
யார்க் பல்கலைக்்கழ்கம்
ட�ாட�ான்�ா, ்கன�ா

சர்்வ்ேச டபற்றார் ே்க்வல இேழ்கள்
யார்க் பல்கலைக்்கழ்கம் உை்கத்து�ன 
இலைக்்கபபட்டுள்்ளது. எங்கள் துடிபபான 
சமூ்கத்ேதில 6000 க்கும் ்ேறபட்� சர்்வ்ேச 
ோை்வர்்களும் அ�ஙகு்வர் ேறறும் நாங்கள் 
உை்கதின அலனத்து மூலை்க்ள தில இருந்தும் 
்ப�ாச திா தியர்்கள் ேறறும் ோை்வர்்கல்ள 
்வ�்்வற்கதின்றாம்.
ஏன ோை்வர்்கள் யார்க்ல்க ்ேர்வுடசய்கதினறனர்
•  யார்க் உை்கம் முழு்வதும் உள்்ள ேேதிபபுேதிக்்க 

பல்கலைக்்கழ்கங்களு�ன 280 + பா திோறற ஒபபந்ேங்கல்ளக் 
்ேறட்காண்டுள்்ளது.

• ல�ம்ஸ் உயர் ்கல்வதி சமூ்க அறதி்வதியல, ேன திே்நயம் 
ேறறும் ்கலை ஆ்கதிய ்கலை்க்ள தில ச திறந்து ்வதி்ளஙகும் 
உை்கதின ேலைச திறந்ே 100 பல்கலைக்்கழ்கங்க்ள தில 
ஒனறா்கவும் ேறறும் ்கன�ா்வதில 4 ்வது இ�த்ேதிலும் 
உள்்ளது.

• எங்க்ள தி�ம் ்கன�ா்வதின ஒ்� ்வதிண்ட்வ்ள தி டபாறதியதியல 
ேதிட்�ம் ேறறும் ்கன�ா்வதின ேதி்க ்வதிா தி்வான ்கலை பள்்ள தி 
ஆ்கதியல்வ உள்்ளன.

• ே தி எக்்கனாேதிஸ்ட்ட், ஃ்பார்பஸ் ேறறும் ச திஎனஎன 
எக்ஸ்பான்ஷன ஆ்கதியல்வ எங்க்ளது ஸ்கூலிச் ்வை தி்க 
பள்்ள திலய ்கன�ா்வதின நம்பர் 1 ்வை தி்க பள்்ள தியா்க 
்ேர்ந்டேடுத்துள்்ளன.

• ஓஸ்கூ்� ஹால சட்� பள்்ள தி ்கன�ா்வதின ேதி்கப டபா திய 
ேறறும் ேதி்க ச திறந்ே சட்� பள்்ள தி்க்ள தில ஒனறு எனறு 
சர்்வ்ேச அ்ள்வதில பு்கழடபறறு உள்்ளது.

• எங்க்ள தி�ம் லஹடே�ாபாத், இந்ேதியா்வதில முேல முழு 
சர்்வ்ேச ்வை தி்க பள்்ள தி ்வ்ளா்கம் இருக்்கதிறது.

• ்கன�ா்வதின ேதி்கபடபா திய துலற்க்ள தின ஒனறா்க, 
சுேந்ேதி� ்கலைத் துலற ேறறும் நதிபுைத்து்வ ஆயவு்கள், 
சமூ்க அறதி்வதியல ேதிட்�ங்கள், ேன திே்நயம் ேறறும் அது 
டோ�ர்புல�ய டோழதில துலற்க்ள தில ேதி்க ்வதிா தி்வான ்கல்வதிலய 
்வழஙகு்கதிறது.

• டேறகு ஒண்�ாா தி்யா்வதில உள்்ள எங்கள் க்ட்ளண்�ன 
்வ்ளா்கம், பதி�ஞ்சு டோழதி ேறறும் இருடோழதி பல்கலைக்்கழ்க 
்கல்வதியதில ச திறந்ே லேயோ்க உள்்ளது.

