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آموزش زبان انگلیسی 
برای مهاجرت از کالس درس تا سفارت!

ــت و  ــا، موفقی ــه آرزوه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــوان راه ــه عن ــواره ب ــرت، هم مهاج
ــان  ــن می ــوده اســت. درای ــراد در تمامــی دوره هــا ب آرامــش بیشــتر مــورد توجــه اف
ــده  ــن کنن ــاز، تعیی ــت س ــی سرنوش ــن ماجراجوی ــرای ای ــراد ب ــی اف ــزان آمادگ می
اســت. ســوال اینجاســت کــه چقــدر بــرای ایــن کار آمــاده هســتیم؟ آیــا مهمتریــن 
پیش نیــاز بــرای موفقیــت در یــک کشــور انگلیســی زبــان را در اختیــار 
ــرت  ــه مهاج ــوط ب ــایت های مرب ــتجو در س ــی جس ــا اندک ــم؟ ب داری
ــش  ــران پی ــرای مهاج ــه ب ــکالتی ک ــترین مش ــه بیش ــم ک درمی یابی
ــراد  ــی اســت. بســیاری از اف ــش زبان ــه ضعــف دان ــوط ب ــد مرب می آی
نیــز، فراینــد آمــوزش زبــان انگلیســی بــرای مهاجــرت را بــه پــس از 
ــا را  ــم هزینه ه ــود ه ــن خ ــه ای ــد ک ــول می کنن ــود موک ــرت خ مهاج
ــود.  ــرژی می ش ــت و ان ــالف وق ــث ات ــم باع ــد و ه ــش می ده افزای
ــان باعــث خواهــد شــد کــه  ــی زب ــش کاف ــر آن، ندشــتن دان عــالوه ب
ــماری  ــای بی ش ــد و فرصت ه ــار بیایی ــه ی مقصــد کن ــا جامع ــر ب دیرت

ــد. ــت بدهی را از دس
ــرای  ــی ب ــردی و عمل ــی کارب ــم نکات ــد داری ــه قص ــن مقال در ای
ــه  ــرت ارائ ــرای مهاج ــان ب ــری زب ــوه ی یادگی ــرت و نح ــتر در مهاج ــت بیش موفقی

کنیــم.

           زبان واقعی با زبان کتاب فرق دارد

اگــر در ابتــدای مســیر یادگیــری زبــان هســتید، بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد 
ــورت  ــه ص ــا ب ــات و ی ــای موسس ــرکت در کالس ه ــا ش ــه ب ــی ک ــش زبان ــه دان ک
ــا آنچــه کــه در محیــط واقعــی یــک کشــور انگلیســی  ــد، ب self-study می آموزی
ــد  ــر بیای ــه نظ ــب ب ــاید عجی ــت. ش ــاوت اس ــی متف ــود اندک ــتفاده می ش ــان اس زب
ــا  ــل را ب ــا تاف ــرادی کــه آزمــون آیلتــس ی ــی اف ــت کــرده اســت حت ــه ثاب ــا تجرب ام
ــار  ــراد Native دچ ــات اف ــته اند، در درک مکالم ــر گذاش ــت س ــاال پش ــرات ب نم
مشــکل می شــوند. پــس از همیــن ابتــدا دانــش زبانــی خــود را مبتنــی بــر آنچــه کــه 

ــد. ــت کنی ــود تقوی ــم می ش ــد تکل ــور مقص در کش
ــکار گرفتــه می شــود،  ــی کــه در اســترالیا ب ــال برخــی ازاصطالحات ــه عنــوان مث ب
ــر  ــال اگ ــت. مث ــاوت اس ــود متف ــتفاده می ش ــکا اس ــا آمری ــس و ی ــه در انگلی ــا آنچ ب
ــه  ــه ی afternoon ب ــا کلم ــر” حتم ــد ازظه ــد “بع ــی بگویی ــه انگلیس ــد ب بخواهی
ــه کار  ــه ی arvo ب ــای آن، کلم ــه ج ــترالیا ب ــا در اس ــود ام ــادر می ش ــان متب ذهنت
ــد،  ــاب کردی ــود را انتخ ــر خ ــور مدنظ ــه کش ــد از اینک ــس، بع ــود. پ ــه می ش گرفت

