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Comox Vadisi Uluslararası 
Öğrenci Programına Hoşgeldiniz

Comox Vadisi Uluslararası Öğrenci Programı, Comox Vadisi Eğitim 

Müdürlüğünün bir bölümüdür. Bu program dünyanın her tarafından 

gelen uluslararası öğrencilere özgü eğitim vermek için geliştir-

ilmiştir. 2005 yılından beri öğrencilerin duygusal ve akademik 

anlayışını geliştirirken, onları bilgiyle donatıp küresel bir bakış açısı 

kazanmalarını sağlıyoruz.

• Öğrencilere bireysel ilgiyi vurgulayan küçük sınıflar

• Öğrencilere bireysel bir destek sistemi temin eden kurum per-

soneli ve evsahibi aileler 

• Öğrencileri başarılı bir lise sonrası eğitime hazırlayan ileri bir 

müfredat

• Uzmanlıkları ülke çapında kabul gören, deneyimli öğretmenler

• Ek ücret alınmaksızın bütün öğrencilere ESL (İkinci Dil Olarak 

İngilizce)/ELL (İngilizce Dil Öğrencisi) desteği 

• Her lisede bulunan Uluslararası Destek öğretmenleri tarafın-

dan, uluslararası öğrencilere özel rehberlik hizmeti 

• Her okulda öğrenme desteği veren eğitmenler

• Bütün öğrenciler için akıl sağlığı rehberlik hizmeti 

• Üniversiteye başvuruda yardım

 Öğrenci memnuniyet oranı 96%
8,000 öğrenci
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Bölgemize Hoş 
Geldiniz

Comox, Courtenay ve Cumberland, Comox Va-

disi’nde bulunan üç önemli bölgedir. Bu dost canlısı 

ve herkesi kucaklayan toplum birbirine sıkı bir 

şekilde bağlı bir ortamda şehirde bulabileceğiniz 

olanaklar sunmaktadır.

• Çok güvenli ve samimi bir ortam

• Dört mevsim doğa etkinlikleri; kayak, tek-

li kayak (snowboarding), dağ bisikleti, doğa 

yürüyüşü, golf ve birçok su sporları

• Boş zaman etkinlik merkezleri, sinemalar, 

lokantalar, butik alışveriş ve yerel taşımacılık 

hizmetleri dahil modern tesisler

• Nefes kesen güzellikteki çevre

• Kanada’nın en ılımlı iklimi

Comox Vadisi’nde 
Bize Katılın

Denizle dağlar arasına kurulmuş olan Comox 

Vadisi, Vancouver Adası doğu kıyısının orta 

kesiminde bulunmaktadır

• Vancouver’dan 20 dakikalık uçuş me-

safesinde

• Karayoluyla Victoria’dan 2,5 saat uzaklıkta

• Karayoluyla Nanaiomo Feribot Terminalin-

den 1 saat uzaklıkta

Vancouver, Calgary ve Edmonton’dan Comox 

Vadisi Uluslararası Hava Meydanına birçok gün-

lük uçuş bulunmaktadır. Nanaimo ile Vancouver 

arasında çalışan feribot seferleri kara yolu ile bir 

saat güneyimizde yer almaktadır.

%98’i İngilizce konuşan bir toplum

Nüfus 70,000 
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Programımız Sizlere Harika 
Seçenekler Sunuyor

Kuzey Amerika’da liseden mezun olup üniversite 
eğitimi almak olsun, Kanada’da 3 ile 10 ay arası kısa 
dönem lise ortamında bulunmak ya da 1 – 2 aylık Yaz 
Programımızda İngilizce eğitimi almak olsun, Comox 
Vadisi Uluslararası Öğrenci Programı, ihtiyaçlarınız 
ve ilgi alanınıza dayalı akademik ve seçme derslerle 
gerçek bir Kanada lise eğitimi çevresine tam bir ente-
grasyon temin ediyor. 