்யார்க் பல்கலைக்்கழ்கத்ேதிறகு, பைே�பபட்� ்கண்்ைாட்�ங்கள் 
ேறறும் எங்கல்ள ேனதித்து ்காண்பதிக்கும் ஒரு ்வலிலேயான சமூ்க 
டபாறுபபுைர்ல்வ பதி�ேதிபலிக்கும் ச திறந்ே ஒரு டபாறுபபு உள்்ளது. 
்யார்க் யூ பட்�ம், உண்லேயான உை்க அனுப்வக் ்கல்வதிலய 
சீ�ா்கக் ட்காண்� ஒரு ்கடுலேயான ்கல்வதி அறக்்கட்�ல்ள மூைம் 
உை்கதில ேங்கள் ்வாழக்ல்க இைக்கு்கல்ள அல�ந்து டசழதித்து ்வாழ 
பட்�ோா தி்கல்ள பைபபடுத்து்கதிறது. 
உை்க அ்ள்வதில அங்கீ்கா திக்்கபபட்� ஆ�ாயச்சதி லேயோ்க, 
யார்க், ேதி்கவும் இனறதியலேயாே உள்ளூர் ேறறும் உை்க சமூ்க 
ச்வால்களுக்கு புதுலேயான ேீர்வு்கல்ள ்வழதி்வகுக்கும் முக்்கதியோன 
்வதி்வாேங்க்ளதில ஈடுபட்டுள்்ளது. யார்க்்கதின 11 ்ப�ாச திா தியர்்கள் குழு 
ேறறும் 28 ஆ�ாயச்சதி லேயங்கள் ேதி்கப ப�ந்ே அ்ள்வதில ்யாசதித்து, 
உைட்கஙகும் 280 முனனைதி பல்கலைக்்கழ்கங்கள் உ�ன 
இலைந்து டசயலபடு்கதிறது. யார்க் சமூ்கம் 55,000 ோை்வர்்கள், 
7,000 ஆசதிா தியர்்கள் ேறறும் ஊழதியர்்கள், ேறறும் 260,000 க்கும் 
்ேறபட்� முனனாள் ோை்வர்்கல்ளக் ட்காண்� ்வலு்வான சமூ்கம்.

• யார்க் 2015-2016 இல சர்்வ்ேச ோை்வர்்களுக்கு நதிே தி 
உே்வதியா்க $ 7.7 ேதிலலியன �ாைர்்கல்ள ்வழங்கதியுள்்ளது.

• யார்க் $ 100 முேல $ 140,000 ேேதிபபதிைான 
சர்்வ்ேச ்வதிருது்கல்ள ்வழஙகு்கதிறது. 
futurestudents.yorku.ca/scholarships

• குலறந்ேது ஆறு ோே முழு்ந� இ்ளநதிலைப படிபபு்க்ளதில 
்சர்ந்துள்்ள சர்்வ்ேச ோை்வர்்கள் ்கல்வதி அேர்வு ்காைத்ேதில 
அேதி்கபட்சோ்க ்வா�த்ேதிறகு 20 ேைதி ்ந�ம் ்வல� ்வ்ளா்கத்ேதிறகு 
உள்்்ள அலைது ்வ்ளா்கத்ேதிறகு ட்வ்ளதி ய ்்வலை டசயயைாம். 
cic.gc.ca

 

உங்கள் யார்க் இலைபலப 
்கண்டுபதிடிக்்கவும்
170 நாடு்க்ளதில இருந்து 6,000 க்கும் ்ேறபட்� சர்்வ்ேச 
ோை்வர்்கள் யார்க்்கதிறகு ்வருல்க ேரு்கதிறார்்கள். உங்கள் 
நாட்டில இருந்து எத்ேலன ோை்வர்்கள் யார்க்்கதிறகு 
்வரு்கதிறார்்கள்? எத்ேலன யார்க் முனனாள் ோை்வர்்கள் 
உங்கள் பகுேதியதில  இருக்்கதிறார்்கள்? யார்க் உங்கள் 
நாட்டு�ன இலைக்்கபபட்டிருக்கும் அலனத்து 
்வழதி்கல்ளயும் ்கண்�றதியுங்கள்.

futurestudents.yorku.ca/intl

futurestudents.yorku.ca/intl


உை்கேயம்.
உை்கத்ேதின ேீோன ஒரு முழு புேதிய 
்ேறபார்ல்வலய டேறட்காள்்ள 
யார்க்ல்க ்ேர்வு டசயயுங்கள்.