ــد. ــز فرابگیری ــج را نی ــای رای ــات و slangه ــد اصطالح ــعی کنی س

در آموزش زبان انگلیسی برای مهاجرت
 از منابعی غیر از کتب آموزشی هم استفاده کنید

ــا  ــان هســتند ام ــری زب ــرای یادگی ــی ب ــع خوب ــای آموزشــی، مناب ــا کتاب ه قطع
ــن ســوال  ــه ای ــرای پاســخ ب ــران هســتند؟ ب ــا پاســخگوی تمامــی نیازهــای فراگی آی
ــم.  ــه کتــب آموزشــی کــه در موسســات تدریــس می شــود بیندازی ــد نگاهــی ب بیای
ــرای  ــده می شــوند، ب ــی نامی ــا جهان ــب global ی ــا کت ــه اصطالح ــا، ک ــن کتاب ه ای
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ــر  ــن خاط ــه همی ــده اند. ب ــف ش ــی و تالی ــان طراح ــوزش زب ــدار آم ــازار پرطرف ب
ســعی شــده تــا رضایــت تمامــی فراگیــران در سراســر دنیــا را جلــب کننــد. درنتیجــه 

ــه صــورت تخصصــی نیســتند. ــان آمــوزان هــر کشــور ب ــاز زب پاســخگوی نی
مــورد دوم اینکــه، اکثــر فایل هــای صوتــی همــراه کتــاب، بــه صــورت 
اســتودیویی ضبــط و از روی متــن خوانــده شــده اند کــه نمی تواننــد نمایانگــر 
ــرت  ــرای مهاج ــان ب ــری زب ــرو، یادگی ــند. از این ــره باش ــی و روزم ــای واقع مکالمه ه
می توانــد اندکــی متفــاوت باشــد. بــرای ایــن کار کافیســت منابــع دیگــری 
ــده در  ــاخته ش ــای س ــتندها و فیلم ه ــی، مس ــای رادیوی ــار، برنامه ه ــه اخب از جمل
کشــور مــورد نطرتــان را بــه برنامــه روزانــه خــود اضافــه کنیــد. همچنیــن اســتفاده 
ــد. ــر باش ــما موث ــری ش ــد در یادگی ــم می توان ــوزش زبان ه ــن های آم از اپلیکیش

           تفاوت های فرهنگی را جدی بگیرید

ــه یــک کشــور  ــا قصــد مهاجــرت ب ــان ب ــر زب ــوان یــک فراگی ــه عن آنچــه کــه ب
ــای  ــتفاده از کاربرده ــا در اس ــد، تفاوت ه ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــد م ــان بای انگلیســی زب
زبانــی اســت. اینکــه بدانیــد در تعامــالت روزمــره و هــر موقعیــت و شــرایطی از چــه 
ــال در  ــد. مث ــد بیاموزی ــون بای ــی اســت کــه از هم اکن ــد، مهارت ــی اســتفاده کنی عبارات
ــف  ــود تعری ــم خ ــکار خان ــش هم ــوه ی پوش ــا از نح ــک آق ــر ی ــورها اگ ــی کش برخ
ــه در کشــورهای  ــی ک ــی می شــود. در حال ــار ناپســند تلق ــک رفت ــوان ی ــه عن ــد، ب کن
غربــی امــری عــادی بــه حســاب می آیــد. یــا مثــال، نحــوه ی تعــارف کــردن غــذا در 
یــک میهمانــی ایرانــی، قطعــا بــا آنچــه در یــک کشــور انگلیســی زبــان مرســوم اســت 
متفــاوت اســت. مثــال دیگــری کــه می تــوان ذکــر کــرد، عذرخواهــی کــردن اســت. 
ــراز  ــس از اب ــی، پ ــگ ایران ــید. در فرهن ــر می رس ــود دی ــرار خ ــه ق ــد ب ــرض کنی ف
ــان  ــی در زب ــم. ول ــرح می دهی ــل ش ــه تفصی ــز ب ــرد را نی ــل دیرک ــاد، دلی ــف زی تاس
ــد. ــت می کن ــاده کفای ــی س ــک عذرخواه ــت و ی ــرح دادن نیس ــازی ش ــی نی انگلیس

ــینی  ــود. مدرس ــگ می ش ــیار پررن ــان بس ــین زب ــش مدرس ــه نق ــت ک اینجاس
ــت  ــد، می بایس ــود دارن ــه کاری خ ــرت را در برنام ــرای مهاج ــان ب ــوزش زب ــه آم ک

