کنار پلی به نمودار گردشی مجوز تهیه کرده است .بودجه این ابتکار عمل از سوی وزارت
انجمن معماران فضای سبز بیسی این متن را در ِ
امور شهرداری بیسی سخاوتمندانه تأمین شده است.
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بخش  -۱مرور کلی
مقدمه
در موازات با توسعه پرمشغله صنعت در بیسی ،برای معماران فضای سبز تقاضا زیاد است .به عالوه ،از آنجایی که دامنه کار معماران فضای
سبز که دربرگیرنده "فناوری سبز" است در خط مقدم جامعه امروز قرار دارد ،این تقاضا رو به افزایش است.
این راهنما برای معماران فضای سبز آموزش دیده در سطح بینالمللی یا افرادی که به عنوان معمار فضای سبز در کشورهایی خارج از کانادا و
ایاالت متحده تحصیل کرده یا ثبت شدهاند ،طراحی شده است .این اطالعات چگونگی بدل شدن به یک معمار فضای سبز ثبتشده در بیسی را ارائه
میدهد .برای اطالع بیشتر از مراحل ثبت ،لطفا ً از صفحه مجوز چند زبانه ما که جزئیات را به زبانهای انگلیسی ،فرانسوی ،چینی ساده شده،
فارسی ،کرهای و اسپانیایی ارائه داده ،دیدن نمایید .این راهنما به مسائل مربوط به مهاجرت یا اشتغال نمیپردازد.
اگر میخواهید معمار فضای سبز ثبتشده بیسیاِساِلاِی ] [BCSLAشوید اما مدرکی از مؤسسات آموزش عالی شناختهشده ندارید ،باید فرصتهای
تحصیلی در یک دانشگاه معتبر را جستار نمایید .برای جزئیات بیشتر به  http://bcsla.org/education/educationمراجعه کنید.
سبز واجد شرایط با درجات مختلف تجربه و تخصص ،با چالشهایی روبرو هستند.
اکثر شرکتها برای پر کردن سِ مَتهای خالی معماران فضای ِ
افزایش سن جمعیت نسل پر زاد و ولد [بیبی بومر :پس از جنگ جهانی دوم] باعث شده که متخصصین ارشد از کار کردن عقبنشینی کرده یا به
طور کامل بازنشسته شوند .برخی از فرصتهای شغلی در وب سایت بیسیاِساِلاِی به عنوان بازار گاه [ ]Marketplaceفهرست شده است.
همچنین ابزاری برای ارسال رزومه شخصی به سایت موجود است .لطفا ً هنگام ارسال اطالعات شخصی یا پاسخ به فهرست فرصتهای شغلی دقت
الزم را به کار برید.
قانون معماران (فضای سبز)
بیسیاِساِلاِی یک نهاد نظارتکننده است که مسئولیت اعطای ثبت معماران فضای سبز در بیسی را برعهده دارد .وظیفه بیسیاِساِلاِی است که
از طریق قانونمند کردن استفاده از این عنوان توسط معماران فضای سبز و کارآموزان ثبتشده از عموم مردم حفاظت کند .به استناد قانون معماران
(فضای سبز) [آرسیبیسی [ ]۱۹۹۶ ]RSBCبخش :۱۲

 )۱شخصی که عضو معتبر انجمن باشد ،حق دارد از عنوان "معمار فضای سبز" استفاده کند.
 )۲شخصی که عضو معتبر انجمن نباشد ،نباید به هیچ نحوي از این عنوان استفاده یا فرض کند كه شخصی است که حق دارد خود را به آن
عنوان معرفی کند.
طبقهبندیهای عضویت بیسیاِساِلاِی
معمار فضای سبز ثبتشده :شخصی است که طبق شرایط الزم قوانین بیسیاِساِلاِی و قانون معماران (فضای سبز) در انجمن پذیرفته شده ،که
شامل تحصیالت ،آزمون و تجربه ،پرداخت هزینههای سالیانه و رعایت الزامات رفتار حرفهای و استانداردها میشود.
معمار فضای سبز( :الف) شخصی که تصمیم گرفته به عنوان معمار فضای سبز از فعالیت فعلی کنارهگیری کند ،اما مایل است عنوان حرفهای خود
نقش اصلی مدیریت ،سیاستگذاری ،اداری یا هماهنگی
را حفظ کند .یا (ب) یک کارمند تمام وقت در بخش دولتی یا صنعت خصوصی ،که در ِ
مشغول به کار است .یا (ج) شخصی که به صورت تمام وقت در دانشکده مشغول به کار بوده ،سخنران یا نویسندهای که در درجه اول در زمینه
تدریس یا تحقیق فعالیت میکند.
کارآموز بیسیاِساِلاِی :کارآموز یک دستیار است که توسط هیئت [ ]Boardدر برنامه پذیرش عضویت در انجمن پذیرفته شده و شرایط الزم زیر
را دارد:

