Перетворення учнів у громадян світу
Великий Ванкувер, Британська Колумбія, Канада

Цілеспрямованість
Необмежені можливості
S t u d y I n La n g l e y.co m

П еретворення у чнів у гр омад ян сві ту

«Я би хотіла подякувати багатьом людям за свої успіхи й
досягнення у такому ранньому віці. Перш за все, я би хотіла
висловити свою вдячність Шкільному округу Ленглі №35,
зокрема своїй школі, за те, що вони дають рівень освіти,
який вважається одним з найкращих у провінції, а вчителі
та однокласники там найкращі, які тільки можуть бути…»

> Kathy Lim, переможець Чемпіонату з гольфу Роял Канадіан серед дівчат молодшего
шкільного віку й випускниця Шкільного округу Ленглі №35 2014 р.

Прийдіть як гість, а підіть як друг

Ласкаво просимо в Канаду !

ДОПОМОГА У ВИВЧЕННІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:
Знахождення потенціалу, розбудова
кар’єри
Допомога у вивченні англійської мови надається в
усіх школах, які приймають на навчання учнів з-за
кордону. Оцінка рівня володіння мовою
перевіряється в учнів одразу після прибуття, а
потім вони проходять відповідний до їхнього
рівня курс навчання англійській мові та
навчальним дисциплінам залежно від своїх
здібностей та визначеної мети. Вчителі, які мають
спеціальну підготовку, використовуючи ефективні
методи навчання, слідкують за тим, щоб учні
набували навички та знання, необхідні для
успішного навчання. Учні відвідують заняття
разом із канадськими школярами з самого
початку своєї програми навчання, і, таким чином,
забезпечується максимальна відкритість до
спілкування з носіями англійської мови.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ
В ЛЕНГЛІ:
Відповідальність, гармонія та
традиції
Правильний вибір школи для навчання
за кордоном - це дуже важливе
рішення. Ваш успіх сьогодні вплине на
ваш успіх завтра. Розкинутий всього на
відстані 45 кілометрів від Ванкувера,
округ Ленглі є ідеальним місцем для
учнів, які бажають відвищити свій
рівень володіння англійською мовою і
разом з тим досягти поставлених перед
собою цілей в академічному навчанні.
Ось декілька причин, з яких Ленглі є
правильним вибором для вас:
• Чудове місце знаходження,
комфортний клімат
• Безпечний для проживання район,
дружелюбні люди, прекрасні місця
для відпочинку та розваг
• Програма проживання в помешканні
хазяїв, які надають всебічну підтримку
та знаються на потребах іноземних
учнів
• Для більшої частини населення
англійська є рідною мовою, тож
учні мають багато можливостей для

вивчення англійської
• Великий вибір шкіл, великий вибір
програм
• Всі види академічних і
факультативних курсів навчання
• Всебічна підтримка іноземним учням
• Курси навчання англійській мові є у
всіх школах
• Перевірений шлях для продовження
освіти у ВНЗ і відкриття інших
можливостей

НАШІ ПРОГРАМИ:
Повага до традицій,
інтенсивність навчання
Іноземні учні в Ленглі можуть
скористатись усіма звичайними
програмами і середніми навчальними
закладами, які пропонують навчання й
для канадських школярів. Учні можуть
вибирати з великої кількості предметів,
і всі ці предмети викладають
дипломовані вчителі, які пройшли
затверджені урядом програми
навчання. На додаток до стандартних
базових курсів і факультативних курсів
навчання ми пропонуємо велику
кількість спеціалізованих програм.
• Програми для середніх класів і

старших класів середньої школи
• Програми початкової школи
• Літні табори
• Спеціалізовані програми (інтенсивне
навчання, програма міжнародного
бакалавріату, навчання французській
методом занурення в мовне середовище,
програма витончених мистецтв, виробництво
теле- і відеопрограм, спортивні програми та
школи)
• Базові програми
• Програми загального ознайомлення
• Позакласні заняття
• Короткотермінові та випускні програми

СЕРЕДНІ ШКОЛИ В ЛЕНГЛІ
Перетворення життя учнів, новаторське
лідерство в освіті
Всі школи пропонують всебічну підтримку іноземним учням,
включаючи допомогу у вивченні англійської мови, і мають повний
набір академічних, мовних і факультативних курсів навчання,
позакласних занять, гуртків по інтересах і секцій з таких видів спорту,
як волейбол, баскетбол, футбол, регбі, перегони по пересіченій
місцевості на гірських велосипедах і легка атлетика. Всі школи також
пропонують широкий вибір курсів навчання в галузі витончених
мистецтв, включаючи музику, театральне мистецтво та образотворче
мистецтво. Школи також пропонують спеціальні курси та програми,
такі як заняття з інтенсивним навчанням.
Розлогу інформацію по кожній школі можна знайти на нашому
веб-сайті www.StudyInLangley.com у розділі Schools.

