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อนาคูติสดใสเริ�มติ้นที�นี�

 เหตุุใดนักเรีียนมากมายจึึงมาเรีียนที่ี�เบอรี์นาบี
• สถานที�ตัิ�ง ดีเยี�ยม - ตัิวเมืองสมัยใหม่ เต็ิมไป็ด้วยพืื้�นที�สีเขียว ใกล้ักับตัิวเมืองแวนคููเวอร์

 แวดล้ัอมด้วยหาดทราย ทะเลั แลัะภเูขาส�าหรบัเล่ันสกี
• ระบบขนส่งที�สะดวกสบาย
• ชื�อเสียงทางการศึึกษาชั�นน�า - เป็็นหนึ�งในเขติการศึึกษาที�มีหลัักสูติรเรยีนล่ัวงหน้า

 (AP) ที�ใหญ่ที�สุดในแคูนาดา แลัะมีโรงเรยีนที�มีหลัักสูติรอนปุ็รญิญา AP Capstone 
ชั�นน�าถงึ 2 แห่ง

• จำ�านวนโรงเรยีน - โรงเรียนป็ระถมศึกึษา 41 แห่ง (โรงเรยีนอนุบาลั - เกรด 7) แลัะ
โรงเรยีนมัธยมศึึกษา 8 แห่ง (เกรด 8 - 12)

• วิชาการเรยีนการสอนหลัากหลัาย - ทัศึนศิึลัป์็แลัะศิึลัป็ะการแสดง, สถาบนัทางด้าน IT, 
กฬีา, ภาษา แลัะอื�นๆ อีกมากมาย

• คูวามช่วยเหลัือส�าหรับนักเรียนติ่างชาติิทั�งในแลัะนอกโรงเรียน
• สิ�งอ�านวยคูวามสะดวกทางการศึึกษาทันสมัยแลัะระบบเทคูโนโลัยีทางการ 

ศึึกษาชั�นน�า
• กิจำกรรมพื้ิเศึษหลัากหลัาย - ชมรมกิจำกรรม, ทัศึนศึึกษา, ชมรมกีฬา  

แลัะสถานที�อ�านวยคูวามสะดวกทางนันทนาการติ่างๆ

2



สถานที�ตัิ�งดเียี�ยม

 เมือง Burnaby ตุั�งอย้�ในใจึกลางเกรีเที่อรี์แวนคู้เวอรี์ โดยมีย�านที่ี�พัักอาศััย
ที่ี�ปีลอดภััยเหมาะกับคูรีอบคูรีัว และมีคูวามเปี็นชุมชนที่ี�แน�นแฟ้้น

เบอรี์นาบีมีจึุดเด�นคูือ: 
• ทิวทัศึน์สวยงามแลัะเขียวชอุ่ม โดยอยู่ห่างจำากทิวเขา ทะเลั ทะเลัสาบที�ระยิบระยับ  

แลัะสวนสาธารณ์ะที�เขียวขจำีเพื้ียงไม่กี�นาทีเท่านั�น
• มีระบบขนส่งสาธารณ์ะที�สะดวกสบาย ทั�วทั�งเมืองเบอร์นาบีแลัะพื้ื�นที�ใกลั้เคูียง  
• เดินทางไป็ยังใจำกลัางเมืองแวนคููเวอร์ด้วยรถไฟลัอยฟ้า โดยใช้เวลัาเพื้ียง 20 ถึง 30  

นาทีเท่านั�น   
• เพื้ียบพื้ร้อมด้วยบริการติ่างๆ มากมาย เช่น ห้องสมุดแลัะโรงเรียนกวดวิชา  

รวมไป็ถึงสถานที�พื้ักผ่่อนติ่างๆ เช่น ห้างสรรพื้สินคู้า แลัะโรงภาพื้ยนติร์
• ศึนูยุ์�มชนแลัะศูึนย์กีฬา ที�มีทั�งสระว่ายน��า, สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ติบอลั, ลัานสเก็ติน��าแข็ง 

