Międzynarodowy Program Edukacyjny
Niezwykłe życiorysy
mają tu swój początek

Edukacja oknem na świat.
Dufferin-Peel jest katolickim i drugim co do wielkości
wydziałem oświaty w prowincji Ontario. Zarządza 149
placówkami oświatowymi (123-szkoły podstawowe i
26 szkół średnich) na terenie Mississaugi, Brampton,
Caledon i Orangeville. Wszystkie szkoły ściśle
współpracują i są wspierane przez paraﬁe katolickie.
Szkoły przy katolickim wydziale oświaty doskonale
przygotowują swoich uczniów do dalszego życia oraz
otwierają wiele możliwości edukacyjnych na całym
świecie. Uczniom spoza Kanady, Dufferin-Peel oferuje
domową atmosferę oraz bogaty program języka
angielskiego, który umożliwia korzystanie w pełni ze
wszystkich oferowanych kursów, programów
szkolnych i sportowych.

Sąsiadujemy z Toronto – jednym z najbardziej
różnorodnych kulturowo i tętniących życiem
miast na świecie.

Szkoły Dufferin-Peel słyną:
• Ze znakomitych osiągnięć
akademickich czego
potwierdzeniem są wysokie
wyniki testów krajowych i
międzynarodowych.
• Z wyjątkowych programów
obejmujących praktyki CO-OP,
Maturę Międzynarodową (IB),
programy Advanced
Placement (AP) oraz kursy
specjalistyczne Specialist
High Skills Majors (SHSM).
• Z nagród i stypendiów.

Podróże kształcą i wpływają
na jakość naszego życia.
DPCDSB oferuje szeroki wachlarz wyspecjalizowanych programów
edukacyjnych uznawanych na całym świecie. Wiele z nich wiąże się
z praktykami zawodowymi (co-op placement) w ﬁrmach i instytucjach
działających w regionie.
Programy te stanowią fundament do dalszego, profesjonalnego rozwoju w
dziedzinach takich jak biznes, przemysł energetyczny, ochrona środowiska,
służba zdrowia, turystyka, sadownictwo, hotelarstwo, informatyka, sport,
transport i wiele innych.

Międzynarodowe uznanie dzięki znakomitej edukacji.
O międzynarodowym charakterze naszych szkół
świadczy liczba uczniów reprezentujących ponad
150 krajów świata. Jest to niezaprzeczalne
bogactwo, które pozwala nam na pielęgnowanie
indywidualnych potrzeb uczniów, wymagań
nauczycieli, rodziców i paraﬁi oraz wzrastanie w
duchu poszanowania wielokulturowości.
Szkoły Dufferin-Peel oferują ponadto:
• Anglojęzyczne środowisko
• Bogatą ofertę dodatkowych kursów języka
angielskiego
• Wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną
• Programy wspomagające integrację ze
środowiskiem kanadyjskim
• Dostęp do wielu wyższych uczelni w całym kraju
• Gwarantują bogactwo doświadczeń w duchu
„prawdziwie kanadyjskim” czyli w atmosferze
wielokulturowości

Zdobywanie pomysłów na ulepszanie świata.

Poczujesz się jak we własnym domu.

Region Dufferin-Peel cieszy się światowym uznaniem ze względu na
bezpieczne i bogate kulturowo srodowisko, doskonale placówki
zdrowotne, aktywne życie kulturalne oraz prężną scenę artystyczną,
w tym teatry, muzea, galerie sztuki, biblioteki publiczne oraz inne
placówki.
Lokalizacja naszych szkół jest bardzo dogodna (blisko miasta
Toronto, nad jeziorem Ontario, około 90 minut jazdy samochodem
nad wodospad Niagara i do granicy ze Stanami Zjednoczonymi).
Największy port lotniczy w Kanadzie to Lotnisko Pearsona w
Toronto, które łączy 180 portów lotniczych z 60 krajami świata.
Doskonale rozwinięta i sprawnie działająca komunikacja miejska i
międzymiastowa umożliwia połączenia z 16 uniwersytetami i
szkołami pomaturalnymi w promieniu 60 km.

Po więcej informacji na temat wymogów i procedury zapisów
prosimy o kontakt z Wydziałem Rekrutacji pod numerem telefonu:
905-890-0708 wew. 24512
Bezpłatna Infolinia 1-800-387-8837
E-mail: lynda.arsenault@dpcdsb.org
www.dpcdsb.org/CEC/Programs/International+Students/
Szczegółowych informacji o programie udziela
Rita Borg, Dyrektor Międzynarodowego Programu
Edukacyjnego pod numerem telefonu:
905-412-3341 wew. 31460
E-mail: rita.borg@dpcdsb.org