 )۱مدرک معماری فضای سبز که توسط هیئت تأیید شده؛ یا
 )۲به مدت شش ( )۶سال در زمینه معماری فضای سبز با تأیید هیئت مشغول به کار بوده؛ یا
 )۳ترکیب معادلی از درجه تحصیلی و اشتغال در زمینههایی با ماهیت یکسان دارد.
(ج) پیش کارآموز بیسیاِس ِالاِی  :پیش کارآموز دستیاری است که در حال برآوردن تمام شرایط الزم برای درخواست کارآموزی بیسیاِساِلاِی
است ،که:

 )۱کمتر از شش ( )۶سال در زمینه معماری فضای سبز مشغول به کار بوده؛ یا
 )۲درجه تحصیلی در زمینههایی با ماهیت یکسان داشته؛ یا
 )۳دارای سابقه کار در زمینه مرتبط بوده است.
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پس از پذیرش ،متقاضی حق دارد از عنوان "پیش کارآموز بیسیاِساِلاِی" ]"  ["BCSLA Pre-internاستفاده کند .تعیین کیفیت و مرتبط بودن
درجات و تجربه به صالحدید کمیته گواهینامهها خواهد بود.
دانشجو :فردی که در یک برنامه تحصیلی معتبر عالی [یعنی دورههای بعد از دبیرستان] معماری فضای سبز ثبت نام کرده است.
درخواستنامهها
کمیته گواهینامههای بیسیاِساِلاِی درخواستنامهها را بررسی کرده و توصیه خود را به هیئت مدیرهای که تأیید نهایی را بر عهده دارد ،ارائه
میدهد.
مالحظات زمانی
الزم تسلط به زبان انگلیسی را دارید و مدارک تحصیلی شما
شرایط
اگر
شود.
می
ارزیابی
مورد
به
مورد
و
ماهانه
صورت
به
نامه
هر درخواست
ِ
الزم را دارد ،آمادهاید تا برای ثبت درخواست دهید .زمان مورد نیاز برای بررسی درخواستنامه شما
شرایط
حداقل
و
گرفته
قرار
مورد ارزیابی
ِ
بستگی به این دارد که چگونه همه اسناد الزم در اسرع وقت ارائه داده شده و اینکه آیا به ترجمه یا شفافسازی نیاز داشته باشند .پس از دریافت و
تکمیل کلیه اسناد و مدارک ،از بیسیاِساِلاِی اعالن کتبی دریافت خواهید نمود.
اگر از شورای اعتبارسنجی معماری فضای سبز (اِلاِیاِیسی ] ([LAACیا هیئت اعتبارسنجی معماران فضای سبز (اِلاِیاِیبی ] ([LAABیک
مدرک معتبر در رشته معماری فضای سبز در دست دارید و مایل به اخذ مجوز در بیسی هستید ،میتوانید مراحل ثبتنام شرکت در امتحانات
آزمونهای ثبت معماری فضای سبز اِلاِیآرای ] [LAREرا آغاز کنید .اگر مدرک معتبری ندارید ،قبل از شروع مراحل آزمون باید از
بیسیاِساِلاِی تأییدیه دریافت کنید .شورای هیئتهای ثبت معماری فضای سبز (سیاِلِایآربی ] )[CLARBآزمونها را به صورت حضوری ،و
اگر رایانه شما با سیستم نظارت ممتحن آنالین سازگار باشد از طریق نظارت ممتحن از راه دور برگزار میکند .قبل از ثبتنام در آزمونها ،باید
یک سابقه شورای سیاِلِایآربی ] [CLARB Council Recordجهت پرداخت مبلغ سالیانه ایجاد کنید .پس از ثبتنام در آزمونها ،سیاِلِایآربی
با بیسیاِساِلاِی چک میکند که آیا شما کارآموز بیسی ِاساِلاِی هستید یا خیر .روند اِلاِیآرای ممکن است حداقل یک سال طول بکشد.
برآورد هزینهها
هزینه غیرقابل استرداد درخواستنامه  ۵۲.۵۰دالر (به اضافه مالیات) بوده که قابل پرداخت به وجه کانادایی است .سایر پرداختها ممکن است
هزینههایی برای موارد زیر باشد:







امتحان مهارت زبان انگلیسی
ترجمه اسناد و مدارک
اسناد محضری
مجوز رونویسی و بررسی
ایجاد یک سابقه شورای سیاِلِایآربی
اِلاِیآرای