โรงยิม รวมไป็ถึงสิ�งอ�านวยคูวามสะดวกส�าหรับศึิลัป็ะ, ดนติรี แลัะการเติ้น
• เป็็นที�ติั�งของสถาบันอุดมศึึกษาที�มีชื�อเสียงในระดับติ้นๆ ถึงสองแห่ง คูือ Simon Fraser 

University, British Columbia Institute of Technology แลัะยังมี University of British 
Columbia ที�อยู่ห่างออกไป็เพื้ียง 30 นาทีโดยรถโดยสารเท่านั�น

• พื้ร้อมทั�งเทศึกาลัชุมชนแลัะกิจำกรรมทางวัฒนธรรมติลัอดทั�งป็ี
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คูวามส�าเร็จำทางการศึึกษา

 Burnaby School District มีโรีงเรีียนปีรีะถมศัึกษา 41 โรีงเรีียน 
(สำำาหรีับอายุ 5-12 ปีี) และโรีงเรีียนมัธยมศัึกษา 8 โรีงเรีียน (สำำาหรีับอายุ 
13-18 ปีี) ทีุ่กโรีงเรีียนผู้�านการีรีับรีองจึากกรีะที่รีวงการีศัึกษาธิการีของ
บรีิตุิชโคูลัมเบีย

คูวามแข็งแกรี�งด�านวิชาการี:
• เขติการศึกึษาเบอร์นาบมีีหลักัสูติรการศึกึษาล่ัวงหน้า (AP) ที�ใหญ่ที�สุดในแคูนาดา 
• โรงเรียนจำากเบอร์นาบี 2 แห่งได้รบัคัูดเลัอืกให้สอนหลักัสูติรอนปุ็รญิญา AP Capstone 

ชั�นน�า
• ทนุการศึึกษาระดบัอุดมศึกึษาจำ�านวนมาก
• คูวามช่วยเหลืัอส�าหรบันักเรยีนต่ิางชาติิส�าหรบัเข้าศึกึษาต่ิอในระดับอดุมศึกึษา
• นักเรยีนจำ�านวนมากได้รบัการติอบรบัให้เข้าศึกึษาต่ิอในมหาวทิยาลัยัชั�นน�า เช่น

 University of British Columbia, University of Toronto, University of Waterloo, 
McGill University, MIT, Princeton แลัะ Harvard เป็็นต้ิน

• วิชาเลัอืกน่าสนใจำมากมาย เช่น กฏหมาย, ธุรกิจำ, วทิยาการหุน่ยนต์ิ, อนิเมชัน, จิำติวทิยา
, ป็รชัญา, คูวามยุติิธรรมในสังคูม, ดนติร,ี เต้ิน, งานไม้, ท�าอาหาร แลัะอื�นๆ
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 โรีงเรีียนในเบอรี์นาบีมีสำถานที่ี�อำานวยคูวามสำะดวกและเที่คูโนโลยีในการี
จึัดสำอนที่ี�ที่ันสำมัย และดีเยี�ยมที่ี�สำุด

สำิ�งอำานวยคูวามสำะดวกที่ี�มีในโรีงเรีียนมัธยมศัึกษาทีุ่กแห�ง: 
• ห้องป็ฏิบัติิการคูอมพื้ิวเติอร์ทั�ง MAC แลัะ PC
• ห้องป็ฏิบัติิการทางวิทยาศึาสติร์
• ห้องสมุดขนาดใหญ่ 
• สติูดิโอสอนเติ้นแลัะการลัะคูร
• สติูดิโอศึิลัป็ะ
• ห้องดนติรี
• สนามกีฬาในร่ม 2 แห่ง

• ห้องออกก�าลัังกาย
• สนามกีฬากลัางแจำ้ง 
• ห้องป็ฏิบัติิการหุ่นยนติ์  
• ห้องป็ฏิบัติิการคูรัวแลัะสิ�งทอ
• ห้องป็ฏิบัติิการเทคูโนโลัยีอุติสาหกรรม  
• โรงอาหาร



โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Alpha
930 Alpha Avenue | จึำานวนนักเรีียน: 1,100 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์ 
หลักสำ้ตุรีการีศัึกษาล�วงหน�า (AP) 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
โป็รแกรมป็ระกาศึนียบัติรวทิยาการหุ่นยนต์ิ (Robotics Certificate Program),  
หลักัสตูิรมุ่งเน้นด้านภาษาฝรั�งเศึส (French lmmersion), หลักัสตูิรการแสดงแลัะการเต้ิน
 (Theatre and Dance Company)
 
จุึดเด�น: 
• Alpha ให้การดแูลัช่วยเหลืัอนักเรียนต่ิางชาติิในการหาเพื้ื�อนแลัะขอคู�าแนะน�าเพื้ิ�มเติิม

จำากคูรูอย่างใกล้ัชดิ 
• หลักัสตูิรทางการศึกึษาล่ัวงหน้าหลัากหลัายส�าหรบันกัเรยีนที�มุ่งมั�นในเรื�องการศึึกษา
• ห้องทดลัองทางวทิยาศึาสติร์ที�ลั��าสมัยระดบัมหาวทิยาลััย   
• Alpha มหีลัักสตูิรการแสดงแลัะการเต้ินส�าหรบันักเรยีนที�มคุีูณ์สมบัติิพื้ร้อม  
• หลักัสตูิรทศัึนศิึลัป์็แลัะศิึลัป็ะการแสดง ซึ่ึ�งรวมถงึ  การลัะคูร, ดนติรบีรรเลังแลัะขับร้อง

ป็ระสานเสยีง, การเต้ิน, เซึ่รามิกแลัะป็ระติมิากรรม, ออกแบบ, วาดภาพื้แลัะจิำติรกรรม
 รวมถงึสื�อดจิิำทลัั 

• โป็รแกรม Alpha BETA ส�าหรับนักเรียนเกรด 8-10 ที�มคีูวามสามารถ
• ศึษิย์เก่านักเรียนต่ิางชาติิได้รับการติอบรบัเข้าศึกึษาต่ิอที�: University of British 

Columbia, Simon Fraser University, University of Alberta, University of 
Victoria, University of Waterloo

โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Burnaby Central
6011 Deer Lake Parkway | จึำานวนนักเรีียน: 1,400 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์ 
หลักสำ้ตุรีการีศัึกษาล�วงหน�า (AP) 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
หลักัสตูิรการร้องป็ระสานเสยีง (Choir Performance), ป็ระกาศึนยีบัติรศิึลัป็ะการท�าอาหาร
 (Culinary Arts Certification)
 
จุึดเด�น: 
• ห้องทดลัองทางวทิยาศึาสติร์ที�ลั��าสมัยระดบัมหาวทิยาลััย
• โป็รแกรมทศัึนศิึลัป์็แลัะศิึลัป็ะการแสดงที�ได้รบัรางวลััยอดเยี�ยม โดยมีหลักัสูติรที�หลัาก

หลัายให้เลืัอก ได้แก่ การถ่ายภาพื้, วงดนติรแีจ๊ำส, การร้องป็ระสานเสยีง, ดนติรบีรรเลัง, 
การเต้ิน, การเขยีนบทการแสดง, การก�ากบัการแสดงแลัะอื�นๆ

• Burnaby Central มชีื�อเสยีงด้านหลักัสตูิรกีฬาแลัะกวาดแชมป์็จำากการแข่งขนักฬีา
ระดบัภมิูภาคูมามากกว่าโรงเรียนอื�นใดในเขติบรติิิชโคูลัมัเบีย ส่งทมีกฬีากว่า 30 ทมีร่วม
แข่งขนัในทกุๆ ปี็

