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I’d like to tell you about my time at university … I was a mature student. 

  من میخوام از دوران دانشگاهم براتون بگم. من یک دانشجوی بالغ بودم

It was an ordinary state school … nothing special … a single-sex school … which I’m not sure I liked … but 

the teachers were great … I had lots of friends and I never played truant like some pupils there … 

البته مطمئن نیستم که  اون یک مدرسه دولتی معمولی بود... چیز خاصی هم نداشت، یک مدرسه تک جنسیتی... که

دوستش داشتم یا نه اما معلم ها عالی بودند... من دوستان زیادی داشتم و هیچوقت مثل خیلی از دانشجویان دیگه، از 

 مدرسه فرار نمی کردم.

 tuition fees are usually cheaper … but you have to be very motivated … and I would imagine more people fall 

behind with their studies compared to  face-to-face classes … 

شهریه ها معمولا ارزون تر هستند اما باید خیلی انگیزه داشته باشی و من فکر میکنم افراد بیشتری نسبت به کلاس های 

 حضوری، از درس عقب می افتند.

  I think it is quite equal but in the UK I’ve heard that most people who go to the top universities have studied 

at public schools … you have to be very rich to study in a school like that  … they’re usually boarding 

schools  as well so the fees are enormous … 

هستند اما در انگلیسی من شنیده ام که بیشتر افرادی که به دانشگاههای تاپ می رن، در من فکر میکنم اونها تقریبا یکی 

مدارس غیردولتی تحصیل کرده اند. خیلی باید پولدار باشی که در یک مدرسه اینچنینی درس بخونی... اونها معمولا مدارس 

 ساعته هستند و بنابراین شهریه هاشون سرسام آور است. 24

 Teachers  should be subject specialists and be able to explain the subject clearly … they should give 

feedback quickly … for example not hang on to essay for ages like some of my teachers … 

اونها باید خیلی سریع فیدبک  معلمین باید متخصص رشته خود باشند و قادر باشند که موضوع را به روشنی بحث کنند...

 دهند... به عنوان مثال روی یک موضوع انشا مثل معلمین دیگه گیر نکنند...



 I had to work my way through uni so I was very busy … and sitting exams at the end of each year was a 

new experience for me as well but I really enjoyed higher education  learning about a subject I loved. 

من باید در کنار دانشگاه کار هم می کردم و بنابراین خیلی سرم شلوغ بود... و اینکه آخر هر سال باید سر امتحان میشستم 

 یک تجربه جدید برای من بود اما من واقعا از ادامه تحصیل در رشته ای که دوست داشتم لذت می بردم

 