ــن  ــرای ای ــد. ب ــاس کنن ــا حس ــن تفاوت ه ــه ای ــبت ب ــران را نس فراگی
ــرروی  ــه ب ــر جلس ــا در ه ــت ت ــوزان خواس ــان آم ــوان از زب کار می ت
ــردن،  ــکایت ک ــول دادن، ش ــردن، ق ــی ک ــت )عذرخواه ــک موقعی ی
ــق  ــوص آن تحقی ــرده و در خص ــز ک ــردن و …( تمرک ــت ک درخواس
کننــد. ســپس ایــن موضوعــات در کالس یــا در دوره آمــوزش 
ــران  ــی فراگی ــکاالت احتمال ــا اش ــود ت ــته ش ــث گذاش ــه بح زبان ب
برطــرف گــردد. مدرســان بــا ایــن کار، زبــان آمــوزان خــود را 
ــه  ــا را ب ــوق داده و آن ه ــه س ــتقل و آگاهان ــری مس ــمت یادگی ــه س ب

ــد. ــویق می کنن ــود تش ــف موج ــع مختل ــتفاده از مناب اس
 

مصاحبه سفارت: قدمی مهم و حساس 
در آموزش زبان انگلیسی برای مهاجرت

حــال کــه بــا نحــوه مطالعــه ی هدفمنــد جهــت یادگیــری زبــان بــرای مهاجــرت 
ــکات  ــی از ن ــم. یک ــش رو بیندازی ــای پی ــه چالش ه ــی ب ــد نگاه ــدیم، بیای ــنا ش آش
بســیار مهــم بــرای مهاجرانــی کــه قصــد مهاجــرت بــه کشــور های انگلیســی زبــان 
ــادا، انگلیــس و اســترالیا را دارنــد، مصاحبــه ی ســفارت اســت.  از جملــه آمریــکا، کان
ــا چــه  در بســیاری از مــوارد، مســئول مصاحبــه کننــده از شــما ســوال می کنــد کــه ب
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــان انجــام شــود. ام ــه آن زب ــه ب ــا مصاحب ــر هســتید ت ــی راحت  ت زبان
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https://soheilamani.com/english-language-learning-course/
https://soheilamani.com/english-language-learning-course/
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ــه  ــه ب ــدون اینکــه از شــما پرسشــی شــود، مصاحب ــکان دارد ب ــزای شــما، ام ــوع وی ن
ــاده  ــه آم ــن مصاحب ــرای ای ــدا خــود را ب ــس از ابت صــورت انگلیســی انجــام شــود. پ
ــوارد  ــن م ــامل ای ــا ش ــد و عموم ــوی مشــخصی دارن ــا الگ ــن ســواالت غالب ــد. ای کنی
ــاب  ــل انتخ ــور، دلی ــل در آن کش ــدف از تحصی ــرت، ه ــدف از مهاج ــوند: ه می ش
ــگاه  ــه دانش ــا ب ــد، آی ــگاه مقص ــد، دانش ــل در آن را داری ــد تحصی ــه قص ــته ای ک رش
ــل. ــه ی تحصی ــن هزین ــوه ی تامی ــابقه کاری و نح ــد، س ــت داده ای ــری درخواس دیگ

نحــوه پاســخدهی بــه ســواالت ســفارت را در نقشــه راه یادگیــری زبــان 
انگلیســی خود بگنجانیــد. بدیــن ترتیــب کــه از قبــل پاســخ ها را 
ــخ های  ــه پاس ــت ک ــم اس ــد. مه ــن کنی ــردن تمری ــظ ک ــای حف به ج
ــه  ــی ک ــد. هنگام ــس باش ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــوی و ب ــاه، ق ــما کوت ش
ــاال مــی رود  ــکان اشــتباه کــردن ب ــی باشــد، ام پاســخ های شــما طوالن
ــه  ــبت ب ــده را نس ــه کنن ــر مصاحب ــه نظ ــد ک ــه ای بگویی ــاید جمل و ش
ــه  ــر در ســه جمل ــاه و حداکث ــد کوت ــد. پــس ســعی کنی شــما منفــی کن
ــظ  ــس و حف ــه نف ــاد ب ــتن اعتم ــد. داش ــواب دهی ــش ها ج ــه پرس ب