• องค์ูกรนกัเรียนที�เข้มแขง็มีการจัำดกจิำกรรมนอกหลักัสตูิรแลัะกจิำกรรมอาสาสมคัูรต่ิางๆ
 มากมาย

• อาคูารได้รับการรับรองมาติรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) ในระดบั Gold Certified

• ศิึษย์เก่านักเรียนต่ิางชาติิได้รับการติอบรบัให้เข้าศึกึษาในมหาวทิยาลััยอย่าง University 
of British Columbia, University of Toronto, Western, York University, 
Concordia, Carlton, McMaster, Queens, MIT, Boston University, University of 
Miami แลัะ Art Institute of Vancouver
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โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Byrne Creek
7777 18th Street | จึำานวนนักเรีียน: 1,050 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์ 
หลักสำ้ตุรีการีศัึกษาล�วงหน�า (AP) 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
หลักัสตูิรป็ระกาศึนียบตัิรทศัึนศิึลัป์็แลัะศิึลัป็ะการแสดง (Visual and Performing Arts 
Certificate Program), การฝึกงานด้านอตุิสาหกรรมสื�อ (Media Arts Industry Training), 
ธุรกิจำแลัะเทคูโนโลัยีข้อมูลั (Business and Information Technology), วทิยาการหุน่ยนต์ิ 
(Robotics), หลักัสตูิรการแสดงเต้ิน (Performing Dance Company)
 
จุึดเด�น: 
• นักเรียนต่ิางชาติิจัำดอนัดับให้เป็็นโรงเรียนที�พื้วกเขาพื้งึพื้อใจำเป็็นอนัดบั 1 อยูเ่สมอ  
• เลัื�องชื�อด้านหลักัสตูิรทศัึนศิึลัป์็แลัะศิึลัป็ะการแสดงที�เยี�ยมยอด ซึึ่�งรวมถงึศิึลัป็ะเกี�ยวกบั

สื�อ, การเต้ิน, การลัะคูร, ดนติรีแลัะทศัึนศิึลัป์็  
• มีหลักัสตูิรเต้ินระดบัสงูแลัะมีชื�อเสียง - การออกแบบท่าเต้ิน, คูณ์ะนักเต้ิน  

แลัะการเต้ินทกุรูป็แบบ 
• โรงลัะคูรเพื้ลังคูณุ์ภาพื้  
• มีเทคูโนโลัยีที�ทนัสมัย เช่น ห้องป็ฏิบติัิการทางคูอมพื้วิเติอร์ 6 ห้อง ห้องทดลัองทาง

วทิยาศึาสติร์ลั��าสมัย แลัะห้องสมุดด�าเนินงานระบบคูอมพื้วิเติอร์  
• มีทมีกฬีาโรงเรียนแลัะชมรมกจิำกรรมให้เลัอืกมากมาย  
• สิ�งอ�านวยคูวามสะดวกทนัสมยั รวมถงึศูึนย์การสนทนา เปิ็ดโอกาสให้นกัเรยีนมส่ีวนร่วม

ในการป็ระชมุแลัะการอภปิ็รายระดบัโลัก
• ศิึษย์เก่านักเรยีนต่ิางชาติิเข้ารบัการศึึกษาต่ิอที� University of British Columbia,  

Simon Fraser University, Western, University of Alberta, Waterloo, University of 
Edinburgh (สหราชอาณ์าจำกัร) แลัะ University of West London (สหราชอาณ์าจำกัร)

โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Burnaby Mountain
8800 Eastlake Drive | จึำานวนนักเรีียน: 1,450 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์ 
หลักสำ้ตุรีการีศัึกษาล�วงหน�า (AP) 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
หลักัสตูิรคูวามเป็็นผู้่น�า, คูวามยุติธิรรมในสงัคูม, การจัำดการธรุกจิำการให้บรกิาร,  
การจัำดการสิ�งแวดล้ัอม, การเต้ิน, โป็รแกรมฟุติบอลัของ Simon Fraser University
 
