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ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการ
นักเรียนนานาชาติ
โคมอคซ์วาล์เลย์

โครงการนักเรียนนานาชาติโคมอคซ์วาล์เลย์ เป็นหน่วยหนึ่ง

ของเขตการศึกษาโรงเรียนโคมอคซ์วาล์เลย์ โครงการนี้มีไว้

เพื่อเสนอการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับนักเรียนนานาชาติทั่วโลก 

ตั้งแต่ปีพ.ศ 2548  เราได้ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับนักเรียน

และช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาความคิดทั่วโลกในขณะเดียวกัน

ก็ส่งเสริมความคิดและความสามารถทางวิชาการ

• มีชั้นเรียนเล็กเน้นความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล

• เจ้าหน้าที่และครอบครัวอุปถัมภ์ใช้ระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะ

• หลักสูตรขั้นสูงเพื่อเตรียมนักเรียนได้ประสพความสำาเร็จในการศึกษา

หลังจบมัธยมศึกษา

• มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

ทางสาขาเฉพาะของตน

• ให้การสนับสนุนภาษาอังกฤษ ESL และ ELL แก่นักเรียนทุกคนโดย

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• ครูฝ่ายนานาชาติในโรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งให้คำาแนะนำา

นักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ

• มีครูฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกโรงเรียน

• ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำาหรับนักเรียนทุกคน

• ให้ความช่วยเหลือในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

96% เป็นอัตราความพึงพอใจของนักเรียน

มีนักเรียน 8,000  คน

1



ยินดีต้อนรับเข้า
สู่ชุมชนของเรา

โคมอคซ์, คอร์ทเนย์  และคัมเบอร์แลนด์ เป็นชุมชนสาม

ชุมชนหลักๆที่มีในโคมอคซ์วาล์เลย์ ชุมชนที่เป็นมิตรแห่งนี้

ให้บริการสิ่งอำานวยความสะดวกในเมืองที่มีสภาพแวดล้อม

อย่างใกล้ชิด

• เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและต้อนรับด้วยความยินดี  

• มีสันทนาการกลางแจ้งสี่ฤดู เช่น สกี สโนว์บอร์ด 

ปั่นจักรยานเสือภูเขา เดินป่า ตีกอล์ฟและกีฬา

ทางน้ำาหลายประเภท 

• มีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ทันสมัยรวมถึงศูนย์สันทนาการ 

โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านบูติกและ

รถโดยสารสาธารณะ

• แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม

• มีสภาพอากาศที่หนาวน้อยที่สุดในแคนาดา

เชิญเข้าร่วมกับเราที่
โคมอคซ์วาล์เลย์

โคมอคซ์วาล์เลย์ อยู่ระหว่างภูเขาและทะเลและตั้งอยู่

 ครึ่งทางขึ้นไปทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะ

แวนคูเวอร์

• ใช้เวลาบิน 20  นาทีจากเมืองแวนคูเวอร์ 

• ขับรถสองชั่วโมงครึ่งจากเมืองวิคตอเรีย

• ขับรถ 1  ชั่วโมงจากท่าเรือนาไนโม่

สนามบินนานาชาติของโคมอคซ์วาล์เลย์ บริการ

เที่ยวบินหลายเที่ยวต่อวันจากแวนคูเวอร์, แคลการี่

และเอดมันตัน มีเรือข้ามฟากโดยใช้เวลาขับรถยนต์

หนึ่งชั่วโมงไปทางใต้ระหว่างเมืองนาไนโม

และเมืองแวนคูเวอร์

98% แวดล้อมด้วยผู้คนพูดภาษาอังกฤษประมาณ 

ประชากร 70,000 คน
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โปรแกรมของเราเสนอ
ทางเลือกที่ยอดเยี่ยม