Mezuniyet Programı  
• 
• Eylül, Ocak veya Nisan’da başlayın
• BC Eyalet Yönetimi tarafından onaylı mezuniyet 

dersleri ve sınavları
• British Columbia’nın saygın Dogwood Mezuniyet 

Sertifikası
• Kuzey Amerika’nın önde gelen üniversitelerine 

başırılı bir şekilde başvurmanıza yardım etmek için 
tasarlanmış lise sonrası eğitim başvuru danışmanlığı 

Kısa Süreli Program

• Eylül, Ocak veya Nisan’da başlayın
• ESL (İkinci Dil Olarak İngilizce)/ELL (İngilizce Dil 

Öğrencisi) dersleri
• Deneyiminizden en yüksek verimi almanız için 

tasarlanmış uluslararası öğrenci etkinlikleri ve 
gezileri

Yaz Programı

• Temmuz veya Ağustos’ta başlayın
• Dersler yerel okul sınıflarında İngilizce olarak 

yapılmaktadır
• Mahalli ortam ve ötesinde günlük boş zaman 

etkinlikleri (sörf, doğa yürüyüşü, balina izleme) 

Özel Amaca Yönelik Programlar

• Açık hava eğitimini KEŞFEDİN
• Golf Programı
• Hokey Programı 
• Voleybol Programı

Her 26:1 – öğrenciye 1 öğretmen oranı

%82’si Toronto Üniversitesi, British Colum-
bia Üniversitesi ve McGill Üniversitesi gibi önde gelen 
üniversitelere giriyor.
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Okulların Her Birinde 
Heyecan Verici Olanaklar

GP Vanier Lisesi 

• 8-12. Sınıflarda 1,150 öğrenci
• 15’ten fazla spor takımı ile Comox Vadisi Spor Merkezi’nin 

evsahibi
• Açık Hava Eğitim Programı ve Hokey Programını KEŞFEDİN
• Fransızca ve İspanyolca dil kursları
• Mükemmel bir tiyatro programı
• Ülke çapında tanınmış Robot Bilim ve Fen programları
• Rugby ve basketbolda eyalet şampiyonası programları
• Okula düzenli otobüsle taşıma hizmeti

Atletik, Sanatsal, Enerji Dolu, Yeni Onarımdan Geçmiş bir okul

Mark R. Isfeld Lisesi  

• 8-12. Sınıflarda 1,000 öğrenci
• BC’nin önde gelen okullarından birisi
• Yoğun Fransızca programı
• Üstün müzik programı
• Rekabetçi kayak ve tekli kayak (snow boarding) 

takımları
• Golf programı
• Aile yanında kalınan evlere yürüme mesafesinde

Yenilikçi, Rekabetçi, Çift Dilli bir okul

Highland Lisesi  

• 8-12. Sınıflarda 800 öğrenci
• Fransızca dil programı
• Yüksekokul için çift kredi dersleri
• Elit bayan voleybol programı
• Mükemmel STE(A)M  ve atölye dersleri
• Aile yanında kalınan evlere yürüme mesafesinde

Bireysel İlgi, Akademik Odaklı, İlgili Öğretmenler
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Öğrencilerimiz, Güzel Sanatlar (müzik, fotoğrafçılık ve Resim)’dan uygulamalı teknoloji (robot, programcılık ve ani-
masyon)’ye ve geniş bir seçenek yelpazesinde olan diğer birçok konuda seçmeli dersler dahil, BC’de verilen bütün akademik 
derslere katılma olanağına sahiptirler. Dünyanın her tarafındaki 25 ülkeden gelen 300 öğrencimiz bulunmaktadır ve yabancı 
öğrenciler orta öğretim okullarımızdaki toplam öğrencilerin %10’unu oluşturmaktadır. Comox Vaidisi’nde 3 lisenin (8-12. sını-
flar) yanında 2 orta okul (6-9. Sınıflar) ve 13 ilkokul (anaokulu-6. Sınıflar) bulunmaktadır.

HERE FOR YOU  



Bir Kanadalı 
Ailenin Üyesi Olun
Comox Vadisi Uluslararası Öğrenci Programı kurum içerisin-
den yönetilen aile yanında konaklama programı ile gurur 
duyuyor. Kendini işine adamış Aile Yanında Kalma Koordi-
natörlerimiz her bir evsahibi aileyi dikkatli bir şekilde seçerler. 
Siz gelmeden önce, daima güvenli ve iyi bir şekilde bakıl-
manız için evsahibi ailelere geniş bir bilgilendirme eğitimi 
verilmektedir. Aile Yanında Kalma Koordinatörlerimiz size ve 
evsahibi ailere yardım için her zaman hazır bulunmaktadır. 
Programımıza dahil olduğunuz süre boyunca aktif bir şekilde 
sizlerle iletişim içinde olacaklar. 

