
  اول فصل 

 دریافت کنید؟عالی ی آموزش  ،برترهای دانشگاهبدون رفتن به  دتوانیمیآیا 

 

  رفتم.  (Manitoba)وبا تُاما در عوض به دانشگاه مانی ام،نکردهتحصیل  T(MI( 1تی آی من هرگز در ام

تصمیم   به اشتباهم پی بردم ومن  . ی آن برآیماز عهدهتی چیزی نبود که بتوانم به راحتی آی تحصیل در ام 

عالقه دارم.   بیشتر  به آن  مدرکی بگیرم که اما  صرف کنم، انشگاهد در بیشتری  زمانشده اگر حتی که  گرفتم 

از   بیشتر این دوره  بهزیرا  ،غافلگیر شدمحسابی  تی شرکت کردم وآیآنالین ام دوره در یکدر آن زمان 

توانم  از اینکه آیا می تعجبمبنابراین  . داشتم عالقه ها خرج کرده بودم، هایی که پول زیادی برای آنکالس 

 شروع کردم. ؟ گیرم یا نهرا به شکل رایگان ب ی دانشگاهیمدرک  معادلمدرکی  

با امکانات موجود   ،بنابرایندهند. اطالعات کاملی را پوشش نمیدرک مطلب و  ،هادریافتم که بعضی از کالس 

رانم،  ذ گمیای که پایان ترم را در همان بازه توانم، که چطور می این بود  موضوع مهم  شروع به آموزش کردم. 

بندی  این کار نیاز به برنامه زمان  . تمام کنمدر یک سال  را  ها  تمام کالس من قصد داشتم  اطالعات کسب کنم؟  

   .موفق به انجام آن شدمیک سال  کمتر از در و  نهایت راهش را پیدا کردم . ولی در شتشده دا

هایی داشتم  پیشنهادات کاری برای شغل   خیلی زود هستم.  اخبار    اول  تیتر دوستم به من گفت که در    به زودی

خوب  ی روش رسمی من به اندازه  روش آیا ها نکرده بودم. بحث بزرگ این بود که، که هیچ تالشی برای آن

 بوده است؟

را سال بدون انگلیسی نامیدیم. ما به چهار کشور   آن و  ز کردیمغاآرا دوستم یک چالش جدید به همراه 

که،  کردیم بطوریور می وطهجا غگذراندیم. خودمان را کامال در زبان آنمیرفتیم و در هر کشور یک سال می

ولی در    ،این چالش را رعایت کردیم کردیم. اگرچه ما در برزیل و اسپانیا حتی با یکدیگر انگلیسی صحبت نمی
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 . است آمریکا ایالت ماساچوست  در کمبریج  رترین دانشگاه دنیا واقع در شهرمشهو تیآی اِم مشهور بهماساچوست    فناوریمؤسسه  
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ادعا کنیم    یم ستتوانبا افتخار می پایان سال    تاشدیم. اما،    "بدون انگلیسی"کره و چین مجبور به شکستن قانون  

 یم.  اه گرفت چهار زبان جدید را یاد 

 