ไม่ว่าคุณต้องการที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียน
มัธยมศึกษา
และศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ 
ควรมีประสพการณ์กับโปรแกรมระยะสั้น 3 ถึง 10 เดือน
ของโรงเรียนมัธยมของแคนาดาหรือเรียนภาษาอังกฤษ
ในโปรแกรมภาคฤดูร้อน 1-2 เดือน โครงการนักเรียน
นานาชาติโคมอคซ์วาล์เลย์ได้นำาเสนอบูรณาการเข้ากับ
สภาพแวดล้อมโรงเรียนมัธยมของแคนาดาแท้ๆโดยมี
ชั้นเรียนด้านวิชาการและวิชาเลือกตามความต้องการ
และความสนใจของนักเรียน

โครงการสำาเร็จการศึกษา 
• เริ่มเดือนกันยายน เดือนมกราคมหรือเดือนเมษายน
• รัฐบาลบีซี อนุมัติหลักสูตรและการสอบ
• ได้รับใบรับรองสำาเร็จการศึกษาของบริติชโคลัมเบียด๊อกวู้ด 
      อันทรงเกียรติ
• รับคำาปรึกษาการสมัครหลังจบมัธยมศึกษาซึ่งออกแบบมา
     เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
     ชั้นนำาในอเมริกาเหนือได้สำาเร็จ

โปรแกรมระยะสั้น

• เริ่มเดือนกันยายน เดือนมกราคมหรือเดือนเมษายน
•    เรียนภาษาอังกฤษ ESLและ ELL
•    กิจกรรมและทัศนศึกษาของนักเรียนนานาชาติ
     ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์สูงสุด

โปรแกรมภาคฤดูร้อน

• เริ่มเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม
• ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเรียนในห้องเรียนภายใน
      พื้นที่ของโรงเรียนท้องถิ่น
• กิจกรรมสันทนาการประจำาวันในชุมชนและอื่น ๆ
      เช่น ( เล่นเซิร์ฟ, เดินป่า,และ ดูปลาวาฬ)

โปรแกรมพิเศษเฉพาะทาง

• สำารวจการศึกษากลางแจ้ง
• โปรแกรมตีกอล์ฟ
• โปรแกรมฮอกกี้
• โปรแกรมวอลเลย์บอล

 อัตราส่วนครู 1 ต่อนักเรียน 26 คน

82% ของผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำาได้ เช่น มหาวิทยาลัยโทรอนโต มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย
และมหาวิทยาลัยแมคกิลล์
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โอกาสที่น่าตื่นเต้นของ
แต่ละโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจีพี แวนเนียร์ 

• มีนักเรียน 1, 150 คนในเกรด 8-12
• เป็นที่ตั้งศูนย์กีฬาโคมอคซ์วาล์เลย์ ซึ่งมีทีมกีฬา
      มากกว่า 15 ทีม
• โปรแกรมสำารวจการศึกษากลางแจ้งและโปรแกรมฮอคกี้
• หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปน
• หลักสูตรการละครที่ยอดเยี่ยม
• หลักสูตรวิทยาการหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ
      ระดับประเทศ
• โปรแกรมแข่งขันชิงแชมป์รักบี้และบาสเกตบอลระดับมณฑล
• มีรถประจำาโรงเรียนรับส่งไปโรงเรียน

กีฬา, ศิลปะ, ความกระตือรือร้น, เพิ่งปรับปรุงใหม่ 

โรงเรียนมัธยมศึกษามาร์ค อาร์ ไอส์เฟลด์ 

• มีนักเรียน 1, 000 คน ในเกรด  8-12
• โรงเรียนติดอันดับต้น ๆ ในบีซี
• หลักสูตรเรียนวิชาต่างๆเป็นภาษาฝรั่งเศส 
• หลักสูตรการดนตรีที่ดีเป็นเลิศ 
• มีทีมสกีและสโนว์บอร์ดที่มีการแข่งขันสูง
• โปรแกรมตีกอล์ฟ
• สามารถเดินไปกลับบ้านโฮมสเตย์ได้

นวัตกรรม, การแข่งขัน, เป็นโรงเรียน สองภาษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาไฮแลนด์  

