پدر و مادر اعضای آینده ما
دانشــگاه بریتیـش کلمبیــا،در سطح بین المللی برای برتر بودن در تحقیقات و دانش شناخته شده است.عالوه بر فراهم کردن محیطی
برای برتری دانش آموزان در تحصیالت ،دانشگاه  UBCفرصت های بسیار دیگری برای دانشجویان فراهم میکند.انجمن دانشجوی،
 ،UBC Sororitiesیکی ازانجمن های است که همچنان به پرورش و حمایت از زندگی دانش آموزی پر جنب و جوش در  UBCمی
پردازدUBC Sororities.از هشت  chapterتشکیل شده است،که اولین آنها در سال  ۱۹۲۸به وجود امد .پیوستن به UBC
 ،Sororitiesفرصت های بی شماری را برای رشد تحصیلی و توسعه  Leadershipدختر شما فراهم خواهد کرد و اجازه می دهد تا
اوبهره مند شود از مجموعه ای قوی از ارزش های مشترک و استانداردهای باال عالوه بر دوستی هایی ارزشمند.
ماموریت ما:
ما می کوشیم برای حمایت و توسعه رهبران رویایی که به رسیدن تعالی در همه جنبه های زندگی؛ با تمرکز بر خدمات ،رهبری،
بورس تحصیلی و دخالت اجتماعی.ما این کار را از طریق رشد پایدار ،همکاری با جامعه و تحقق ارزش ها و آرمان های سازمان های
بین المللی خود به انجام می دهیم.
چشم انداز ما:
ما به عنوان سازمان برتر در  UBCبرای توسعه ،Lبا تعهد ثابت قدم به غرور مادام العمر و مشارکت.
شعار ما:
آغاز تعالی
تصمیم به پیوستن به ما ،آسان تر است برای دختر شما با حمايت شما از ما.برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تجربه عضویت ،مزایا
و الزامات ،لطفا مراجعه کنید به وب سایت ما  .www.ubcsororities.comبرای اطالعات بیشترمراجعه کنید به
www.sororityparents.com
که دارای وبالگ مقاالت در تجربه پدر و مادر عضو از سراسر آمریکای شمالی است.
ما شما را تشویق به تبریک گفتن به دختر خود می کنید که با همکاری با انجمن ما می تواند به فرصت های خوب در دانشگاه دسترسی
پیدا کند.هر گونه سوال در مورد  ، UBCلطفا با من در تماس باشید :
ubcpanhellenicvpr@gmail.com
با تشکر
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