پس از پذیرش درخواستنامهاتان ،حق عضویت حرفهای سالیانه (سرشِ کَن شده) اعمال میشود .لطفا ً  http://www.bcsla.orgرا برای جدول
فعلی حق عضویت حرفهای بررسی کنید .برای دانشجویان بیسیاِساِلاِی هیچ هزینهای جهت درخواستنامه یا حق عضویت سالیانه دریافت
نمیشود.
مزایای عضویت
مزایای عضویت عبارتند از ،که البته به این موارد محدود نمیشوند :دسترسی به فرصتهایی جهت ادامه تحصیل و کارگاههای آموزشی سیار ،مبالغ
کاهش یافته برای کنفرانس سالیانه ،برنامهریزیهای آموزشی و رویدادهای اجتماعی ،اشتراک مجله سایتالینز [ ،]Sitelinesقرارگیری در فهرست
عضویت سالیانه بیسیاِساِلاِی و فیرم روستر [ ]Firm Rosterو وب سایت ما ،حق اشتراک در برنامه ارسال اطالعات از طریق ایمیل ،دسترسی
به وبسایت مختص اعضا ،دعوتنامه به رویدادهای خاص و موارد دیگر.

چک لیست
 آیا آماده ارسال درخواستنامه هستید؟ آیا:
تعیین شده که برای کدام دستهبندی عضویت واجد شرایط هستید؟
مدارک تحصیلیتان ارزیابی شده است؟
آزمونهای مهارت زبان انگلیسی خود را تکمیل کردهاید؟
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 درخواستنامه
دسترس بیسیاِساِلاِی یک حساب کاربری ایمن ایجاد کنید .جهت خوشآمد گویی به انجمن برای متقاضیان
از طریق مجوز و درگاه اطالعات قابل
ِ
ایمیلی ارسال میشود که شامل اطالعات مربوط به انجمن و دستورالعملهای نحوه فعالسازی حساب خود با یک لینک امن یک بار مصرف است.
متقاضیان میتوانند حساب خود را ویرایش کرده ،نام و آدرس ایمیل خود را به روز کرده و اطالعات استخدامی ارائه دهند .یک زبانه جهتیابی
اجازه دسترسی به درخواستنامه آنالین را میدهد که در آن کاربران میتوانند اطالعات مربوط به مسیرهای ورود به عضویت بیسیاِساِلاِی و فرم
درخواستنامه قابل پرکردن را بارگیری کنند .متقاضیان میتوانند فرم درخواستنامه را تکمیل نموده و با استفاده از حساب آنالین منحصر به فرد
خود به بیسیاِساِلاِی ارسال کنند .فرآیند درخواستنامه به یک سری اطالعات متعددی نیاز دارد و انتظار میرود که متقاضیان به مرور زمان [و
در چند نوبت] درخواستنامه را تکمیل کنند .ویژگی "ذخیره پیشنویس" [” ]“Save Draftبه متقاضیان این امکان را میدهد تا پیشنویس
درخواستنامه خود را که در جریان است ذخیره کرده تا بتوانند بعداً آن را تکمیل کنند .در برخی موارد ،متقاضی یا شخص ثالث باید اصل مدارک
(به عنوان مثال ریزنمرات تحصیلی ،تأیید مجوز و غیره) را به بیسیاِساِلاِی ارائه دهند .جهت ثبت و پیگیری این مورد ،متقاضی میتواند در فرم
آنالین چک باکسهایی را عالمت زده که مشخص میکند نسخه کاغذی در پاکت جداگانهای ارسال خواهد شد .پس از تکمیل درخواستنامه ،دادهها به
سوابق متقاضی در پایگاه داده بیسیاِساِلاِیپیوند داده میشوند.
قبل از اقدام جهت از بین بردن موانع برابری ،برای تعیین دامنه موضوع به طور مستقیم با افراد متأثر شده مشورت کرده و نیازهای ایشان را درک
کنید و این که ایشان چگونه تحت تأثیر یک ابتکار عمل قرار گرفتهاند .برای اینکه بیسیاِساِلاِی بتواند تنوع جامعه و حرفه را بهتر شناخته و با
آنها ارتباط برقرار کند و همچنین بتواند نیازهای اعضای را پشتیبانی کند ،تقاضا داریم که هم زمان با درخواستنامه ،نظرسنجی اختیاری آنالین را،
به طور محرمانه ،تکمیل کنید .این نظرسنجی شامل هفت پرسش است و تکمیل آن حدود پنج دقیقه طول میکشد .جهت درک محتوای پاسخهای شما
به بهترین نحو ،سپاسگزار میشویم اگر تا حدی که برایتان راحت است ،شرح دهید.

