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 درانگلستان نیمهاجر جهت ییکاردانشجو

 کسب برای بعدا که است مهارتهایی کسب برای ای العاده فوق راه تحصیل کنار در کردن کار

 به یا و دارند وقت پاره شغل یک انگلستان در خارجی ازدانشجویان بسیاری .دارید نیاز شغل

 داده قرار کارآفرین یک اختیار در( پردازند می کارآموزی یا کارورزی دروس از بخشی عنوان

 هر به شدن وارد از قبل)آورند بدست را کار محیط در عملی و اول دست تجربۀ تا شوند می

 بر بایست می دستمزد، پرداخت فاقد مشاغل برای حتی کارآموز، یا کارورز عنوان به شغلی،

 دارید را اجازه این که صورتی در و کنید اقدام )ویزا در شده مشخص( خود کار اجازه اساس

 خستگی باعث تواند می زیاد کاری ساعات. کنید کار توانید می ساعت چند هفته هر ببینید

 بر کار چگونه کنیدکه فکر .بگذارد تاثیر شما درتحصیل موفقیت بر و شده شما استرس و

 مشورت حتما رابطه این در خود تحصیلی مشاور با گذارد، می کمتری تاثیر شما تحصیل

 شد گنجانده به عنوان کارآموزی  است ممکن درسی مفاد از برخی در،کار کردن پیدا. کنید

 درغیر.بدهند را شما کاریابی ترتیب ممکن است شما دانشگاه یا کالج مدرسه، .باشد

 کاریابی یک آژانس در توانید می همچنین شما .کنید صحبت شغلی مشاوران با اینصورت

 دارید آنها با کار به تمایل که هایی شرکت با یا کنید مطالعه را محلی روزنامۀ کنید، نام ثبت

 فرهنگی سطح ارتقا هدف با داوطلبانه کارهای انجام بریتانیا در شدن داوطلب. بگیرید تماس

 اختیار در داوطلبی فرصتهای بیشتر .است جذابو مرسوم بسیار جوانان میان در جامعه

 روزمه وتقویت جدید مهارتهای کسب برای خوبی راه شدن داوطلب .است ها خیریه

 خیریه رویداد یک سازماندهی به تواند می .دارد وجود داوطلبین برای متفاوتی نقشهای.است

 و ها گزینه ...کنید کار گالری یا موزه یک در کنید، کمک مسن افراد به کنید، کمک ای

 . دارد وجود زیادی های فرصت

این  .بگیرید داوطلبانه نقش یک توانید می دارید، بریتانیا در کار یا تحصیل ویزای به نیاز اگر

 می صرف دیگران به کمک برای را خود آزاد وقت شما چون نظربرسد به عجیب است ممکن

 . کنید

 01 لیسانس مقاطع و زبان دوره مانند عمومی های دوره برای حاضر حال در.کار اجازه میزان

 فوق مقاطع متقاضی همچنین. باشد می در هفته ساعت 01 ودکتری لیسانس مقاطع و ساعت
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 در که دهند همراه ویزای درخواست خود فرزندان یا همسر برای توانند می دکتری و لیسانس

 . داشت خواهد وقت تمام کار اجازه همراه حالت این

 کار اجاز میزان متقاضی کار اجازه میزان دوره / مقا طع)انگلستان( بریتانیا در کار اجاز جدول

 همراه

  هفته در ساعت 01 * زبان های دوره

  هفته در ساعت 01 * لیسانس

 وقت تمام هفته در ساعت 01 دکتری و لیسانس فوق

 دوره دهنده ارائه های کالج تمام و است پذیر امکان خاص های کالج از فقط کار اجازه اخذ *

 در معمولی کارهای دستمزد حداقل. ندارند را کار اجازه ارائه امکان لیسانس و زبان های

 و پوند51 حدود در ساعتی حداقل تخصصی کارهای و باشد می پوند 5.5 ساعتی انگلستان

 شما برای کار یافتن امکان باشد مناسبی سطح در شما زبان سطح صورتیکه در .است بیشتر

 ارتقا تا( اول سال در ندارید مناسبی زبان سطح صورتیکه در ولی است زیاد اول ماه 4 تا بین

 برای کار یافتن امکان )دارد شما برای کار با مستقیمی ارتباط که شما انکلیسی زبان سطح

 کار اجازه بایدحتما که باشید داشته خاطر به همواره را این البته .است ضعیف بسیار شما

 . باشید داشته رسمی

 با حتی توانید می شما آن، طریق از که باشد می ها کالج این از تعدادی رسمی نماینده آژانس

 .  کنید کسب را انگلستان کاردر اجازه زبان دوره یک

 