• มีนักเรียน 800  คนในเกรด8-12
• หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส
• หลักสูตรได้เครดิตทั้งที่โรงเรียนและเครดิตโอนเข้าวิทยาลัยด้วย
• โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงยอดเยี่ยม
• หลักสูตร STE (A) M ที่ยอดเยี่ยมและหลักสูตรภาคปฏิบัติ
• สามารถเดินไปกลับบ้านโฮมสเตย์ได้

ให้ความสนใจส่วนบุคคล, การมุ่งเน้นด้านวิชาการ, การมีส่วนร่วมของครู
4

นักเรียนของเราสามารถเข้าเรียนหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในบีซี รวมถึงหลักสูตรวิชาเลือกที่หลากหลายซึ่ง
มีตั้งแต่วิจิตรศิลป์ (ดนตรี  ถ่ายรูป และศิลปะ)ไปจนถึงเทคโนโลยีประยุกต์ (หุ่นยนต์  การเขียนโปรแกรมและแอนิเมชั่น)
อื่น ๆ อีกมากมาย นักเรียนนานาชาติของเรา 300คน มาจากมากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก และคิดเป็น 10  %ของนักเรียน
ทั้งหมดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของเรา และมีโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง (เกรด 8-12) มีโรงเรียนมัธยมกลาง2 แห่ง
 (เกรด 6-9)  และโรงเรียนประถมศึกษา   -อนุบาล (แห่ง13 เกรด 6) ในโคมอคซ์วาล์เลย์

HERE FOR YOU  



มาเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวชาวแคนาดา
โครงการนักเรียนนานาชาติโคมอคซ์วาล์เลย์ มี
ความภาคภูมิใจในโปรแกรมโฮมสเตย์ที่เราดำาเนินการภายใน
ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของเราคัดกรองครอบครัวอุปถัมภ์
อย่างรอบคอบ ก่อนที่คุณจะมาถึง ครอบครัวอุปถัมภ์จะได้รับ
คำาแนะนำาอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปลอดภัยและได้รับ
การดูแลเป็นอย่างดีเสมอ ผู้ประสานงานโฮมสเตย์ของเรา
พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณและครอบครัวอุปถัมภ์
พวกเขาจะสื่อสารกันตลอดเวลาระหว่างที่คุณอยู่ใน
โปรแกรมของเรา
 
คุณจะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและ
สามารถคาดหวัง:
• อาหารสามมื้อต่อวันพร้อมของว่าง
• ห้องส่วนตัวและการเข้าถึงสิ่งอำานวยความสะดวกในบ้าน

ทั้งหมด
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและวันหยุด
• ผู้ปกครองโฮมสเตย์ของคุณให้การสนับสนุนระหว่างคุณกับ

โรงเรียน
• ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการธนาคารส่วนบุคคล  ซิมการ์ด 

การบ้าน
      การสมัครกิจกรรมและกรอกแบบฟอร์มโรงเรียน
• หากจำาเป็นสามารถเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์หรือทันต

กรรม
• ขับรถไปส่งเพื่อทำากิจกรรมนอกเวลาเรียน

99% เป็นอัตราครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแรก

มีนักเรียน 1-2คนมาจากเชื้อชาติต่างๆต่อครอบครัว

91% เป็นอัตราความพึงพอใจครอบครัวอุปถัมภ์

นี่คือสิ่งที่นักเรียนและ
ครอบครัวอุปถัมภ์ของเรา
บอกกล่าวกัน

“ ฉันเรียกพ่อแม่อุปถัมภ์ว่าพ่อและแม่  
แม่ของฉันทำาอาหารเก่งมาก เธอมักจะ
ทำาอาหารอร่อย ๆ ให้ฉันและพาฉันไปเท่ียว
กับครอบครัว”   ดอริส จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

