
 

Belfast Met -  ارزیابیESOL ۲۰/۲۱نویسی  و فرآیند نام 

 

 نویسی  رزرو نوبت توسط متقاضی برای نامESOL  درBelfast Met های موجود در  با انتخاب دادهEventbrite 
(link)  

 
  یعنی هیچ دانش پیشینی از زبان انگلیسی « مقدماتی»طی فرآیند رزرو، متقاضی باید حتماً اطالع دهد که آیا در سطح(

 دهد. ندارد( قرار داشته و همچنین اینکه چه ساعتی را برای برگزاری کالس ترجیح می
 

  نویسی را تکمیل و آن را  باید فرم نام باشد، نیازی نیست ارزیابی را انجام دهند، بلکه« مقدماتی»اگر متقاضی در سطح

 به ما ارسال کند.
 

  نباشد )یعنی دانش پیشین یا دانش پایه از زبان انگلیسی دارد(، لینک ورود به « مقدماتی»اگر متقاضی در سطح

Canvas ی نام تکمیل گردد )برا )سامانه آموزشی دانشجویان( را ارسال خواهیم کرد تا حسابی ایجاد شود و فرم ثبت

 نویسی نیاز است، قسمت زیر را مالحظه فرمایید(. آگاهی از اطالعات کلیدی که برای تکمیل فرم نام
 

  موقعی که حسابCanvas برایشان ارسال خواهد شد. خواندنهای  ایجاد گردد، آزمون ارزیابی مهارت 
 

 اند آزمون ارزیابی  کسب کرده خواندنای که در ارزیابی  ، طبق نمرهخواندنهای  پس از تکمیل ارزیابی مهارت

 شود. برایشان ارسال می نوشتنهای  مهارت
 

نویسی و  دهیم که باید فرم نام فرستیم و به آنها اطالع می نویسی به هریک از متقاضیان ایمیلی می روز جمعه قبل از تاریخ نام

شان مشخص شده  نویسی اینکه در روزی که برای نامنامشان انجام شود. و  شده ارزیابی را به ما بفرستند تا ثبت های تکمیل آزمون

ارسال « مقدماتی»بعدازظهر منتظر تماس تلفنی / ایمیل باشند. ایمیلی که برای متقاضیان سطح  ۴صبح تا  ۹است بین ساعت 

اند فرق  نکردهاند و آنهایی که  و متقاضیانی که قبالً تکالیف ضروری را تکمیل کرده« غیرمقدماتی»شود با ایمیل متقاضیان  می

 دارد.
 

گیرند. اگر به تماس تلفنی پاسخ داده نشود،  نویسی، پرسنل اداری با متقاضیان تلفنی تماس می شده برای نام صبح روز مشخص

گیریم. اگر باز هم پاسخ  ایمیلی ارسال خواهیم کرد. اگر صبح همان روز پاسخی به ایمیل دریافت نکنیم، بعدازظهر دوباره تماس می

 گذاریم.  عالمت می« نکرده شرکت»عنوان  ، متقاضی را بهندهند
 

شود پاسخ دهید. تماس  های زیر گرفته می هایی که از شماره تان را آزاد بگذارید و به تماس بنابراین مهم است که روز ارزیابی

اید دیگر  خاب کرده( گرفته شود. اگر تاریخی که انتwithheld« )ناشناس»( یا private« )خصوصی»ممکن است از شماره 

 برایتان مناسب نیست، حتماً باید قبل از روز ارزیابی به کالج اطالع دهید و نوبت دیگری بگیرید.
 

 خالصه روند کار در زیر عنوان شده است. 
 
 

 Eventbriteنویسی در  تعیین نوبت ارزیابی و نام

 سطح غیرمقدماتی )با کمی دانش انگلیسی( سطح مقدماتی )بدون دانش انگلیسی(
 Canvasنویسی را تکمیل کنید. ایجاد حساب  فرم نام نویسی تکمیل فرم نام

روز ارزیابی در ساعتی که برای برقراری تماس تلفنی 

 مشخص شده است در دسترس باشید.
 خواندنتکمیل آزمون ارزیابی 

 نوشتنتکمیل آزمون ارزیابی  

روز ارزیابی در ساعتی که برای برقراری تماس تلفنی  

 مشخص شده است در دسترس باشید.
 

Belfast Met - نوییس  فرم نامESOL  یس است.  این لینکاز طریق  – ۲۰/۲۱سال   قابل دستر

 

 اطالعات زیر را به ایمیل  اگر نیم
ً
نتر کمک کند، لطفا توانید فرم را تکمیل کنید، یا کیس را ندارید که به شما در تکمیل فرم اینتر

ESOL@belfastmet.ac.uk  :بفرستید 

https://www.eventbrite.co.uk/e/esol-assessment-2021-tickets-111288109732
https://www.belfastmet.ac.uk/siteFiles/resources/2021EnrolmentFormPDF.pdf


 

 کامل . نام و نام۱
ی

 خانوادگ

 . تاریخ تولد و جنسیت۲

یس به ایمیل دارید، آدرس ۳  ایمیل خودتان را بدهید(. آدرس ایمیل )اگر خودتان دستر

 . شماره تلفن )یا تلفن همراه(۴

ل به۵ ز  صورت کامل، با کد پستر  . آدرس متز

  . ملیت شما۶

(، پناهجو یا هر گروه  VPRS)عضو اتحادیه اروپا یا خارج از آن(، پناهنده )یا طرح  -تان  . وضعیت مهاجرتر فعیل۷
ی

پناهندگ
ایط فعیل  تان هست مهاجرتر دیگر که مرتبط با شر

  . زبان اول شما۸

 

 درصورت نیاز به اطالعات بیشتر: ESOLهای تماس  طرف

 تلفن همراه نام

Mark Caldwell 07929 823916 

Rachel Duffy 07929 823958 

Roisin Shaw 07929 823951 

 