จุึดเด�น: 
• นักเรียนที�นี�ท�าได้ดใีนการแข่งขนัระดบัเขติ ระดบัท้องถิ�น แลัะระดบัชาติิด้านการแสดง, 

การเขยีน, คูณ์ติิศึาสติร์, การกฬีา, ศิึลัป็ะด้านสื�อ,การโต้ิวาท,ี ดนติร ีแลัะการเต้ิน
• โรงเรียนมชีมรมกจิำกรรมส�าหรับนักเรียนที�หลัากหลัาย โดยมทีมีกฬีากว่า 30 ทมี  

แลัะชมรมแลัะสภานักเรียนที�ได้รับคูวามนยิมอกีมากมาย เช่น ชมรมศึลิัป็ะ,  
ชมรมอนเิมชัน, ทีมเต้ิน, ทีมสกแีลัะสโนว์บอร์ด แลัะทีมกอล์ัฟ 

• หลัักสตูิรทศัึนศิึลัป์็แลัะศิึลัป็ะการแสดงที�หลัากหลัาย เช่น การขับร้องป็ระสานเสยีง,  
การขบัร้องเพื้ลังแจ๊ำส, วงดนติร,ี วงดนติรแีจ๊ำส, ออร์เคูสติรา, เต้ิน,  
การแสดงแลัะการผ่ลัติิลัะคูร/ลัะคูรเวที แลัะการก�ากบัแลัะการเขยีนบท

• โป็รแกรมฟตุิบอลัผ่สมผ่สานการฝึกแบบมืออาชีพื้โดยผู้่ฝึกสอนจำาก Simon Fraser 
University เข้ากบัหลักัสตูิรด้านวชิาการที�ป็รบัให้สอดคูล้ัองกบัโป็รแกรม

• ศิึษย์เก่านักเรียนต่ิางชาติิได้เข้ารับการศึกึษาต่ิอที�มหาวทิยาลััยต่ิางๆ มากมาย เช่น
 University of British Columbia, University of Toronto, McGill, York University, 
Simon Fraser University แลัะ University of Victoria
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โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Burnaby North
751 Hammarskjold Drive | จึำานวนนักเรีียน: 1,650 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์ 
สำอนหลักสำ้ตุรีเรีียนล�วงหน�า (AP); อนุปีรีิญญา AP Capston 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
บัญชกีารเงนิ (Financial Accounting), วงออร์เคูสติราเคูรื�องสาย (String Orchestra), ป็รชัญา, 
วทิยาการหุ่นยนต์ิ (Robotics), การภาพื้ยนติร์แลัะการออกอากาศึ (Film & Broadcast),  
โป็รแกรมเสริมด้านศึลิัป็ะ (Arts Enrichment Program), สถาบันพื้ฒันาทกัษะฮอกกี�น��าแขง็ 
(Ice Hockey Academy) แลัะอนุป็ริญญา AP Capstone Diploma
 
จุึดเด�น: 
• โรงเรียนใหม่จำะเปิ็ดในปี็ 2022
• Burnaby North มหีลักัสตูิรเรียนล่ัวงหน้า (AP) ที�ใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งในป็ระเทศึแคูนาดา

 โดยนักเรียนมีผ่ลัการสอบที�ยอดเยี�ยมอย่างสม��าเสมอ 
• เป็็นโรงเรียนไม่กี�แห่งในแคูนาดาที�ได้รบัเลัอืกให้เปิ็ดสอนหลักัสตูิรอนปุ็รญิญา AP 

Capstone ที�มีชื�อเสยีง
• เป็็นโรงเรียนหนึ�งที�มีหลักัสตูิรด้านศึลิัป็ะการแสดงแลัะทศัึนศิึลัป์็ที�ใหญ่ที�สุดของบรติิิช

โคูลัมัเบีย ได้แก่ หลัักสตูิรการบันทกึเสยีงดจิำทิลัั, การถ่ายภาพื้วารสารศึาสติร์ แลัะคูณ์ะ
นักร้องป็ระสานเสยีง

