AKADEMİK BAŞARINIZ GÜNEY ONTARİO FAKÜLTESİNDE BAŞLAR
UYGUN MALİYETLERLE MÜKEMMEL HİZMETLER

•

Lise Sertifika Programı (Seviye 9 - 12)

•

Üniversite Hazırlık Programı

•

İngilizce öğrenim programı
1

www.southernontariocollegiate.ca

Official Test Venue
Fakülte, IELTS testleri
için resmi bir yerdir

— Neden Güney Ontario Fakültesini (SOC)
Seçmelisiniz?—

20% düşük fiyatlar

36% Güney Ontario Fakültesi
(SOC) mezunlarının% 36'sı Toronto
Üniversitesi'nden Kabul teklifleri alıyor

98% 'i en iyi üniversitelere
kabul edilir

20 Akademik yıl boyunca yirmi
üniversite ziyareti ve sunum
yapılmaktadır

40 Yılda 40 IELTS testi Fakültenin
yerinde yapılmaktadır

15:1 Öğrenci-Hocaya oranı :1:1
45 Fakülte Toronto'nun Güneyine
45 dakika uzaklıktadır

1 Şehir merkezine bir dakikadır
•

Öğrencilere, Kuzey Amerika'da ve dünya çapında kabul edilen Ontario Lise Sertifikası (OSSD) verilir

•

Çeşitli uluslararası öğrenci grubu

•

Nitelikli öğretim üyeleri

•

Kanadalı ailelerle özenle seçilmiş konutlar

•

Fakültede vize başvurusuna yardımcı olacak uzman bir ekip

•

Üniversite kampüsünde tam zamanlı eğitmenler

•

Üniversite başvurularına yardımcı olacak üniversite kayıt danışmanı

•

Mükemmel avantajlar ve ayrıcalıklı bir konum

Müdürün mesajı

Güney Ontario Fakültesi, gençlere fırsatlar
sunan ve kapılar açan bir eğitim kurumudur. Güney Ontario Fakültesindeki
özel akademik ekibin hedefleri arasında
Her erkek ve kız öğrencinin akademik
potansiyelinin, çalışmalarının dayandığı
sağlam temellere, iş hedeflerine ve dengeli
bir kişilik oluşturma arzusuna dayanmasını
sağlamaktır. Aynı zamanda karakter
geliştirme geleneklerine bağlıyız. Fakültenin öğretim üyeleri akademik, bütünlük
ve mükemmellik için bir modeldir. Fakültenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin bir
parçası olmaktan onur duyuyorum.

Trish Nanayakkara OCT
Güney Ontario College Müdürü, Ontario
Öğretmenler fakültesi tarafından sertifika
almıştır. Trish Nanayakkara, Ontario'da
kapsamlı bir öğretim ve eğitim liderliği
deneyimine sahiptir. Trish Nanayakkara,
Temel Eğitim Sertifikasından ziyade, özel
İhtiyaç Eğitimi ve Güzel Sanatlar
alanlarında özel niteliklere sahiptir.
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Fakülte hakkında
Güney Ontario Fakültesi, Kanada, Amerika, İngiltere ve Avustralya üniversitelerinin ve dünya
çapındaki diğer saygın üniversitelerin kabul koşullarını karşılamak için üniversite öncesi düzeyde
uluslararası öğrencileri nitelendirme konusunda uzmanlaşmış özel bir lisedir.
Güney Ontario Fakültesi, kapılarını 1980'de açtı ve o zamandan beri istikrarlı bir şekilde genişledi.
Fakültedeki öğrenci sayısının her yıl arttığı bir zamanda, Fakülte her öğrencinin potansiyelini
geliştirmeye odaklanır.
Felsefemiz "bilgi ve bilgelik arasında
bir denge" üzerine kuruludur ve
öğrencilere üniversitede başarılı
olmak ve genel olarak hayatta
başarılı olmak için gereken temel
becerileri sağlar.