 پیش ارزیابی
کادر بیسیاِساِلاِی ،بررسی اولیه اطالعات را انجام میدهند .اگر کامل بود ،کمیته گواهینامههای بیسیاِساِلاِی روند ارزیابی درخواستنامه را
آغاز میکند .اگر اطالعات ناقص بود ،بیسیاِساِلاِی ،با ارسال یک ایمیل به شما اطالع میدهد.
 ارزیابی
کمیته گواهینامهها درخواستنامه شما را بررسی نموده و توصیههای خود را به هیئت مدیره بیسیاِساِلاِی که تصویب نهایی را صادر میکند ،ارائه
میدهد .بیسیاِساِلاِی با ارسال یک تأییدیه کتبی ،نتایج بررسی درخواستنامه را به اطالعتون خواهد رساند.
 اگر معیارهای برنامه پذیرش را داشته باشید ،ممکن است از شما دعوت شده تا برای امتحان شفاهی حوزه قضایی در محضر هیئت
آزمونگیرندهگان حاضر شوید.
 در صورت عدم دارا بودن معیارهای برنامه پذیرش ،شاید:
الف) الزم باشد تا شرایط ضروری به برآورده نشده را تکمیل نموده یا
ب) واجد شرایط آزمون اِلاِیآرای [ ]LAREباشید

 شرکت در آزمونهای ثبت معماری فضای سبز (اِلاِیآرای)
اِلاِیآرای دانش و مهارت مورد نیاز برای بهکارگیری جنبههای معماری فضای سبز که روی سالمت ،ایمنی و رفاه عمومی تأثیر میگذارد را
میآزماید .برای جزئیات بیشتر به  https://www.clarb.org/homeمراجعه نمایید.
 آزمون اِلاِیآرای شامل چهار بخش است .هر بخش مستقل از بخشهای دیگر بوده و شامل موارد زیر است:
بخش ۱
بخش ۲
بخش ۳
بخش ۴

مدیریت پروژه و ساختوساز
موجودی و تجزیه و تحلیل
طراحی
درجه بندی ،زهکشی و مستندات ساختمانی

 نمرات اِلاِیآرای
پس از آزمون ،سیاِلِایآربی از طریق ایمیل به شما اطالع میدهد که نمرات به صورت آنالین در دسترسند .بیسیاِساِلاِی تأییدیه کتبی نمرات شما
را ارسال نموده و پیشرفت شما در آزمونها را رهگیری میکند .همچنین این اطالعات در وب سایت بیسیاِساِلاِی از طریق درگاه اعضا با رمز
عبور امن ،در دسترس است.

 حداقل تجربه مورد نیاز
به طور کلی ،تجربه کار در یک دفتر تحت نظارت مستقیم یک مربی واجد شرایط حاصل میشود .سابقه کار باید به منظور کسب تجربه ،کافی باشد
تا استانداردهای پذیرفته شده کلی در مهارت عملی و سطح مناسب شایستگی برای مشارکت ایمن در حرفه معماری فضای سبز را برآورده سازد.
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 هیئت آزمونگیرندگان
هیئت آزمونگیرندگان بیسیاِساِلاِی ،آزمون حوزه قضایی که برای ثبت اعضای انجمن معماران فضای سبز بریتیش کلمبیا ضروری است ،تنظیم و
مدیریت میکند .آنها صالحیتهای متقاضیان را مرور کرده و پذیرش ایشان را تعیین مینمایند.
حضور در برابر هیئت آزمون گیرندگان بیسیاِساِلاِی آخرین گام در جهت اخذ مجوز به عنوان معمار فضای سبز در بریتیش کلمبیا است ،و جهت
اطمینان از به نمایش گذاشتن دانش محلی ،مهارت و توانایی کافی فرد برای انجام این حرفه در بیسی ،ضمن حفاظت از بهداشت ،ایمنی و رفاه
عمومی ،یک امر ضروری است.
نقش هیئت آزمونگیرندگان بیسیاِساِلاِی بررسی کلی استانداردهای حرفهای در نقطه ورود از طریق آزمونی است که در قانون معماران
(فضای سبز) [آراِسبیاِی [ ]۱۹۹۶ ]RSBCفصل  ،۱۸بخش  ۸و طبق قوانین بیسیاِساِلاِی تعریف شده است.
آزمونها حداقل چهار بار در سال برگزار میشود .متقاضیان میتوانند به صورت حضوری یا از طریق بستر مجازی در آزمونها شرکت کنند.

 ثبتشدن
در صورت قبولی در هیئت آزمونگیرندگان ،یک شماره ثبت ،یک گواهی عضویت بیسیاِساِلاِی ،یک گواهی عضویت در انجمن معماران فضای
سبز کانادا و در صورت لزوم ،مهر حرفهای بیسیاِساِلاِی برای شما صادر میگردد.
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بخش  -۲راهنمای گام به گام
در زیر مراحل فرآیند مورد نیاز برای بدل شدن به یک معمار فضای سبز ثبتشده در بیسی را به تفصیل شرح داده است .این طرح کلی نشان
کنار پلی به نمودار
میدهد که وظیفه شما چیست ،کار بیسیاِساِلاِی چیست و چه مراحلی را میتوان خارج از کانادا تکمیل نمود .این متن در ِ
گردشی مجوز تهیه شده است.
لطفا ً تا زمانی که آمادگی ارسال درخواستنامه را ندارید ،هیچ سندی ارائه ندهید.

