At i v ida de s e ins ta l açõe s

A p oio pa r a os a l unos in t ern acion a is

Todas as escolas do New Westminster School District têm uma
variedade de clubes para esportes, belas artes, computadores e
serviços comunitários. Além disso, a cidade de New Westminster
oferece excelentes instalações recreativas e programas comunitários
o ano inteiro. Os esportes locais mais populares são futebol, basquete,
hóquei no gelo e lacrosse. Incentivamos os alunos internacionais de
longa duração a particpar das atividades escolares e comunitárias.
A participação em atividades escolares é uma maneira excelente de
melhorar o inglês na escola e fazer amigos canadenses.

Os serviços de apoio para os alunos internacionais no Westminster
School District inclue colocação em casas de família, orientação,
aconselhamento, acesso à Internet, seguro saúde e prorrogação do
visto do aluno. Serviço adicional de apoio está disponível através da
equipe multilíngüe no escritório do Programa Internacional de Educação,
localizado na Escola Secundária de New Westminster.

EXPLORE LEARN GROW

Your Education Starts Here.

Todas as famílias que oferecem acomodação são cuidadosamente
selecionadas pelo gerente de acomodação com famílias através de um
processo rigoroso que inclui um formulário de inscrição por escrito,
entrevistas pessoais, uma inspeção da casa e verificação de referências.

You Belong Here.
O New Westminster School
District é um distrito educacional
público financiado pelo governo
da província de British Columbia,
Canadá.

Programas oferecidos:
• Escola Infantil, Fundamental e Média
• Excursão de Estudo de Inglês (Verão e Inverno)
• Inglês acadêmico intensivo
• Grupos personalizados

Serviços proporcionados:
• Programa de acomodação com famílias no local
• Orientação acadêmica e individual
• Seguro saúde
• Prorrogação do visto

Viva e estude em New Westminster, faça amizades e tenha
recordações para a vida inteira!

New Westminster School District
Programa Internacional de Educação

EXPLORE LEARN GROW

A Base Do
Seu Sucesso
O New Westminster School District oferece
um programa educacional excepcional e
serviços para alunos internacionais. Nossos
alunos alcançam sucesso acadêmico,
maior entendimento, amizade e uma
variedade de aptidões para ter sucesso em
um mundo global.

Ne w W e s t mins t er : um ó t imo l ug a r pa r a v i v er e e s t uda r
New Westminster faz parte da linda Metro Vancouver, apenas 25 minutos do
centro, pelo serviço conveniente do SkyTrain. New Westminster é um lugar
amistoso e pitoresco, com um ambiente de cidade pequena. Sendo a cidade
mais antiga da região, New Westminster oferece uma comunidade de espírito
animado, com cultura e história de distinção. Em geral, New Westminster,
situada na província de British Columbia, é parte de uma cidade altamente
cosmopolitana. Esta região desfruta de um dos climas mais amenos do Canadá
e é constantemente classificada como um dos melhores lugares do mundo para
se viver.

Ne w W e s t mins t er School Dis t ric t:
L íder c a n a dense em educ aç ão in t ern acion a l
O New Westminster School District é líder em educação internacional
canadense. Temos recebido alunos internacionais desde 1987 e fomos um dos
primeiros distritos escolares públicos do Canadá a aceitar alunos internacionais.
Hoje, damos as boas vindas a alunos do mundo inteiro em nossos programs de
longa e curta duração. Para garantir que cada um de nossos alunos tenha uma

experiência positiva e memorável no exterior, oferecemos serviços de apoio
abrangente, incluindo aulas de inglês, colocação em casas de família, orientação
e tradução.

estudem por um semestre, um ano ou terminem o ensino médio. O aluno letivo
regular começa todos os anos em setembro e termina em junho. Entretanto, os
alunos internacionais podem começar na escola em setembro ou fevereiro.

Muitos formandos de New Westminster vão estudar nas principais universidade
do Canadá, dos EUA e em países do mundo todo. O New Westminster School
District se orgulha de uma educação inovadora e excelência acadêmica.

Os alunos de longa duração terão uma experiência de imersão profunda. Seu
inglês escrito e falado melhorará rapidamente e eles se sentirão confortáveis
com o estilo de vida canadense, a cultura e o sistema de educação.