2016-2017 சர்்வ்ேச ோை்வர் 
்கட்�ைம் & டசைவு்கள்
அேதி்க டோழதிலமுலற-இலைா 
ேதிட்�ங்களுக்்கான முழு்ந�க் ்கல்வதிக் 
்கட்�ைம் (5 படிபபு்கள்) + ்கட்�ாய 
துலை ்கட்�ைம்: $22,417 (ஸ்கூலிச் 
்வர்த்ே்கப பள்்ள திக்கு $26.782 ேறறும் 
டபாறதிய தியலுக்கு $30,787)

பா�பபுத்ே்கங்கள் ேறறும் டபாருட்்கள் 
(ேேதிபபதி�பபட்டுள்்ளது): $1,000 - 
$1,500 ேதிட்�ம் மூைம் ்்வறுபடு்கதிறது*

உலற்வதி�ம் (ேஙகுேதி� பாை தியதில 
இ�ட்ல� அலற): $5365

உைவு ேதிட்�ம் (ச திை உறதி்வதி�ங்க்ள தில 
ேங்கதினால ்கட்�ாயம்): $$2750, 
$3,275, $3,800 அலைது $4,325*

ேன திபபட்� டசைவு்கள் 
(டபாழுது்பாக்கு, ே்ள தில்க, 
்பாக்கு்வ�த்து ேேதிபபதி�பபட்டுள்்ளது): 
$2,200

சு்காோ�ப பாது்காபபு: $853 
(ோண்்வர்்களுக்்கன UHIP 
பதி்ளஸ் ்யார்க் கூட்�லேபபு 
அலைது க்ட்ளண்�ன ேதிட்�ம்) 
international.yorku.ca/intlstud/health

டோத்ேம்: $36,651 (ஸ்கூலிச் 
்வர்த்ே்கப பள்்ள திக்கு $41.061 ேறறும் 
டபாறதிய தியலுக்கு $45,021)
*ேதி்க உயர்ந்ே ்கட்�ை்ே டோத்ே ்கைக்்கீடிறகு 
பயனபடுத்ேபபடு்கதிறது.
அலனத்து ்கட்�ைங்களும் ்கனடிய �ாைா தில 
உள்்ளன. இல்வ இலையுேதிர்்காை / கு்ள திர்்காை 
2016-17 அேர்வு இ்ளங்கலை பட்�த்லே 
பயதிை்வதிருக்கும் ஒரு முழு ்ந� ோை்வர் 
அடிபபல�யதில ்வரு�ாந்ேதி� டசைவு்கள். 
்கட்�ைம் ோறறத்ேதிறகு உட்பட்�ல்வ ேறறும் 
ச திை ே திட்�ங்களுக்்கான ்கட்�ைம் அேதி்கோ்க 
இருக்்கைாம். ேற்பாலேய ்கல்வதி ேறறும் ே திட்� 
்கட்�ைத்லே அறதிய, sfs.yorku.ca/fees டசலைவும்.

யார்க் ஒரு சர்்வ்ேச பல்கலைக்்கழ்கம்
யார்க் பல்கலைக்்கழ்க ஆங்கதிை டோழதி நதிறு்வனம் (YUELI) மூைம் 
உங்கள் ஆங்கதிை டோழதி ேதிறன்கல்ள ்வதிருத்ேதி டசயயுங்கள். சர்்வ்ேச 
ோை்வர்்களுக்்கான எங்கள் லேய ்வ்ளா்க அலு்வை்கோன யார்க் 
சர்்வ்ேச (YI) அலு்வை்கம் மூைம் பல்கலைக்்கழ்கத்ேதிறகு ஒரு சுமூ்கோன 
பா திோறறத்லே ்ேறட்காள்ளுங்கள். YI, உங்கல்ள ்வ்ளா்கத்ேதில நலை 
சூழநதிலையதில இருக்்க ேறறும் ேறற ்கைாச்சா�ங்களு�ன இலைக்்க 
உேவும் ்நாக்குநதிலை ேதிட்�ங்கள், ே்க்வல அேர்வு்கள் ேறறும் சமூ்க 
ந�்வடிக்ல்க்கல்ள ்வழஙகு்கதிறது. yorkinternational.yorku.ca