مرحله  :۱آموزش (متقاضی)
این مرحله میتواند خارج از کانادا انجام شود .متقاضیان باید کلیه معیارهای عضویت مطابق با بخش  ۲قوانین بیسیاِساِلاِی را دارا باشند .جهت
درنظر گرفته شدن برای ثبت در بیسیاِساِلاِی باید مدرک معماری فضای سبز از یک مؤسسه آموزشی عالی شناخته شده ،داشته باشید .خدمات
ارزیابی گواهینامههای بینالمللی (آیسیایاِس) ] [ICESیا خدمات ارزیابی جهانی (آیسیایاِس) ] ،[WESدورههای تحصیلی رسمی واحدی را
برای افرادی که در استانها یا کشورهای دیگر تحصیل کردهاند را ارزیابی کرده و تعیین سطحی قابل مقایسه با شرایط بیسی و کانادا میکنند.
گزارش جامع آیسیایاِس یا ارزیابی درس به درس دبلیوایاِس باید به طور مستقیم از طرف آیسیایاِس یا دبلیوایاِس همزمان با درخواستنامه
شما به دفتر بیسیاِساِلاِی ارسال شود .متقاضیان مسئول پرداخت تمام هزینهها ،از جمله هزینههای تحقیق برای بررسی خارج از حوزه قضایی،
هزینههای پذیرش و سایر ارزیابیهای معقول هستند .برای اطالعات بیشتر به  https://www.bcsla.org/licensure/licensureمراجعه
نمایید.
مرحله  :۲تسلط به زبان انگلیسی (متقاضی)
این کار را میتوان خارج از کانادا انجام داد .اگر انگلیسی زبان اول شما نبوده و تحصیالت دانشگاهی را به زبان انگلیسی تکمیل نکردهاید ،باید
نمرات قبولی از آزمون مهارت انگلیسی توسط یک آژانسی که بیسیاِساِلاِی به رسمیت میشناسد را همراه با درخواستنامه برای ثبت ،ارسال
کنید .بیسیاِساِلاِی آیلتس-آکادمیک ] [IELTS-Academicیا تافل-آیبیتی ] [TOEFL-iBTرا میپذیرد .هیچ آزمون سنجش دیگری پذیرفته
نمیشود .این اطالعات ،ابتدا توسط مؤسسات و سازمانهای حرفهای بعد از دوره متوسطه استفاده میشود .هنگام ثبتنام برای آزمون ،باید ترتیبی
دهید تا نتیجه آزمون را مستقیما ً به بیسیاِساِلاِی ارسال کنند .بسیار توصیه میشود که خود را برای آزمون آماده کنید زیرا ممکن است هزینه
شرکت در آزمونها باال بوده و در ضمن مراحل ثبت را به تأخیر بیندازد .قبل از شرکت در آزمونهای انگلیسی میتوانید از مطالب آمادهسازی
برای امتحان استفاده یا در کالسها ثبتنام کنید.
اگر واجد شرایط کارآموزی بیسیاِساِلاِی هستید ،به مرحله  ۳بروید.
اگر واجد شرایط عضویت ثبت شده هستید (متقاضی):
این کار را میتوانید خارج از کانادا انجام دهید .یک حساب داوطلب آنالین در  www.bcsla.orgایجاد کنید .فرم درخواستنامه آنالین و اسناد
پشتیبانی را تکمیل و بارگذاری و هزینه درخواستنامه را پرداخت کنید .همچنین میتوانید فرم پیدیاِف درخواستنامه را بارگیری کنید .فرم
درخواست را تکمیل کرده و:
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یک عکس سایز پاسپورت و کپی رزومه خود را الحاق کنید
ترتیبی داده تا نتایج آزمون مهارت زبان انگلیسی همزمان با درخواستنامهاتان مستقیما ً به بیسیاِساِلاِی ارسال شود؛ به محض اینکه این
مدرک دریافت شد در حساب کاربری شما بارگذاری خواهد شد.
ترتیبی داده تا نتایج ارزیابی ریزنمرات تحصیلی همزمان با درخواستنامهاتان مستقیما ً به بیسیاِساِلاِی ارسال شود؛ به محض اینکه این
مدرک دریافت شد در حساب کاربری شما بارگذاری خواهد شد.
اگر در بیش از یک ایالت ،استان یا کشور نام خود را ثبت کردهاید ،از نهاد نظارتکننده حرفه معماری فضای سبز برای هریک از
حوزههای قضایی که عضو آن هستید ،درخواست گواهی اعتبار کنید.
اگر تا کنون بدون اینکه ثبت شده باشید همه جا کار کردهاید ،باید ازطرف مدیر معمار فضای سبز اصلی ثبت شده اظهارنامهای ارائه دهید
که استانداردهای مورد نیاز کمیته گواهینامهها را برآورده کرده و تجربیات شما را شرح دهد ،همچنین قرارداد کاری و شرح وظایف شغلی
شما که شامل پروژههایی است که در آنها کار کردهاید را شامل شود( .این معرفها میتوانند از کشورهای دیگر باشند و در صورت نیاز
به ترجمه ،از شما میخواهیم مراتب الزم برای ترجمه را انجام دهید).
اسکن دانشنامه یا دانشنامههایتان
یک نسخه فتوکپی یا
ِ
معرفینامه از معمار فضای سبز ثبت شده
معرفینامه از یک شاغل حرفهای
پرداخت تمام هزینهها ،از جمله هزینههای تحقیق برای بررسی خارج از حوزه قضایی ،هزینههای پذیرش و سایر ارزیابیهای معقول؛ و
هرگونه اطالعات و اسناد دیگری که کمیته گواهینامهها خواسته است .به مرحله  ۴بروید
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مرحله  :۳درخواستنامه کارآموزی بیسیاِساِلاِی (متقاضی)
این کار را میتوان خارج از کانادا انجام داد .یک حساب داوطلب آنالین در  www.bcsla.orgایجاد کنید .فرم درخواستنامه آنالین و اسناد
پشتیبانی را تکمیل و بارگذاری و هزینه درخواستنامه را پرداخت کنید .همچنین میتوانید فرم پیدیاِف درخواستنامه را بارگیری کنید .فرم
درخواست را تکمیل کرده و:







کپی رزومه خود را الحاق کنید
اسکن دانشنامه یا دانشنامههایتان
یک نسخه فتوکپی یا
ِ
ترتیبی داده تا نتایج ارزیابی ریزنمرات تحصیلی همزمان با درخواستنامهاتان مستقیما ً به بیسیاِساِلاِی ارسال شود؛ به محض اینکه این
مدرک دریافت شد در حساب کاربری شما بارگذاری خواهد شد.
نامه تأیید (پیوست الف ( ))Aاز سوی مربی واجد شرایط شما ،که در آن نام نهاد نظارتکننده و شماره عضویت ایشان درج شده باشد.
پرداخت تمام هزینهها ،از جمله هزینههای تحقیق برای بررسی خارج از حوزه قضایی ،هزینههای پذیرش و سایر ارزیابیهای معقول
هرگونه اطالعات و اسناد دیگری که کمیته گواهینامهها خواسته است.

مرحله  :۴پیش ارزیابی (بیسیاِساِلاِی)
 دفتر بیسیاِساِلاِی بررسی اولیه اطالعات را انجام میدهد .اگر اطالعات ناقص بود ،بیسیاِساِلاِی ،با ارسال یک ایمیل به شما اطالع
میدهد .برای آغاز ارزیابی ،شاید الزم باشد منتظر ماند تا کلیه مدارک دریافت شود.
 کمیته گواهینامهها پس از دریافت کلیه مدارک ،درخواستنامه شما را ارزیابی میکند .تحصیالت و تجربه کاریاتان در نظر گرفته
میشود .این کمیته توصیههای خود را به هیئت مدیره بیسیاِساِلاِی که تصویب نهایی را صادر میکند ،ارائه میدهد.
 به محض اینکه ارزیابی تکمیل شد ،ممکن است:
الف) برای ادامه انجام مراحل عضویت ثبتشده دعوت شوید .لطفا ً به مرحله  ۶رفته یا
ب) جهت تکمیل اِلاِیآرای درخواست نمایید .لطفا ً به مرحله  ۵بروید.
مرحله  :۵آزمونهای ثبت معماری فضای سبز
مرحله  ۵الف) :شرکت در آزمونهای ثبت معماری فضای سبز (متقاضی)
بخشهای  ۱و  ۲شامل پرسشهای چند گزینهای و چند پاسخی بوده و بخشهای  ۳و  ۴شامل چند گزینهای ،چند پاسخی و انواع موارد پیشرفته
(موارد "کشیدن و جایگزینی" و "نقطه داغ" ]” )[“drag and drop” and “hot spotاست .اگر رایانه شما مشخصات فنی مورد نیاز را داشته
باشد همه بخشها از طریق رایانه در مکانهای منتخبی از کانادا و ایاالت متحده ،و از طریق نظارت ممتحن از راه دور در هر نقطه از جهان
برگزار میشوند.
پس از پذیرش به عنوان کارآموز بیسیاِساِلاِی ،میتوانید برای اِلاِیآرای بصورت آنالین ثبتنام کنید .همه نامزدهای اِلاِیآرای ملزم به داشتن
سوابق شورای هیئتهای ثبت معماری فضای سبز (سیاِلِایآربی) هستند .هزینه سالیانه به واحد پول آمریکایی ضرورت دارد .هزینههای آزمون،
برای هر بخش ،به اضافه کارمزد اداری ،به واحد پول آمریکایی قیمتگذاری میشود .اطالعات جاری و به روز در  www.clarb.orgموجود
است.