Southern
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Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bireysel öğrencinin
başarısına göre eğitim
Güney Ontario Fakültesinde, her öğrencinin güçlü yönlerini besleyen ve her kişisel başarının karakter
oluşturmaya yardımcı olduğu ve özgüveninin gelişmesine olanak tanıyan bir ortam sunabildiğimiz için
kendimizle gurur duyuyoruz.
Fakülte hocaları öğrencilerle çalışma planlarını ve kariyer yönelimlerini tartışacaklar. Öğrencilere, kişisel
hedeflerine ve seviyelerine uygun İngilizce dilinde en iyi kursları önerirler.
Öğrenciler Maplewood Öğrenci Veri Sistemi olan Güney Ontario Fakültesine vardıklarında, Öğrencilerin
velilerine, yoklama kayıtlarını ve notları yayınlanırken izlemelerine izin veren bir erişim kodu verilir.

Southern
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İngilizce öğrenenler
için destek

İngilizce öğrenenler için destek
Güney Ontario Fakültesinde, Kanada'da İngilizce dil becerilerini geliştirmeye devam etmeleri gereken
yeni uluslararası öğrenciler için beş seviyede İngilizce kursları sunmaktadır.
Öğrenciler ayrıca kendilerini İngilizce ortamına sokmalarına yardımcı olan eğitim hizmetlerine ve akademik danışmanlığa erişebilecekler.

Fakülte, IELTS testleri için resmi bir yerdir
Fakülte mükemmel bir konuma, mükemmel avantajlara sahiptir ve Hamilton'daki IELTS sınavlarının resmi
sitesidir. Güney Ontario fakültesinin web sitesinde yılda yaklaşık kırk IELTS sınavı yapılmaktadır.

IELTS

Dünyanın en yaygın ve en akredite İngilizce sınavı eğitim, çalışma ve
göçmenlik amaçlarıyla kabul edilmektedir.

Southern Ontario Collegiate—IELTS Testleri
28 Rebecca Caddesi, Hamilton ON L8R 1B4
http://idp.ieltscanadatest.com
16:30Ielts.toronto@idp.com

Southern
Ontario
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Telephone: 647-964-3587
iletişim saatları: Pazartesi - Cuma, 09:30 -
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ÜST DÜZEY
ÜNIVERSITELERLE
BULUŞMA

Fakülte, seçkin üniversitelere göre çok saygındır
Güney Ontario Fakültesinde çalışmanın temel kuralları şunları içerir: zaman yönetimi, bağımsızlık,
sorumluluk, inisiyatif, öz motivasyon, başkalarıyla ilişki geliştirme, öğrenme becerileri, eğitim hedefleri belirleme ve bunlara ulaşma dersleri. Bu değerlerin bir sonucu olarak, Güney Ontario Fakültesi, ondan mezun
olan öğrencilerin gelecekte üniversite eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlamaktadır.
Güney Ontario Fakültesi, yüksek kaliteli eğitimiyle ülke çapında birinci sınıf üniversiteleri cezbetmektedir.
Her yıl, Güney Ontario Fakültesindan yetenekli gençleri işe almak için yirmiden fazla üniversite bizi ziyaret
ediyor. Bu, öğrencilerimize büyük üniversitelerin temsilcileriyle kişisel görüşmeler yapmaları için değerli
fırsatlar sağlamaktadır.

Southern
Ontario
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PROGRAMLARIMIZ

Lise Sertifika Programı (Seviye 9 - 12)
Mezunlar, Ontario Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Ontario lise Sertifikasını (OSSD) alırlar.
İkinci sınıf öğrencilerini / lise birinci sınıf öğrencilerini / ikinci sınıf ortaokul öğrencilerini / ikinci sınıf lise
öğrencilerini / üçüncü sınıf lise öğrencilerini / veya Batı Afrika Sınav Kurulu Sertifika öğrencilerini kabul eder.
Nisan, Ağustos ve Aralıktır