O New Westminster School District oferece aos alunos internacionais uma
variedade de opções acadêmicas e de língua aplicada. Os alunos internacionais
podem matricular-se em programas de longa duração, com integração em salas
de aula canadenses ou em programas de língua inglesa de curta duração.

Além de uma educação de primeira classe, o Programa de Educação
Internacional oferece aos alunos muitas oportunidades de participar de clubes
de serviço, atividades recreativas e times esportivos. Nossos programas de
longa duração proporcionam um equilíbrio entre o estudo acadêmcio e as
atividades escolares, para garantir que os alunos desfrutem de uma experiência
educativa completa.

Programas de longa duração: Ensino infantil, fundamental e médio

Programs de curta duração

O Programa de Educação Internacional proporciona estudos acadêmicos de
longa duração para alunos do Jardim da Infância ao 12o ano (idades de 5-18).
Temos vários programas de longa duração que permitem que os alunos

Os programas de curta duração incluem Excursões de Estudo de Inglês,
Programa Intensivo de Inglês Acadêmico, Séries de Seminários para
Professores Internacionais e Programas Personalizados para Grupos. Cada

Progr a m a : de educ aç ão c a n a dense de q ua l ida de

programa combina o treinamento prático da língua com atividades educacionais
adequadas que satisfazem os interesses dos alunos. Os programs de curta
duração são realizados em vários horários durante o ano. As taxas variam de
acordo com a duração e o conteúdo do programa e normalmente incluem a
taxa do curso, materiais para uso em sala de aula, atividades educacionais e
culturais, acomodação com famílias e um Certificado de Conclusão.

A dmissão : P rogr a m a s de l ong a dur aç ão
Os candidatos devem enviar um formulário de inscrição completo, histórico
escolar oficial ou cópias autenticadas do histórico escolar do ano corrente e dos
dois anos anteriores (traduzidos para o inglês), uma foto recente e a taxa de
inscrição não reembolsável. Os resultados do TOEFL não são necessários. A
inscrição deve ser feita com três a seis meses, no mínimo, antes do início das
aulas. Quando o aluno for aceito, a taxa de inscrição e outras taxas aplicáveis
devem ser pagas. Exige-se que os alunos novos participem da orientação antes
do início das aulas.

Um Ótimo Lugar para
Viver e Estudar
New Westminster é uma comunidade canadense
maravilhosa.
A cidade mais antiga de British
Columbia, New Westminster tem bastante gente
amiga, parques lindos, lojas charmosas, edifícios
históricos interessantes e um espírito sólido de
comunidade. É um lugar pequeno, seguro e agradável
para se viver e estudar. Somos parte da Grande
Vancouver e além disso, o centro de Vancouver fica a
apenas 25 minutos pelo SkyTrain.
Grande Vancouver, a maior cidade do Canadá
ocidental, é um lugar cosmopolita lindo e excitante,
localizado entre as montanhas e o oceano. Diversas
organizações internacionais dizem que a Grande
Vancouver é um dos 10 principais lugares do
mundo para se viver e visitar. O tempo é bastante
agradável: verões quentes e ensolarados (20 – 26˚C) e
invernos amenos (3 – 10˚C).
Esportes como
caminhadas nas montanhas, velejar e esquiar são
bastante populares, assim como compras excelentes e
diversos eventos culturais, além de milhares de
restaurantes com comidas do mundo inteiro.