سیاِلِایآربی برای ارائه ثبت آنالین اِلاِیآرای با یک پیمانکار همکاری میکند
بشدت توصیه میشود که قبل از شرکت در آزمون ،مطالب آمادهسازی را مطالعه نمایید .منابع مطالعه در وب سایتهای بیسیاِساِلاِی و
سیاِلِایآربی موجود است.
در مواردی ،از داوطلبان بیسیاِساِلاِی که اخیراً در آزمونها موفق شدهاند ،دعوت بعمل آمده تا کارگاههای مقدماتی آنالین را راهبری
کنند که ضبط شده و به صورت آنالین موجود است.
پس از آزمون ،سیاِلِایآربی نتایج را به اطالع شما میرساند .بیسیاِساِلاِی به صورت کتبی پیشرفت شما در اِلاِیآرای را تأیید کرده و
ارائه میدهد.
اگر اولین بار در آزمون موفق نشدید ،باید دوباره در آزمون شرکت کنید .از تاریخ ثبتنام در دوره پذیرش بیسیاِساِلاِی ،طی پنج سال
متوالی باید در تمام بخشهای آزمونهای ثبت قبول شوید.

۵ب) دو سال سابقهکار الزامی (متقاضی)
این مسئولیت کارآموز بیسیاِساِلاِی است که به دنبال شغلی باشد که حیطه تجربه مورد نیاز را فراهم کند .کارآموز بیسیاِساِلاِی ملزم به ثبت
حداقل دو سال سابقه کار است ،که به اندازه کافی حداقل پنج مورد از هشت زمینه مختلف کار الزامی را تعمیم داده باشد و باید این کار را ظرف پنج
سال از شروع روند کارآموزی تکمیل کند .در صورت قبولی در آزمون و داشتن سابقهکار مورد نیاز ،ممکن است از شما دعوت شود تا در محضر
هیئت آزمونگیرندگان حاضر شوید .لطفا ً به مرحله  ۸بروید.
مرحله  :۶درخواست عضویت ثبتشده (متقاضی)
پس از تکمیل فرم درخواستنامه ،کمیته گواهینامهها آنرا ارزیابی مینماید.
6
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مرحله  :۷پذیرش درخواستنامه (بیسیاِساِلاِی)
گیرندگان حوزه قضایی حاضر شود.
آزمون
هیئت
در
تا
کند
دعوت
متقاضی
از
کمیته گواهینامهها توصیه میکند که هیئت مدیره،
ِ
مرحله  :۸هیئت آزمونگیرندگان (بیسیاِساِلاِی)
هیئت مدیره از متقاضیان موفق دعوت میکند تا در هیئت آزمونگیرندگان حاضر شود .آزمونها به صورت حضوری یا آنالین برگزار
میشود .دو هفته قبل از برگزاری آزمون ،خالصهای از شرح حال هر متقاضی به هیئت آزمونگیرندگان ارسال میگردد.
مرحله  :۹آزمونهای شفاهی (متقاضی)
از متقاضیان تقاضا میشود که مجموعه کوچکی از دو تا سه پروژه متنوع ارائه داده و به هرگونه پرسش مربوط به کار حرفهای معماری فضای سبز
پاسخ دهند .همه متقاضیان باید آماده باشند تا توانایی خود را در اداره شرکت معماری فضای سبز خود ،در بیسی نشان دهند .این معیار اصلی برای
تصمیمگیری در مورد ثبت شدن یک متقاضی است.
متقاضی باید حداقل آمادگی الزم جهت به نمایش گذاشتن دانش کاری در زمینههای زیر را داشته باشد:









قانون حق بیمه سازندگان []Builder’s Lien Act
مدیریت قرارداد و ساختمان
استاندارد فضای سبز کانادا
قانون معماران (فضای سبز) و سایر قانونگذاریهای بیسی
قوانین بیسیاِساِلاِی ،سیاستها و استانداردهای رفتار و عملکرد حرفهای
بیمه
منافع عمومی
دلیل ثبتکردن نام و مشارکت با بیسیاِساِلاِی

در صورت عدم قبولی در آزمون ،از طریق تلفن و نامه به شما اطالع داده خواهد شد .این نامه نقاط ضعف شما را با جزئیات توضیح داده و در
مورد چگونگی تقویت مهارتهایتان توصیههایی ارائه میدهد .به یک آزمون اداری آتی دعوت خواهید شد .منابع مطالعه به صورت آنالین در
دسترس است.
پس از قبولی در هیئت آزمونگیرندگان ،به شما تبریک میگوییم ،اکنون یک معمار فضای سبز یا عضو معمار فضای سبز بیسیاِساِلاِی هستید .از
طریق تلفن و نامه به شما اطالع داده خواهد شد که در این نامه ممکن است در مورد نحوه تقویت مهارتهایتان توصیههایی ارائه میدهد.