“ ฉันรู้สึกโชคดีมากท่ีได้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ของฉัน 
ฉันมักจะพูดคุยกับแม่โฮสต์ของฉันเสมอ 
เวลาฉันเจอปัญหาท่ีโรงเรียนหรือในชีวิต
 ฉันเช่ือใจเธอมาก” มอลลี  ่จากเวียดนาม

“ ผมมีความสุขมากกับครอบครัวอุปถัมภ์ของผม
และผมสามารถพูดส่ิงดีๆมากมายเก่ียวกับพวกเขาได้ 
พวกเขาชอบทำากิจกรรมและทำาให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของครอบครัว”  โฮเซ - จากเสปน

“ ความผูกพันท่ีคุณสร้างข้ึนท่ัวโลกกับครอบครัว
และนักเรียนท่ีแตกต่างกัน เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากจริงๆ”
-  จาก คอร์ร่ี และ เอด ฮาเวิร์ด
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ชีวิตนักเรียน
ในขณะที่อาศัยและศึกษาอยู่ในโคมอคซ์วาล์เลย์ คุณจะมีโอกาส
ที่ไม่สิ้นสุดกับการสัมผัสประสบการณ์ทั้งหมดในพื้นที่นี้ 
ด้วยการเข้าร่วมทีมโรงเรียนไปผจญภัยกับครอบครัวอุปถัมภ์
ของคุณหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วางแผนไว้สำาหรับคุณ
โดยโปรแกรมนักเรียนนานาชาติโคมอคซ์วาล์เลย์ 
คุณจะได้เดินทางไปทั่วเกาะแวนคูเวอร์  ที่โคมอคซ์วาล์เลย์ 
มีอะไรให้ทำามากมายและคุณจะมีอิสระในการสำารวจชุมชน
และใช้เวลาร่วมกับเพื่อนของคุณ 

มีสโมสรนักเรียนมากกว่า50 แห่ง
มีทีมกีฬาที่หลากหลาย

ศึกษานอกสถานที่ 20 ครั้งต่อปี
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สมัครตอนนี้ได้
สมัครออนไลน์ได้ที่: studyinbritishcolumbia.com/apply

1. รวบรวมใบร บัรองผลการเร ยีนสองป กีอ่นหนา้ 
    รวมท ั ง้ใบร บัรองผลการเร ยีนในป กีารศ กึษาป จัจบุนัของคณุ
2. รวบรวมจดหมายแนะนำาตวัท ีค่ณุเข ยีนเป น็ภาษาองักฤษ 
    บอกเราเก ีย่วกบัตวัคณุและเหตผุลท ีค่ณุตอ้งการเร ยีนท ี ่
    โคมอคซว์าลเ์ลย ์
3. เล อืกโปรแกรมท ีจ่ะเร ยีน
4. เล อืกเด อืนท ีค่ณุจะเร ิม่
     เด อืนกนัยายน, เด อืน มกราคมหร อืเด อืนเมษายน

ผู้อำานวยการเขตของเรา

ยินดีต้อนรับคุณ

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Website: www.studyinbritishcolumbia.com
Email: Gregory.Kochanuk@sd71.bc.ca
Phone: +1-250-703-2904
Address: 805 Willemar Ave. Courtenay, BC, 
Canada V9N 3L7

Comox Valley International 
High School Program

comoxvalleyisp

ติดตามเราที่โซเชียลมีเดีย

พวกเรารอคอยการมาถึงโคมอคซ์ วาล์เลย์ 
ของคุณในฐานะเขตการศึกษาขนาดกลาง
 เรามีความภาคภูมิใจที่นำาเสนอบริการเฉพาะ
บุคคล
และให้การสนับสนุนแก่นักเรียนนานาชาติจาก
ทั่วโลก
 ประสบการณ์ของคุณจะทำาให้คุณรู้สึกท้าทาย 
มีพลัง
และมีความทรงจำาที่ตรึงใจไปตลอดชีวิต
----นายเกรก คอชานุก  ผู้อำานวยการเขตการศึกษา

Comox Valley International 
Student Program