Líderes Canadenses em\Educação
Internacional
O New Westminster School District foi um dos primeiros distritos
escolares no Canadá a aceitar alunos internacionais. Desde 1987,
diversos alunos e adultos do mundo inteiro têm participado de nossos
programas de longa e curta duração. A educação pública canadense tem
uma reputação mundial excelente.
Os alunos a longo prazo podem escolher 3 programas. No programa
High School Completion (Conclusão do Curso Secundário), você
vive e estuda em New Westminster até formar-se com um Diploma
oficial do Ensino Secundário de British Columbia. Você se integrará em
turmas e atividades escolares com alunos canadenses. Temos também
um programa completo de Inglês como Segunda Língua (ESL) para
aperfeiçoar seu inglês. A conclusão do curso secundário em New
Westminster é uma preparação excelente para a universidade ou
faculdade. Diversos de nossos formandos vão para as principais
universidade do Canadá, dos EUA e do mundo todo.
O programa Academic Year Abroad (Ano Acadêmico no Exterior) é
semelhante ao High School Completion, exceto que você fica conosco
durante um ano letivo. Os créditos oficiais dos cursos do ensino
secundário são garantidos, podendo ser transferidos normalmente para
seu país de origem.
Programas do Ensino Elementar e Médio também estão
disponíveis para alunos de 5-13 anos.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomamos Conta de Você!
Os funcionários multilíngues do International
Education Program (Programa Internacional de
Educação) estão convenientemente localizados na
New Wesminster Secondary School, perto das salas de
aula. Proporcionamos muitos serviços impor-tantes,
incluindo
organização
da
acomodação,
conselheiros escolares e individuais, seguro
saúde, renovação do visto de estudante,
inscrição no TOEFL e informações gerais sobre
New Westminster e a Grande Vancouver.

Acomodação com famílias é uma parte
importante da experiência de estudo no exterior.
Nosso
Coordenador
de
Acomodação
providenciará uma família amiga para você.
Selecionamos famílias cuidadosamente, a fim de
proporcionar um ambiente seguro, confortável e
feliz para você, além de 3 refeições por dia e um
quarto mobiliado.
Todas as famílias que
oferecem acomodação passam por um processo
de controle que consta de entrevistas pessoais,
inspeção da residência e referências.

Alunos a Curto Prazo podem escolher também diversos programas
excitantes, incluindo Estudo de Inglês e Tours, Inglês Intensivo,
Programs Customizados para Grupos e Programas para
Adultos.
Os programas a curto prazo proporcionam diversas
oportunidades excitantes para se obter experiência e educação
internacional.

Excelentes Instalações e Recreação
A New Westminster Secondary School (NWSS) é a escola
secundária principal de New Westminster. Temos também diversas
escolas elementárias e médias para alunos mais jovens. A NWSS é uma
das escolas secundárias maiores e mais bem equipadas de British
Columbia. As facilidades da NWSS incluem: 5 laboratórios de
computadores, inclusive computadores especializados em multimídia e
Internet, 3 ginásios, uma lanchonete completa, um amplo campo de
esportes, um rinque de patinação no gelo, um teatro profissional com
3.000 lugares, salas de aula e salas de aula especializadas em ciências,
artes e música. Os alunos internacionais têm acesso grátis a email.
Nossas escolas têm diversos clubes de esportes, música, cultura e
serviço comunitário. Além disso, New Westminster tem Centros
Comunitários excelentes com uma variedade de programas recreativos.
Incentivamos você a participar em atividades extracurriculares, como
parte de sua experiência de estudo no exterior.

New Westminster School District: ADMISSÃO
DOCUMENTOS EXIGIDOS
1.

Formulário de inscrição completo.
Favor certificar-se que o aluno e seus pais
assinem o formulário de inscrição.

2.

Fotografia recente (uma).

3.

Original ou cópias autenticadas do
histórico escolar do ano letivo corrente
e dos dois anos anteriores. O histórico
escolar deve ser traduzido, em inglês.

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
1.
2.

4.

5.

Carta de Recomendação do professor
de inglês ou diretor (apenas para alunos
transferidos de escolas locais).
Taxa de Inscrição pagável ao New
Westminster School District.

3.

4.
5.
6.

Pacote de Inscrição: Favor enviar todos os documentos exigidos para
o Gerente Geral no International Education Program Office do New
Westminster School District.
Carta de Oferta: Caso sua inscrição seja aprovada, enviaremos uma
Carta de Oferta. A Carta de Oferta indicará o programa para o qual você
foi aceito, as taxas que devem ser pagas à escola e instruções para o
pagamento. Se você não for aceito, enviaremos uma Carta de Recusa.
Pagamento das Taxas: A fim de confirmar seu lugar na escola, você
deve pagar as taxas de acordo com a Carta de Oferta. As taxas podem
ser pagas por transferência bancária, ordem de pagamento ou cheque
visado.
Carta Oficial de Aceitação: Quando recebermos as taxas completas,
enviaremos uma Carta Oficial de Aceitação.
Autorização de Estudante: Com a Carta Oficial de Aceitação, você
pode solicitar uma Autorização de Estudante (Visto de Estudante) na
Embaixada canadense mais próxima.
Venha a New Westminster: Quando obtiver a Autorização de
Estudante, você pode vir para New Westminster!