• เป็็นหนึ�งในโรงเรียนไม่กี�แห่งในแคูนาดาที�มีวงดริุยางค์ู 75 ชิ�น
• มีหลักัสตูิรการออกแบบ 3D แลัะอนิเมชนั
• หลัักสตูิรสถาบันพื้ฒันาทกัษะฮอกกี�น��าแขง็ของ Burnaby North เป็็นหลัักสตูิรที�สร้างทั 

กษะ ส�าหรับเดก็ผู้่หญงิแลัะเดก็ผู้่ชาย โดยนักเรยีนสามารถพัื้ฒนาด้านวชิาการไป็พื้ร้อม
กับทกัษะฮอกกี�

• ศิึษย์เก่านักเรยีนต่ิางชาติิได้รบัการเข้าศึกึษาต่ิอที�มหาวิทยาลัยั University of British 
Columbia, University of Toronto, Waterloo, Western, York University, Carleton, 
McGill, Queens, Princeton, University of California at Los Angeles, Boston 
College, London University (สหราชอาณ์าจำกัร) แลัะ University of Warwick  
(สหราชอาณ์าจำกัร)

โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Burnaby South
5455 Rumble Street | จึำานวนนักเรีียน: 1,850 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์ 
สำอนหลักสำ้ตุรีเรีียนล�วงหน�า (AP); อนุปีรีิญญา AP Capston 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
ธรุกจิำ, วงซิึ่มโฟนอีอร์เคูสติรา, การออกแบบแลัะศิึลัป็ะ 3D, การผ่ลัติิสื�อทวีี, การอบขนม
แลัะการจำดัเลัี�ยง, โป็รแกรมป็ระกาศึนียบัติรผู้่ฝึกสอนการออกก�าลังักาย (Fitness Trainer 
Certificate Program)
 
จุึดเด�น: 
• Burnaby South มหีลัักสตูิรเรยีนล่ัวงหน้าที�ใหญ่ที�สดุแห่งหนึ�งในเบอร์นาบีแลัะเป็็น

หนึ�งในโรงเรยีนไม่กี�แห่งของแคูนาดาที�ได้รับอนุญาติให้เปิ็ดสอนหลักัสตูิรอนปุ็รญิญา
 Advanced Placement Capstone ที�มีชื�อเสยีง 

• โรงเรียนแห่งนี�มหีลักัสตูิรทางการศึกึษาธรุกจิำอนัยอดเยี�ยม รวมถงึหลักัสูติรเศึรษฐศึาสติร์
, การเป็็นผู้่ป็ระกอบการ, การติลัาด แลัะการท่องเที�ยว 

• เป็็นหนึ�งในเคูรือข่ายสถาบันการศึกึษาของซึ่สิโก้ (CISCO Networking Academy) 
• หลักัสูติรด้านศิึลัป็ะการแสดงแลัะทศัึนศิึลัป์็อันหลัากหลัาย เช่น ซิึ่มโฟนีออร์เคูสติรา,  

วงดนติรแีจ๊ำส, คูณ์ะนักร้องป็ระสานเสยีง แลัะคูณ์ะนักร้องแจ๊ำส
• Burnaby South มสีิ�งอ�านวยคูวามสะดวกมากมาย รวมถงึโรงภาพื้ยนติร์ Michael J. 

