األسباب املوجبة
للدراسة في كانبرا
عاصمة التعليم األسترالية
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مدينة من الطراز العاملي للدراسة والعيش

هذا هو ظننا منذ بعض الوقت ،وأصبح كل العالم اآلن
أن كانبرا هي
يوافقنا الرأي .لقد متّت اإلشارة باستمرار على ّ
إحدى املدن األكثر مالءمة للعيش ،وقد جاءت في العام 2018
في املرتبة  22كأفضل املدن للدراسة على مستوى العالم.
مدينتنا حفية وآمنة ،حيث يساهم الطالب بشكل كبير في
مجتمعنا وثقافتنا العاملية.

#StudyCBR
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اخليارات الوظيفية أثناء الدراسة وما بعدها

ستتاح لكم العديد من فرص العمل بدوام جزئي وفرص
التنسيب الوظيفي في القطاع الصناعي وفرص التطوع أثناء
وبتوفر مجموعة مثيرة من الصناعات الناشئة
فترة دراستكم،
ّ
املقترنة بأعلى معدل ملتوسط الدخل وأقل نسبة بطالة في
أستراليا ،يتمتع خريجينا بفرص كبيرة للحصول على عمل.

StudyCBR.com.au
StudyCBR@act.gov.au
#StudyCBR
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نحن عاصمة التعليم األسترالية
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استمتعوا بأشياء جيدة الواحدة تلو األخرى

لقد أثبتنا قوتنا وجودة التعليم لدينا حيث احتلت
خمس من جامعاتنا مراتب عالية (مبا في ذلك اجلامعة التي
احتلت املرتبة األولى على صعيد أستراليا) ،فضال ً عن اخليارات
املتميّزة للتعليم املدرسي والتعليم والتدريب املهني.

يعج جدول الفعاليات لدينا
نحن نحب قضاء أوقات ممتعة!
ّ
باملعارض واحلفالت املوسيقية واملهرجانات ذات املستوى
توفر كانبرا أجواء املقاهي وتناول األطعمة
العاملي ،حيث ّ
املفعمة باحلياة .استمتعوا باحتساء القهوة أو بتناول وجبة
طعام من أيدي اخلبراء في صنع القهوة (الباريستا) وطهاتنا
احلائزون على اجلوائز.
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خططوا لعطلة نهاية األسبوع
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مساحة للتنفيس

A
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ضمان احلصول على أماكن لإلقامة

توفر أماكن لإلقامة في احلرم اجلامعي ألكثر
مع ضمان ّ
من  ٪90من الطالب اجلامعيني اجلدد ،سنتمكن من احلد من
التوتّر الناجم عن االنتقال إلى مدينة جديدة.
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نحن أكثر اجملتمعات نشاطًا في أستراليا من حيث الفرص
الترفيهية والعمل التطوعي .ستبهركم بحيراتنا ومسارات
ركوب الدراجات اخلاصة بنا باإلضافة إلى إمكانية الوصول على
نحو لم يسبق له مثيل إلى املناظر الطبيعية الريفية الشاسعة
والشواطئ النقية وأفضل منحدرات التزلج في أستراليا – وكل
ذلك في متناول اليد.

بغض النظر عن املكان الذي تعيشون فيه في كانبرا ،تقع
احلدائق أو احملميات الطبيعية على بعد مسافة قصيرة سيرًا
على األقدام أو بالدراجة مع كون أكثر من  ٪70من مقاطعة
العاصمة األسترالية مجرد مساحات مفتوحة .سيتم تزويد
املدينة بالطاقة املتجددة بنسبة  ٪100بحلول العام  2020وقد
صنفت منظمة الصحة العاملية كانبرا في العام  2017من
ضمن املدن الثالث األولى الكبرى من حيث جودة الهواء.

أفضل ثالث مدينة في العالم للزيارة

صنفت هيئة السفر العاملية الرائدة ،Lonely Planet ،مدينة
ّ
كانبرا في العام  2018على أنها ثالث أفضل مدينة للزيارة.
ستعشقون التعرّف على املدينة واألماكن احمليطة بها مع
أصدقائكم وعائالتكم عندما يحضرون لإلقامة.
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