مرحله  :۱۰ثبت نام (بیسیاِساِلاِی)
در صورت قبولی در آزمون شفاهی ،نام شما به روستر [ ]Rosterاضافه میشود .یک شماره ثبت ،یک گواهینامه بیسیاِساِلاِی ،یک گواهی
عضویت در انجمن معماران فضای سبز کانادا و در صورت لزوم ،مهر حرفهای بیسیاِساِلاِی برای شما صادر میگردد .یک مهر دیجیتال نیز با
پرداخت هزینه ،موجود است .فاکتور هزینه و حق عضویت بیسیاِساِلاِی و سیاِساِلاِی ] [CSLAبرای شما ارسال میشود.
دالیل احتمالی تأخیر در مراحل درخواستنامه









ارسال درخواستنامه ناقص.
ارسال اسناد و مدارک نادرست برای درخواستنامه.
هزینهها درست پرداخت نشود.
مؤسسه آموزشی ریزنمرات تحصیلی شما را به سریعا ً ارسال نکرده یا اطالعات ناقصی ارائه داده باشد.
مدرک اثبات از نهاد نظارتکننده کشور (یا کشورهایی) که در آنجا نامتان ثبت گردیده ،دریافت نشده یا در راه باشد.
کارفرمایان یا معرفینامه ارائه ندادهاند ،یا اگر دادهاند کامل یا رضایتبخش نبودهاند.
ریزنمرات تحصیلی ،مدرک ثبت از طرف نهاد نظارتکننده ،یا معرفینامههای کارفرماها به زبان انگلیسی نبوده و باید برای ترجمه به
شما بازگردانده شوند.
ثبتشدنتان در حوزه قضایی قبلی ،مشکالت انضباطی داشته یا دارد.

پس از ارزیابی درخواستنامهاتان ،ممکن است مدت زمان بیشتری طول بکشد تا مراحل ثبت کامل شود اگر:



از شما خواسته شود تا اِلاِیآرای را تکمیل کنید
بیش از  ۱۰سال است که از اشتغال به این حرفه خارج بودهاید و کمیته گواهینامهها باید درخواستنامهاتان برای ثبت را بررسی کند.

برای تسریع روند ثبت چه کارهایی میتوانید انجام دهید؟
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فرآیند ثبت برای صدور مجوز در بیسی زمانبر است ،اما برای سرعت بخشیدن به این روند میتوان اقداماتی انجام داد:









مطمئن شوید که نمرات آزمون مهارت زبان انگلیسی را ارائه دهید.
تمام اطالعات مورد نیاز را در هر مرحله از فرآیند ارائه و به درستی تکمیل کنید.
هزینههای مناسب را به وجه کانادایی بپردازید.
قبل از ورود به کانادا درخواستنامه خود را ارسال کنید.
از کارفرمای قبلی خود بخواهید که اظهارنامه را در اسرع وقت و به زبان انگلیسی ارسال کند.
از همه نهادهای نظارتکننده مربوطه بخواهید تا گواهی خود را در اسرع وقت و زبان انگلیسی ارسال کنند.
مراتب ارزیابی ریزنمرات تحصیلیاتان را انجام داده و بخواهید تا به موقع به بیسیاِساِلاِی ارسال شوند.
برای آزمونهای مورد نیاز خوب آماده شوید .صرف وقت و هزینه برای شرکت در کارگاهها یا گروههای مطالعه برای اِلاِیآرای واقعا ً
ارزش دارد.

برای پرسشهای مربوط به مهاجرت ،با کنسولگری کانادا در کشور خود تماس بگیرید یا از وبسایت شهروندی و مهاجرت کانادا به آدرس
 www.cic.gc.caدیدن نمایید.
برای اطالعات مربوط به استخدام و لینکهای سازمانهای خدمات اجتماعی که به حل و فصل کمک میکنند ،لطفا ً از وبسایت مجوز چند زبانه ما
دیدن نمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بیسیاِساِلاِی و مراحل ثبت از طرق زیر تماس بگیرید:
BC Society of Landscape Architects
#450, 355 Burrard Street
Vancouver, BC V6C 2G8
تلفن(604) 682-5610 :

ایمیلadmin@bcsla.org / office@bcsla.org :
www.bcsla.org
این دومین نسخه (اکتبر  )۲۰۲۱راهنمای مجوز گام به گام بیسیاِساِلاِی برای متخصصین آموزشدیده بینالمللی است .چاپ اول در ژوئن ۲۰۰۸
منتشر شد و در صورت لزوم تجدیدنظر میشود.
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