Fox ที�เป็็น สตูิดโิอผ่ลัติิรายการโทรทศัึน์ที�มีอปุ็กรณ์์ต่ิางๆ อย่างเพื้ยีบพื้ร้อม แลัะสตูิดโิอ
การบันทกึระดบัมืออาชพีื้

• ศึษิย์เก่านักเรียนต่ิางชาติิเข้ารับการศึกึษาต่ิอที�มหาวทิยาลััยต่ิางๆ มากมาย เข่น
 University of British Columbia, University of Toronto, McGill, York University, 
University of Alberta, Simon Fraser University, University of Washington, 
Saxion (เนเธอร์แลันด์) แลัะ University of Oxford (สหราชอาณ์าจัำกร)
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โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Cariboo Hill
8580 16th Avenue | จึำานวนนักเรีียน: 650 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์
หลักสำ้ตุรีการีศัึกษาล�วงหน�า (AP) 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
หลักัสตูิรเติรยีมวศิึวกรรมศึาสติร์, กฎหมาย, การร่างแบบ, หลักัสตูิรมุ่งเน้นด้านภาษาฝรั�งเศึส
 (French Immersion), สภาการป็กคูรองนกัเรียน, วิทยาการหุ่นยนต์ิ, สถาบันทางด้าน IT  
(การสร้างเกม, คูวามป็ลัอดภยัทางไซึ่เบอร์, ผู้่ช�านาญในการใช้โป็รแกรมไมโคูรซึ่อฟท์ ออฟฟิศึ),  
สถาบนัพื้ฒันาทกัษะวอลัเลัย์บอลั
 
จุึดเด�น: 
• หลักัสตูิรพื้ื�นฐานด้านวศิึวกรรมศึาสติร์ที�เป็็นเอกลักัษณ์์ ช่วยเติรียมคูวามพื้ร้อมอย่างดี

เยี�ยมให้กบันักเรียนที�สนใจำศึกึษาต่ิอสาขาวศิึวกรรมศึาสติร์ในระดบัอดุมศึกึษา  
หลักัสตูิรหลักัได้รับการออกแบบให้ติรงกับข้อก�าหนดการเข้าคูณ์ะวศิึวกรรมศึาสติร์ของ
มหาวทิยาลััย University of British Columbia, Simon Fraser University แลัะ  
British Columbia Institute of Technology

• ด้วยคูวามที�เป็็นโรงเรียนขนาดเล็ัก Cariboo Hill มสีภาพื้แวดล้ัอมแบบคูรอบคูรัวเหมาะ
ส�าหรับนักเรียนต่ิางชาติิ ช่วยให้หาเพืื้�อนหรอืขอคู�าแนะน�าจำากคูรไูด้ง่ายดาย

• มีนักเรียนจำ�านวนมากได้รับทนุเข้าศึกึษาต่ิอระดบัอดุมศึกึษา 
• หลักัสตูิรด้านทศัึนศิึลัป์็แลัะศิึลัป็ะการแสดงที�เข้มข้น เช่น ภาพื้ยนติร์ศึกึษา, การถ่ายภาพื้

, ขบัร้องป็ระสานเสยีง, เต้ิน, การแสดง, การผ่ลิัติลัะคูรเวท,ี วงดนติร ีแลัะวงดนติรแีจ๊ำส
• หลักัสตูิรการศึกึษาเน้นการใช้เทคูโนโลัยีที�หลัากหลัาย เช่น การร่างแบบ, งานโลัหะ  

แลัะงานไม้ 
• ศิึษย์เก่านักเรียนต่ิางชาติิได้รับการเข้าศึกึษาต่ิอที� University of British Columbia, 

Simon Fraser University, University of Victoria แลัะ University of Victoria

โรีงเรีียนมัธยมศัึกษา Moscrop
4433 Moscrop Street | จึำานวนนักเรีียน: 1,400 คูน 
เดือนที่ี�เปีิดเรีียน: กันยายนแลัะกุมภาพื้ันธ์ 
หลักสำ้ตุรีการีศัึกษาล�วงหน�า (AP) 

หลักสำ้ตุรีหรีือโปีรีแกรีมพัิเศัษ:   
นวตัิกรรมหุ่นยนต์ิ, จิำติวทิยา, ป็ระกาศึนียบัติรวทิยาศึาสติร์สขุภาพื้ BCIT, การเต้ิน,  
การพัื้ฒนาผู้่น�า, การให้คู�าแนะน�า
 