Üniversite Hazırlık Programı
Üniversite Hazırlık Programı, siz ve Kanada'daki üniversite arasındaki bağlantıdır. Güney Ontario'daki programın süresi, Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eşdeğer akredite kursların sayısına bağlıdır.
Beşinci sınıf / dördüncü sınıf lise öğrencileri / üçüncü sınıf öğrencileri (son sınıf) ortaokul / veya lise
(normal 'O' seviyesi) öğrencilerinden eğitimine devam eden öğrenciler kabul edilir.
Nisan, Ağustos ve Aralık

İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) programı
Öğrenciler, akademik, genel veya ticari amaçlarla İngilizceyi İkinci Dil (ESL) olarak öğrenebilirler.
Küçük sınıflar, derecelendirme ve uygulama için en iyi ortamı sağlamaktadır.
Program, İngilizce dilinde farklı yeterlilik seviyelerine sahip uluslararası eğitimli öğrencilere açıktır.
Programa kayıtlar takvim yılı boyunca devam eder.

Yaz / Kış Kampı Programı
Güney Ontario Fakültesindeki Yaz / Kış Kampı Programı, katılımcılara eğlence ve keşif fırsatları
sağlarken, uluslararası öğrencilere dil pratiği ve edinimi için bir forum sağlar.
Southern
Ontario
Collegiate
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MÜFREDATIMIZ

Güney Ontario Fakültesi, Ontario Eğitim Bakanlığı'nın lise mezunlarına verdiği Ontario Ortaokul Sertifikası
(OSSD) ödülüne götüren öğrenci programları sunmaktadır. Program, kamu fonlarıyla desteklenen ilçe
çapında okul sistemi içindeki standartları ve gereksinimleri yansıtır. Ontario Ortaokul Sertifikası (OSSD),
Ontario eğitim müfredatını tamamlayan tüm öğrencilere verilmektedir.

işletme yönetimi

Bilimler ve Mühendislik

Edebiyat
(Sosyal Bilimler / Beşeri Bilimler / Edebiyat)

Southern
Ontario
Collegiate
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Toronto Üniversitesi
8% Quinn Üniversitesi
McMaster Üniversitesi
York Üniversitesi
Waterloo Üniversitesi

Western Üniversitesi
Ottawa Üniversitesi
Carleton Üniversitesi
Alberta Üniversitesi
diğer üniversiteler

Güney Ontario mezunlarının% 98'inden fazlası prestijli üniversitelere devam eder ve düzenli olarak
Kanada'daki prestijli eğitim kurumlarına kabul edilir. Çok sayıda öğrencimiz yüksek performansları
nedeniyle burs ve maddi yardım almıştır.

Ethan Ko

*

Güney Kore

Toronto Üniversitesi
Tıp Bilimleri
12.000 dolarlık burs

Nijerya

*

Waterloo Üniversitesi
Sanat ve İşletme (Onur Bölümü)
2000 $ değerinde Üniversite rektöründen başarı Bursu
Mary Gerhardstein Giriş Bursu 1.500 $ değerinde

Hong Kong

Southern
Ontario
Collegiate

*

Toronto Üniversitesi
Ticaret Fakültesi
Kabul bonusu verildi
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KISA SÜRELI
PROGRAMLAR
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EĞITIM ORTAMI

Eğitim ortamı
Güney Ontario Fakültesi, öğrencilere kapsayıcı bir eğitim için tüm imkanları sağlar. Üniversitenin geniş alanı, gösterilecek akıllı multimedya ile
donatılmış sınıflar, 300 koltuk kapasiteli iki katlı bir oditoryum, tam
boyutlu bir spor salonu, tam donanımlı bir bilgisayar odası ve okul
günlerinde kahvaltı ve öğle yemeği için tesis içi bir kafeterya dahil olmak
üzere mükemmel bir öğrenme ortamı ve tesisleri sağlar.

Akademik hizmetler
Güney Ontario Fakültesi, en iyi öğrenme ortamı, seçkin bir okul yönetimi
ekibi ve yüksek kaliteli tesislerle donatılmış verimli bir fakülteye sahiptir.
Güney Ontario Fakültesi, uluslararası öğrenciler için denetim ve
danışmanlık hizmetlerine büyük önem vermektedir. Denetim ve danışma
organı, üniversitelere başvuruda ders, akademik performans ve rehberlik
seçiminde kapsamlı ve doğru yardım sağlar. Denetim, belirlenen salonlarda gerçekleşir.