خونســردی عامــل تعیین کننــده ی بعــدی اســت.
ــان  ــه برایت ــوالی مواجــه شــوید ک ــا س ــه ب ــاید در طــول مصاحب ش
ــید.  ــته باش ــکل داش ــا در درک آن مش ــد و ی ــم باش ــا مبه ــد ی جدی
ــود  ــز خ ــده و تمرک ــتپاچه ش ــت دس ــن موقعی ــراد در ای ــیاری از اف بس
ــما  ــه ش ــه مصاحب ــی در نتیج ــر منف ــه تاثی ــد ک ــت می دهن را از دس
خواهــد گذاشــت. بهتــر اســت خونســردی خــود را حفــظ کنیــد و از مصاحبــه کننــده 

ــد. ــیر کن ــا تفس ــرار ی ــما تک ــرای ش ــوال را ب ــد س بخواهی

پیدا کردن کار: 
به اصطالحات حرفه ی خود مسلط شوید

از همیــن ابتــدا بــا لغــات و اصطالحــات کاری خــود در زبــان انگلیســی آشــنا شــده 
و بــا اســتفاده از روش هــای یادگیــری لغــت، آن هــا را فرابگیریــد. مثــال اگــر پرســتار 
هســتید و قصــد داریــد همیــن حرفــه را در کشــوری مثــل کانــادا دنبال 
ــه  کنیــد، از همیــن االن شــروع کنیــد. کارهایــی را کــه یــک پرســتار  ب
ــا  صــورت روتیــن انجــام مــی دهــد یادداشــت کنیــد و ســعی کنیــد ب
ــا دیکشــنری های تخصصــی، معــادل آن را  اســتفاده از کتــب مرجــع ی
ــب تر  ــای کاری مناس ــن موقعیت ه ــما در یافت ــه ش ــن کار ب ــد. ای بیابی

کمــک خواهــد کــرد.
ــد  ــده ان ــته ش ــه نوش ــن زمین ــی در ای ــیار خوب ــای بس  کتاب ه
ــا،  ــن کتاب ه ــی از ای ــد. یک ــتفاده گنی ــا اس ــد از آنه ــی توانی ــه م ک
ســری کتــب Career Paths اســت کــه می توانــد کمــک 
ــردی حرفــه ی  ــا اصطالحــات و لغــات کارب ــادی جهــت آشــنایی ب زی
مــورد نظرتــان بکنــد. نکتــه دیگــر بــرای باال بــردن شــانس اســتخدام، 
نوشــتن رزومــه ی قــوی و کارآمــد اســت. در بخــش بعــدی نکاتــی در 

ــت. ــد آموخ ــق خواهی ــه موف ــک رزوم ــگارش ی ــوص ن خص

           ۱۰ نکته طالیی برای نوشتن رزومه قوی

CV with pen, computer keyboard and clock on white desk
مختصر و مفید بنویسید. حد اکثر ۲ صفحه  .1
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https://soheilamani.com/english-learning-roadmap/
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ــا اطالعــات مــورد نیــاز  قالــب و ســاختار ســاده و شــفافی انتخــاب کنیــد ت  .۲
ــد. ــاهده باش ــل مش ــی قاب ــه راحت ــا ب کارفرم

ــایز 1۴ و  ــا از س ــرای تیتره ــد. ب ــتفاده کنی ــب اس ــایز مناس ــت و س از فون  .3
بــرای پاراگــراف ســایز 1۲

ــن  ــاب ای ــما از انتخ ــداف ش ــا اه ــمت Objectives و ی ــای قس ــه ج ب  .۴
شــغل، Professional summary یــا خالصــه ای از دســتاورد های کاری خــود 
ــروش  ــار ف ــته اید، آم ــت داش ــودرو فعالی ــروش خ ــوزه ف ــر در ح ــال اگ بنویســید. مث

ــید. ــود را بنویس خ
ــد. در  ــرار دهی ــی ق ــوابق تحصیل ــل از س ــوابق کاری را قب س  .5
اکثــر کشــورها همچــون اســترالیا، کارفرمایــان بــه ســوابق کاری شــما 
ــوردار  ــی برخ ــت باالی ــما از اهمی ــالت ش ــد و تحصی ــت می دهن اهمی

