه با کمک مالی بنياد حقوق بی
 .بريتيش کلمبيا ميسر شد

 
 است  )People’s Law School(موزائيک و آموزشگاه حقوق مردم اين پروژه حاصل همکاری 
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