சர்்வ்ேச பட்�ங்கள்: சர்்வ்ேச இ்ளங்கலை (iBA), சர்்வ்ேச 
இ்ளங்கலை அறதி்வதியல (iBSc), ேறறும் சர்்வ்ேச இ்ளங்கலை ்வை தி்க 
நதிர்்வா்கம் (iBBA) ஆ்கதிய ்கல்வதிமுலற்கல்ள யார்க் ்வழஙகு்கதிறது. 
இேறகு ட்வ்ள திநாட்டுக் ்கல்வதி பா திோறறம் ேறறும் யார்க்்கதில 
்வழங்கபபடும் ஏ்ேனும் ஒரு டோழதித் ேதிறலே ்ேல்வபபடும். 
இஙகு டோத்ேம் 22 டோழதி்க்ள தில ்கல்வதி ்வழங்கபபடு்கதிறது! 
futurestudents.yorku.ca/programs

யார்க் பா திோறற ேதிட்�ம், ்்கால�்காை ட்வ்ள திநாட்டு ேதிட்�ம் அலைது 
சர்்வ்ேச ்்வலை்வாயபபு ேதிட்�ம் ஆ்கதிய ேதிட்�ங்க்ள தின மூைம் ஒரு 
ட்வ்ள திநாட்டு ்பாஸ்ட் டச்கண்�ா தி நதிறு்வனத்ேதில உங்கள் பட்�ேதிற்கான 
ேேதிபபு்கல்ள டபறறதிடுங்கள். யார்க் சர்்வ்ேச ்்வலை்வாயபபு ேதிட்�ம் 
மூைம் ஒரு சர்்வ்ேச ்்வலை ்வாயபபதிறகு உங்கள் ்கல்வதி அறதில்வ 
்வதிண்ைபபதிக்்கவும். international.yorku.ca/students/abroad

முக்்கதிய ்வதிண்ைபப ்காைக்ட்கடு
அலனத்து ேதிட்�ங்களும் டசப�ம்பர் ்சர்க்ல்கக்கு ்கதில�க்கும்; எங்கள் 
ஜன்வா தி ேறறும் ்ே ேதிட்�த்ேதிற்கான ்வதிப�ங்கல்ள அறதிய, டசலைவும்: 
futurestudents.yorku.ca/requirements/deadlines

யார்க் பல்கலைக்்கழ்க டோ�ர்பு்கள்

இபடபாழுது ்வதிண்ைபபதியுங்கள்
futurestudents.yorku.ca

ேத்ேதிய ஆசதியா, ்கதிழக்கு ஆசதியா ேறறும் 
டேற்காசதியா
ேதிருேேதி டஜசதி்கா ்ோர்்கன,
jamorgan@yorku.ca 
இ்ளநதிலை பட்�த்ேதிற்கான சர்்வ்ேச 
ஆட்்சர்பபு அேதி்காா தி 

டபாது ்சர்க்ல்க ்வதிப�ங்கள் 416-736-5825
்சர்க்ல்க டோலைந்கல 416-736-5536

ஐ்�ாபபா, ேத்ேதிய ்கதிழக்கு, டேன ்கதிழக்கு 
ஆசதியா ேறறும் ஜபபான
ேதிரு ்கார்ல சாக்ஸ், csachs01@yorku.ca
இ்ளநதிலை பட்�த்ேதிற்கான சர்்வ்ேச 
ஆட்்சர்பபு அேதி்காா தி 

ேறற அலனத்து ்வதிசா�லை்கள் 
சர்்வ்ேச ஆட்்சர்பபு ஒருங்கதிலைபபா்ளர்,
intlenq@yorku.ca

ஆபபதிா திக்்கா, அடோதிக்்கா, ்காீபதியன ேறறும் 
ஹாங்காங 
ேதிருேேதி. எேதி டோா திட்�ா, emorita@yorku.ca
இ்ளநதிலை பட்�த்ேதிற்கான சர்்வ்ேச 
ஆட்்சர்பபு அேதி்காா தி

 