Southern
Ontario
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SINIF VE BARINMA
DIŞINDA BAKIM

Sınıf dışında bakım
Güney Ontario kolej personeli, öğrencilerin okulda ve okul dışında zorlukların
üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Öğrenciler Kanada'ya geldikten sonra, Southern Ontario College, konaklama düzenlemeleri,
yemek planları ve sağlık sigortası dahil olmak üzere verimli konut hizmetleri
sağlar.
Varış öncesi
• Öğrencilere vize formu gönderme konusunda yardım
• Konaklama düzenlemeleri
Varışta
• Öğrencileri havalimanında almak ve ikamet ettikleri yere aktarmak.
• Karşılama ifadeleri ve bilgilendirme oturumları
• Bankada hesap açmak
• Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çalışma planını geliştirmek
Güney Ontario College'da kalın
• Güvenli ve kültürel açıdan zengin bir deneyim için optimum ortamın mevcudiyeti.
• Güney Ontario College'da hazırlanan sıcak kahvaltı ve öğle yemeği
• Fitness programları ve spor tesislerine giriş
• Öğrenci ikametgah yenileme hizmeti ve pasaportlar
• Toplum hizmeti için gönüllü programı

Yerleşim
Güney Ontario Fakültesindeki Aile Yanı Konaklama ve Aile Yanı Konaklama
Bölümü, yemek ve uyumak için bir yerden daha fazlasını sunar. Uluslararası
öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmeleri ve Kanada yaşam tarzlarına ve deneyimlerine dostane bir giriş sağlamaları için mükemmel bir ortam sağlar.
Uluslararası öğrencilerin kültürü, değerleri ve dini inançları büyük bir saygı ile
ele alınacaktır. Fakülte, öğrencilerin akademik başarı arayışlarında zengin ve
çeşitli bir deneyim yaşamalarını sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır.

Southern
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Okulun Yeri
Hamilton, 500.000'den fazla nüfusu ile, dünyaca ünlü Niagara Şelaleleri ve Toronto'nun ortasında,
Ontario Gölü kıyısındaki dokuzuncu en büyük Kanada şehridir. Uluslararası uçuşların çoğu Toronto'ya
indiği için, Hamilton havaalanından arabayla bir saat uzaklıktadır.
Hamilton, büyük bir liman, göl kenarı ve Niagara kayalıkları dâhil olmak üzere, muhteşem manzaralar
ve çok sayıda şelale sunan coğrafi özelliklere sahiptir. Hamilton ayrıca McMaster Üniversitesi, Mahok
Fakültesi ve Üniversite Redeemer Fakültesi dahil olmak üzere üç lise sonrası eğitim kurumuna ev
sahipliği yapmaktadır.
Güney Ontario Fakültesi, Hamilton şehir merkezine kolay erişim sağlayan Downtown Hamilton'da yer
almaktadır. Ana şehir kütüphanesi, finans bölgesi, merkez tren istasyonu, otobüs istasyonları, şehir
merkezindeki alışveriş merkezi, süpermarketler ve bankalar on dakikalık yürüme mesafesindedir.
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— Nasıl başvurulur —

Başvurular artık yıl boyunca açık. Başvuruyu işleme koymak genellikle iki hafta
sürer, ancak öğrencilerimizi bir öğrenim izni başvurusu için yeterli hazırlığı
sağlamak üzere mümkün olan en kısa sürede başvurmaya teşvik ediyoruz.

"BILGELIK, DENGELIK VE BILGI"

Başvuru ve İletişim
internet sitesi: www.southernontariocollegiate.ca
E-posta: admissions@mysoc.ca; inquiry@mysoc.ca
Tel: +1-905-546-1500
28 Rebecca Caddesi, Hamilton, ON L8R 1B4 Canada