TABELA DE PREÇOS PARA PROGRAMAS DE LONGA DURAÇÃO

Taxa de Inscrição

Taxa

Duração
Taxa única (não reembolsável)

$ CAD
$150

Taxa Escolar

Um Ano Letivo

$13,000

Taxa Escolar

Um semestre

$6,800

Inscrição para Acomodação com Famílias

Taxa única (não reembolsável)

$300

Taxa de Acomodação com Famílias (9 ª -12 ª série)*

Um mês (paga mensalmente)

$850

Acomodação com Famílias (6 ª - 8 ª série)**

Um mês (paga mensalmente)

Seguro Saúde
Opcional: Traslado do aeroporto para a acomodação com
famílias

Um ano/Um semestre
Taxa única (paga com o primeiro mês da
acomodação com famílias)

$900
$900/$450
$50

Observações relativas à Tabela de Preços:
1.
2.
3.
4.
5.

A taxa de inscrição pode ser paga por transferência bancária, ordem de pagamento, cheque visado, VISA ou MasterCard. A Taxa Escolar, bem
como outras taxas, podem ser pagas por transferência bancária, ordem de pagamento ou cheque visado. Favor emitir cheques ou ordens de
pagamento em favor do New Westminster School District.
As taxas especificadas são em dólares canadenses. Favor observar que as taxas estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.
* Há uma taxa de acomodação de $28 por noite para alunos durante o Programa de Orientação, em vigor 2 semanas antes do início do
semestre. Esta taxa é em adição às taxas enumeradas. Os alunos partindo após o último dia de janeiro ou junho, também pagam $28 por noite.
** A taxa de acomodação por noite para alunos da 6a-8a séries é de $30.
Há uma taxa de monitoramento da acomodação com famílias de $50 por semestre, para alunos que continuam no programa de acomodação
com famílias durante o(s) semestre(s) subsequente(s), depois dos dois primeiros semestres.
Os alunos devem tomar conhecimento de que existem taxas adicionais de participação escolar pagas durante o ano letivo. Favor contatar o
International Education Program Office para detalhes.

NORMA PARA REEMBOLSO DAS TAXAS ESCOLARES:
1.
2.
3.
4.
5.

Todos os pedidos de reembolso devem ser feitos por escrito ao Gerente Geral, International Education Program Office.
REEMBOLSO TOTAL (menos as taxas de inscrição) será proporcionado se a imigração canadense não aprovar a autorização de estudante. Para obter o reembolso,
deve-se enviar o pedido por escrito, acompanhado da carta de rejeição e da carta original de aceitação emitida pelo International Education Program do New
Westminster School District No. 40, que deverá ser recebido pelo Gerente Geral dentro de seis meses da data de recusa.
REEMBOLSO DE 2/3 quando o aluno cancelar ou tornar-se imigrante antes do início do programa.
½ do REEMBOLSO quando o aluno cancelar ou tornar-se imigrante após o início do programa, mas antes de 30 dias corridos.
NENHUM REEMBOLSO será proporcionado ao:
i.
Aluno que cancelar quaquer curso após 30 dias do início do programa.
ii.
Aluno que cancelar ou tornar-se imigrante após 30 dias do início do programa.
iii. Aluno que cancelar após 30 dias da data da matrícula.
iv. Ao aluno que for eliminado do programa por ter infringido leis ou regulamentos por determinação do governo do Canadá, da polícia, do New
Westminster School District No. 40 e/ou do International Education Program.

New Westminster School District
International Education Program
835 8th Street, New Westminster, BC, Canada V3M 3S9
Tel: 604-517-6285 Fax: 604-517-6170
Email: iep@NewWestSchool.com Website: www.NewWestSchool.com