Size ‘ailenin bir üyesi’ gibi davranılacak ve aşağıdakiler temin 
edilecektir:
• Günde üç öğün yemek ve atıştırmalıklar
• Kendinize ait bir oda ve evdeki bütün olanaklardan yarar-

lanma
• Aile etkinlikleri ve bayramlara katılma 
• Yanında kaldığınız ailenin ebeveynleri, okuldaki sorun-

larınız için yanınızda bulunacak
• Bireysel banka işlemleri, SIM kartı, ev ödevleri, etkin-

liklere yazılma ve okul formlarının doldurulması konu-
larında yardım

• Gerekirse tıbbi veya diş tedavisi olanağı
• Okul saatleri dışında etkinliklere araçla taşıma 

%99’ u ana dili İngilizce olan aileler

Aile başına1-2 1-2 farklı milleten öğrenci

Aile yanında kalma menuniyet oranı %91 

İşte Öğrencilerimiz Ve 
Ailelerimizin Söyledikleri

“Evsahibi ebeveynlerime Anne ve Baba diye 
hitap ettim. Annem çok iyi bir aşçı. Bana hep 
iyi yemekler yapıyor ve beni aile gezilerine 
götürüyor.”
- Doris, Çin Halk Cumhuriyeti

“Evsahibi ailemle yaşadığım için kendimi çok 
şanslı hissediyorum. Okulda veya hayatta ne 
zaman zorluklarla karşılaşsam daima evsahibi 
Annemle konuşurum. Ona çok güveniyorum.”
- Molly, Vietnam

“Evsahibi ailemden çok memnunum ve onlar 
hakkında söyleyecek çok güzel şeyler var. 
Etkinlikler düzenlemekten hoşlanıyorlar ve 
her zaman ailenin bir üyesi gibi hissetmemi 
sağlıyorlar.”- Jose, İspanya

“Farklı aileler ve dünya çapındaki öğrencil-
er arasında kurduğunuz bağ gerçekten çok 
değerli.”
--Corrie & Ed Howard
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Öğrenci Yaşamı
Comox Vadisi’nde yaşayıp okula giderken, bölgenin olanaklarından 
her bakımdan yararlanma fırsatı bulacaksınız. Bir okul takımına 
katılarak, evsahibi ailenizle maceralara atılırken veya Comox Va-
disi Uluslararası Öğrenci Programı tarafından size özel planlanmış 
etkinliklere katılırken, Vancouver Adası’nın her tarafını gezmiş 
olacaksınız. Burada, Comox Vadisi içinde he zaman yapacak çok şey 
vardır ve sizin bölgemizi keşfetmek ve arkadaşlarınızla vakit geçirme 
özgürlüğünüz olacak.

50+öğrencili kulüpler

Farklı spor takımları

20 Her yıl 20 öğrenci gezisi
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Hemen Başvurun
Online başvuruyu bu adreste yapabilirsiniz: 
studyinbritishcolumbia.com/apply
1. Başvurunuza içinde bulunduğunuz okul yılı dahil daha önce-

ki iki yılın not dökümlerini (transcript) ekleyin
2. Tarafınızdan İngilizce olarak yazılmış kendinizi tanıtan bir 

mektup ekleyin. 
3. Katılmak istediğiniz programı seçin
4. Başlama tarihinizi seçin-
             - Eylül, Ocak veya Nisan

Bölge Eğitim Müdürümüz 

Sizlere Hoş Geldiniz Diyor

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

İnternet sitesi: www.studyinbritishcolumbia.com
Eposta: Gregory.Kochanuk@sd71.bc.ca
Telefon: +1-250-703-2904
Adres: 805 Willemar Ave. Courtenay, BC, 
Canada V9N 3L7

Comox Valley International 
High School Program

comoxvalleyisp

Sosyal medyada bizi takip edin

Coox Vadisi’ne gelmenizi dört 
gözle bekliyoruz. Orta ölçekli bir 
eğitim bölgesi olarak dünyanın 
her tarafından gelen öğrencil-
ere kişiye özel hizmet ve destek 
sağladığımız için gururluyuz. 
Burada yaşayacağınız deneyim-
ler sizi daha atak ve enerji dolu 
hissettirecek ve bir ömür boyu zevkle hatırlayacağınız 
anılarınız olacak. 
---- Bay Greg Kochanuk, Bölge Eğitim Müdürü

Comox Valley International 
Student Program


