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Contact Person:   

Mary Calderon:  calderonm@mjc.edu 

2201 Blue Gum Avenue 

Modesto Junior College West Campus 

John Muir 152 

 

ESL Pathways 

   رای انتقال ازکالسهای بدون  ناددو  ب

 ١   –  ۶ بددک کددالددسددهددای نادددو  ا   
اندلددیددردد دن بددرای زندو ددن ن کددا     ” 

امدا  دن  ”  انشجویا  بایو یک  فدر    

زبدا      ا بدک ا ا   ا بدردا  ن “  الزمک 

 کالج عرضک نماینو. 

    هددر مددردددیددک از کددالددسددهددای   

اندلددیددردد دن بددرای زندو ددن ن کددا    ” 

  خددواسدد     انشددجددویددا  مددرددتددوانددنددو 

کدر       ESL Accuplacerامتحدا  
تا سطح کدالدسدشدا      هدتدک هدای  

 انلیر ن برای کالج معرن هو .  

Accuplace English/ESL 

Assessment Examination 

CSAS ESL 

Assessment 

Examination 

 ترکیب مهارتهای  شنوائی , مکالمه, خواندن, نوشتن, فراگیری زبان

 سطح  آغاز )ابتدائی(  باال

 آغاز فراگیری زبان 

 سطح متوسطه پائین

 سطح متوسطه

 سطح متوسطه باال

 سطح پیشرفته

 انگلیسی برای سطح کالج

 اموزش کار
 نیروی  کار

“  کار و زندگی“  زبان انگلیسی  برای  سطح کالسهای زبان زبان انگلیسی برای کالج 

 دستور زبان  خواندن و نوشتن  مکالمه  انگلیسی 

 برنامه  اخذ گواهینامه

برای  تحصئاالت  حرفه ای و فنی    

 برنامه  اخذ گواهینامه

برای  تحصئاالت  حرفه ای و فنی    

 برای اخذ مدرک دوساله

 و یا ادامه تحصیل در دانشگاه چهار ساله  



 از کجا باید شروع کرد؟
 

 

 قدم اول: کمک بخواهید
 

تددمدداص دددادددو نددمددو   ن یددک  ددرا     Mary Calderonبددا 

مال ا  بلرریو )برای اطالعا  برشتر بک   م  پائدردن ایدن 

 برنهو   جوع کنرو(.

 

 قدم دوم: ثبت نام کنید
 

 applicationبرای ثبد  ندا     کدالدجخ   خدواسدتدندامدک یدا 

 پر کنرو.  online    mjc.edu انشکو   ا 

 

 قدم سوم: امتحان بدهید
 

بددایددو “  انددلددیددردد ددن بددرای زنددو ددن ن کددا ” بددرنددامددک بددرای 

 ا بوهرو تا سطح کالص هما معدردن هدو .   CASAS امتحا 

بدایدو امدتدحدا    “  اندلدیدرد دن عدیدمدن” برای ن ن     برنامک 

ESL Accuplacer باهنو. من   ا بوهرو. امتحانا  مجانن 

 

 قدم چهارم: ثبت نام کنید
 

مدراجدعدک  www.mjc.eduهدا بدک  برای ثدبد  ندا     کدالص

ها کدک زیدر   دمد  تدحد دردال   نمایرو.  نی برنامک کالص

 را   ا   کیرک کنرو. ههدریدک خدو   ا هد د داد    ا ا   

   مدحدون   هدر دن  انشدکدو  (  eiiice  Business) مویری  

(East Campus )یاonline   .بپر ازیو 

 

 قدم پنجم: آماده باش!
 

ن بدک کدالص بدرنیدو.  خدریدوا ی ندمدو   های الز   ا کتاب

  انشددکددو تددوانددرددو از کددتدداب فددرنهددن  هددایددتددا   ا مددن کدتدداب

 خریوا ی نمایرو.

 چه فرقی ما بین دو برنامه وجود دارد؟

 

 
 و کار  انگلیسی برای زندگی 

 

مدکدالدمدک زبا  انلدیدرد دن مدربدوط بدک     این برنامکخ

تو یس مرشو . عدالن   های هغین ن مو عر   نزمر  

فدندو   خ    این کالص هدا بر  ستو  زبا  ن لغ  معنن

خواندو  ن ندوهدتدن بدک  انشدجدویدا   هنواینخ مکالمکخ

هدای  آموختک مرشو .  ن   ایدن آمدوزب بدرای کدالص

هدانده     های هدبداندک کالص برای  نزانک هش  هفتک ن

 هفتک مرباهو.

 

 

 انگلیسی علمی  

 

این برنامک برای  انشجویانن اس  کک مر واهنو بدرای   

های  انشکو  نا  نوی ن کننو.  ا امک تح رو    کالص 

ها هانه   هفتک مرباهو.    ایدن  این کالص  زما مو  

هدای  تواندندو بدا  درفدتدن کدالص ها  انشجویا  من کالص

انشاء نوی نخ  ستو  زبا خ فنو  مکالدمدک ن   رائ  ن

 هنواین خو   ا تقوی  کننو.

 پاسخ به پرسشها:
 

 

 چه مدارکی برای ثبت نام الزم است؟
 

انلیر ن بدرای ” برای ثب  نا    کالسهای بون  نادو 

هرچلونک مو کن الز  نمرباهو. بعو از “  زنو ن ن کا 

ثب  نا خ  انشکو  یک هما   هناساین ه  دن بدرای 

هما دا   مرکنو. برای ثب  نا     کدالدسدهدای ناددو 

( بدایدو iinancial aid)   ا  ن   خواس  کمک مالن

 .مقرم کالرفرنرا باهرو

 

 

 چه مقدار بابت کالسها باید پرداخت کرد؟
 

“ انلیر ن برای زنو ن ن کدا ” های بون  نادو  کالص

 ال  بدابد   ١۱  مدبدیدغدن    ددون بداهدندو.  مجانن من

آمدوزهدن خوما   انشجوین ن بهواه     هدر  ن   

 خواهو هو.از هر  انشجو   خواس  
 

 اندلدیدرد دن” های ناددو  ا     بدرندامدک    رم  کالص

 ال   ۶۶“  ندو دن ن کدا برای زانلیر ن ” یا “  عیمن

 BeG ال  بدا ا ائدک مدو    ۹۱یدا  خبرای هر نادو

. آموزهن مرباهوبرای هر  ن    خبرای ت فرف ههریک

نادددو (  ۵هددای نادددو  ا  هددامددو پددنددج ) تددمددا  کددالص

Contact:  Mary Calderon 

2201 Blue Gum Avenue 

Modesto Junior College West Campus 

John Muir 152 

 

(209) 575-7847 

calderonm@mjc.edu 

 

http://www.mjc.edu