Короткі факти:
> 7-й за розміром шкільний округ у Британській Колумбії;
> відомий як місце народження Британської Колумбії;
> 40 шкіл, 8 середніх шкіл для старших класів, 3 школи для
середніх класів і 29 шкіл для початкових класів – усього
> 19 000 учнів.

Aldergrove Secondary

Brookswood Secondary

Спеціальні програми та курси:
навчання французській методом
занурення в мовне середовище,
хокейна школа, фізкультура –
бейсбол.

Спеціальні програми та курси:
навчання французській методом
занурення в мовне середовище,
виробництво кіно- і телепрограм,
програма цифрового навчання
методом занурення.

D.W. Poppy Secondary

Langley Fine Arts Secondary

Семестрове навчання,
класи: 9 -12

Семестрове навчання,
класи: 8 – 12

Спеціальні програми та курси:
музикальний театр, розробка
ігор у форматі 3D, цифрові
засоби масової інформації та
комунікації.

Langley Fundamental
Middle & Secondary

Лінійне навчання, класи 8-9;
семестрове навчання, класи 10-12
Спеціальні програми та курси:
програма підготовки до випуску з
відзнакою, інформаційна
технологія, бізнес-освіта.

Лінійне навчання,
класи: 8 – 12

Семестрове навчання, лінійне
навчання (витончені мистецтва як
складова частина), класи: 8 – 12

Спеціальні програми та курси:
інтенсивне спеціалізоване навчання у
галузі витончених мистецтв
(письменницька творчість, танок,
театральне мистецтво, музика,
фотографія, образотворче мистецтво).

Langley Secondary
Семестрове навчання,
класи: 9 – 12

Спеціальні програми та курси:
інтенсивний курс витончених
мистецтв, танок, школа бейсболу.

R.E. Mountain Secondary

Walnut Grove Secondary

Спеціальні програми та курси:
програма міжнародного
бакалавріату (МБ), підготовка до
МБ, китайська мова
(мандаринський говір).

Спеціальні програми та курси:
навчання французській методом
занурення в мовне середовище;
школа енергії, розвитку і глобального
навколишнього середовища –
комплексне екологічне навчання;
розробка відеоігор.

Лінійне навчання,
класи: 9 – 12

Лінійне навчання,
класи: 8 – 12

Ласкаво просимо в Канаду !

ТУРБОТА І ПІДТРИМКА УЧНІВ
Надихаючі вчителі та координатори
Щоб досягти успіхів у навчанні, учні мають почуватись
комфортно й отримувати добру підтримку. Вчителі та
спеціально призначені координатори Програми іноземних
учнів (ПІУ) у кожній середній школі для старших класів
працюють у тісному контакті з учнями, щоб задовольнити
їхні навчальні, соціальні та емоційні потреби. Постійне
спілкування між вчителями, учнями, координаторами і
родинами, в яких мешкають учні, дозволяє нам швидко
вирішувати питання, які викликають занепокоєння. Родинам,
які залишаються в рідній країні, надсилаються табелі
успішності учнів, щоб батьки знали про успіхи своїх дітей у
навчанні та про їхнє повсякденне життя. Батьки завжди самі
можуть зв’язатись безпосередньо з координаторами ПІУ,
щоб дізнатися про те, як йдуть справи з навчанням у їхніх
дітей.

ПРОЖИВАННЯ В РОДИНІ
Знання на все життя, дружні зв’язки на довгі роки
У нас є свій відділ з організаціі проживання в родині, який працює з 1989 р., коли було
розпочато Програму іноземних учнів. За ці роки ми набули величезний досвід і знання.
Батьки іноземних учнів можуть бути впевнені, що ми працюємо 24 години на добу для
забезпечення безпеки та комфорту їхніх дітей. Наша Група з організації проживання в родині
прискіпливо вивчає варіанти та відбирає домівки, де учні будуть почувати себе бажаними
гостями, і де до них будуть ставитись як до членів родини. В родині проживання учні мають
можливість у комфортних умовах і не соромлячись спілкуватись і покращувати свій рівень
англійської, а також знайомитись із канадською культурою.
В домівках, де мешкають учні, їм надається таке:
• Окрема кімната з ліжком, письмовим столом і лампою, а також туалетним столиком
із дзеркалом.
• 3-разове харчування і легка закуска.
• Часто учні мешкають недалеко від своїх шкіл, куди легко дістатися пішки, або приймаючі
родини забезпечують транспорт, який підвозить дітей до школи й забирає назад.

ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ:
Порядок розгляду прохань про зарахування, порівняння вражень
Для подання заяви на зарахування до Програми іноземних учнів в Ленглі вам
потрібно зайти на веб-сайт www.StudyInLangley.com і заповнити заяву в режимі
он-лайн, або зробити декілька простіх кроків, що описані нижче. Ви можете
завантажити копію бланку заяви з нашого веб-сайту StudyInLangley.com або
зв’язатись із нашим офісом електронною поштою за адресою
ISPadmissions@SD35.bc.ca і попросити, щоб ми надіслали вам копію бланку.
1) Процедура подання заяви
Варіанти:
А. Подання заяви в режимі он-лайн:
Зайдіть на веб-сайт ISPweb.SD35.bc.ca і
далі дотримуйтесь інструкцій. Якщо
знадобиться допомога, зв’яжіться з нами
за адресою ISPadmissions@SD35.bc.ca
або зателефонуйте 604 534 7891
Б. Подання заяви у паперовому вигляді
• Користуючись ручкою, повністю і
чітко заповніть англійською всі
поля у бланку заяви.
• Переконайтеся в тому, що заяву
підписано як вами (учнем), так і
ким-небудь із ваших батьків.
• Перекладіть і надішліть нам у
додатку свій найостанніший табель
успішності та повний витяг про
академічну успішність за попередні
два роки навчання.
• Зробіть фотокопію і надішліть нам у
додатку сторінку з вашого (учня)
паспорту з фотографією (якщо є
паспорт).
2) Надішліть заяву нам
Відскануйте й надішліть нам усі
необхідні документи за адресою:
ISPadmissions@SD35.bc.ca.
3) Сповіщення про зарахування
Після прийняття рішення про
зарахування в нашу програму ми
надішлемо «Сповіщення про
зарахування» (Notiﬁcation of Acceptance)
вам, вашому представникові або вашій
контактній особі (як зазначено в заяві).
Коли ви отримаєте Сповіщення про
зарахування, перевірте, будь ласка,
правильність вказаної в ньому
інформації, оскільки ця інформація
використовуватиметься при надсиланні
вам «Листа-повідомлення про
зарахування».
4) Сплата
Для того, щоб зберегти за вами місце,
просимо вас якомога швидше сплатити
всю суму за навчання, яку вказано в
рахунку. Платіжна інструкція та
банківські реквізити будуть надіслані
вам разом із рахунком.

5) Відправте заяву
Відправте поштою оригінали заяви,
документів, що до неї додаються, і витягу про
академічну успішність на нашу адресу:
Admissions Department
International Student Program
Langley School District #35
4875 – 222nd Street
Langley, British Columbia
Canada V3A 3Z7
6) Лист-повідомлення про зарахування
Коли ми отримаємо всю сплату за навчання
як це вказано в нашому «Сповіщенні про
зарахування», ми надішлемо вам офіційний
«Лист-повідомлення про зарахування», який
необхідно мати для подання Заяви на
отримання дозволу на навчання (Study
Permit Application). Лист-повідомлення буде
надіслано вам по факсу, а оригінал
документу буде відправлено кур’єрською
поштою.

Зустріч зі світом, приємні знайомства з новими людьми
«Проживання в родині – це класно… Вони
дуже дружелюбні, ми як звичайна родина, і
це реально працює… Ми здорово проводимо
багато часу разом, часто де-небудь
зависаємо. Ми цілі вихідні проводимо
разом… Їздимо до Ванкуверу, це реально
класно».
Adam Ruzicka
«Мені дуже подобається ця школа, тому
що у мене тут з’явилося багато нових
друзів… У цього викладача дійсно можна
багато чому навчитись, вона дуже
терпляча, і у неї гарне почуття гумору…
Мені подобається в Ленглі, тому що це
маленьке місто. Таке тихе місце, де можна
зосередитися на навчанні, реально можна
спокійно подумати, поміркувати…»
Jeff Chen Chongyu
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Цілеспрямованість. Необмежені можливості
Програма поглибленого вивчення предметів у традиційному навчальному середовищі

4875 –222nd Street
Langley, British Columbia
Canada V3A 3Z7

StudyInLangley.com
ISP@SD35.bc.ca
Telephone: 604 534 7891
Facsimile: 604 532 1450
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