نیســت.
از ذکر سوابق کاری غیر مرتبط خودداری کنید.  .6

از گذاشــتن عکــس، وضعیــت تاهــل، تعــداد فرزنــدان،   .7
ــد  ــوری مانن ــد. در کش ــودداری کنی ــه خ ــن در رزوم ــیت و س جنس
ــک  ــراز ی ــرای اح ــراد ب ــن اف ــی بی ــچ تفاوت ــون هی ــق قان ــترالیا، طب اس

شــغل بخصــوص وجــود نــدارد.
ــم  ــودش را تنظی ــه خ ــوط ب ــه ی مرب ــر کاری رزوم ــرای ه ب  .8

کنیــد.
hardworking، detail- همچــون  عبارت هایــی  نوشــتن  از   .9

کنیــد. خــودداری  غیــره  و   oriented، inspiring
صــادق باشــید. بدتریــن اتفاقــی کــه ممکــن اســت بیفتــد ایــن اســت کــه   .10

ــد. ــخ دهی ــد پاس ــود و نتوانی ــیده ش ــما پرس ــوالی از ش س
 

           کشور مبدا را بشناسید

ــت  ــر اس ــد بهت ــدا کنی ــق پی ــد وف ــه ی مقص ــا جامع ــر ب ــه زودت ــرای اینک ب
اطالعاتــی در خصــوص تاریــخ آن کشــور داشــته باشــید. ســعی 
ــاط  ــم، نق ــن ها و مراس ــم، جش ــبت های مه ــوص مناس ــد در خص کنی
عطــف تاریخــی و مناســبات فرهنگــی آن کشــور مطالعــه کنیــد. مــورد 
ــی  ــه خصــوص قوانیــن مهاجرت دیگــر اطــالع از قوانیــن آن کشــور و ب
ــد  ــن می توان ــر قوانی ــلط ب ــی و تس ــات کاف ــتن اطالع ــد. داش می باش
تاثیــر بســیار زیــادی در کاهــش هزینه هــای شــما داشــته باشــد و نیــز 
شــما را تــا حــد زیــادی در مقابــل افــراد ســودجو مصــون کنــد. نحــوه 
ــه  ــا کرای ــد ی ــه، خری ــاره خان ــن کار، اج ــی، قوانی ــاب بانک ــاح حس افتت
ــد. ــرت فرابگیری ــل از مهاج ــت را قب ــن دس ــواردی از ای ــودرو و م خ

ــان انگلیســی  ــه زب ــاد داشــته باشــید اگــر ایــن مطالعــات را ب ــه ی ب
ــرروی  ــان ب ــرا همزم ــود زی ــر خواهــد ب ــب بهت ــه مرات ــد ب انجــام دهی
ــات  ــا اصطالح ــد و ب ــز کار می کنی ــود نی ــان خ ــی زب ــش عموم دان

مختلــف در زمینه هــای گوناگــون آشــنا می شــوید.

 آموزش زبان انگلیسی برای مهاجرت ؛ 
سخن آخر

امــروزه مهاجــرت بــه عنــوان راهــی بــرای زندگــی بهتــر، مــورد توجــه بســیاری 
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ــه  ــت ب ــه دس ــرادی ک ــی اف ــالش تمام ــا ت ــت. ام ــه اس ــه قرارگرفت ــراد جامع از اف
ــک کشــور  ــت در ی ــه موفقی ــراه نیســت. گرچ ــت هم ــا موفقی ــد ب ــرت می زنن مهاج
دیگــر بــه عوامــل مختلفــی از جملــه شــرایط اقتصــادی، فرهنگی و شــخصیتی بســتگی 
دارد ولــی داشــتن دانــش زبانــی مناســب، بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار و دارایــی شــما، 
ــدم  ــه ع ــراد، ب ــای اف ــب ناکامی ه ــت . اغل ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس از اهمی
ــرت  ــد مهاج ــه قص ــرادی ک ــرو، اف ــردد. از این ــن کار برمی گ ــرای ای ــی الزم ب آمادگ
ــی از  ــش مهم ــوان بخ ــه عن ــرت را ب ــرای مهاج ــان ب ــری زب ــتی یادگی ــد بایس دارن

ــد. ــرار دهن ــد نظــر ق ــه ی خــود م ــه ی روزان برنام
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