จุึดเด�น: 
• โรงเรียน Moscrop เป็็นที�รู้จัำกในด้านมาติรฐานการศึกึษาที�สงูแลัะมีคูวามส�าเรจ็ำมากมาย 
• ผู้่ส�าเร็จำการศึกึษาจำาก Moscrop ได้รบัทนุการศึึกษามลูัคู่าโดยรวมมากกว่า 1.5  

ล้ัานดอลัลัาร์ สงูกว่าคู่าเฉลัี�ยของโรงเรียนอื�นๆ ในบริติิชโคูลัมัเบีย 
• ทางโรงเรียนมีสิ�งอ�านวยคูวามสะดวกที�ทนัสมัย เช่น ห้องป็ฏิบติัิการทางวทิยาศึาสติร์ที� 

ลั��าสมยั, ห้องป็ฏบัิติิการคูอมพื้วิเติอร์ที�เพีื้ยบพื้ร้อม แลัะสตูิดโิอเต้ินแลัะดนติรีชั�นเยี�ยม 
• หลักัสตูิรด้านศิึลัป็ะการแสดงแลัะทศัึนศิึลัป์็ เช่น ดนติรี, จำติิรกรรม, การวาดภาพื้,  

การท�าเซึ่รามิก, การเต้ิน, การก�ากับการแสดง แลัะการเขยีนบท 
• โรงเรียนมชีมรมกจิำกรรมแลัะทมีกฬีาที�นักเรยีนให้คูวามสนใจำเข้าร่วมมากมาย  

เช่น ชมรมวอลัเลัย์บอลั, สกีแลัะสโนว์บอร์ด, บาสเกต็ิบอลั, แบดมินตัิน, ฟุติบอลั, 
ยิมนาสติกิ, กอล์ัฟ แลัะรักบี� 

• ศิึษย์เก่านักเรียนต่ิางชาติิได้รับการเข้าศึกึษาต่ิอที� University of British Columbia, 
Simon Fraser University, University of Toronto, McGill, Waterloo, University 
Victoria, Emily Carr Art University แลัะ University College of London  
(สหราชอาณ์าจำกัร)
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คูวามช่วยเหลืัอส�าหรับนกัเรียนต่ิางชาติิ

 นักเรีียนตุ�างชาติุทีี่�ศึักษาในตุ�างปีรีะเที่ศั โดยเฉพัาะนักเรีียนทีี่��อายุน�อยจึะมี 
คูวามตุ�องการีคูวามเอาใจึใสำ�อย�างพิัเศัษ คูวามช�วยเหลือสำำาหรัีบนักเรีียนตุ�าง
ชาติุเป็ีนหนึ�งในปัีจึจัึยสำำาคัูญสำำาหรัีบผู้้�ปีกคูรีองในการีตัุดสิำนใจึเลือกสำถานศึักษา 
นักเรีียนตุ�างชาติุบ�อยคูรัี�งทีี่�ตุ�องการีคูวามช�วยเหลือในการีปีรัีบตัุวในปีรีะเที่ศั
ใหม�ทีี่�ไม�คุู�นเคูย นักเรีียนตุ�างชาติุสำ�วนใหญ�ของเบอร์ีนาบีมาเรีียนลำาพััง โดย
ไม�มี ผู้้�ปีกคูรีอง ตุ�องการีและสำมคูวรีได�รัีบการีด้แลและเอาใจึใสำ�เป็ีนพิัเศัษ  
เบอร์ีนาบีให�คูวามช�วยเหลือตุ�างๆ แก�นักเรีียนตุ�างชาติุ ช�วยให�นักเรีียน
ตุ�างชาติุของเรีาปีรีะสำปีคูวามสำำาเร็ีจึในการีศึักษามากขึ�นน

คูวามช�วยเหลือสำำาหรีับนักเรีียนตุ�างชาตุิรีะดับมัธยมศัึกษา: 
• ป็ฐมนิเทศึระยะเวลัา 1 สัป็ดาห์ พื้าทัวร์แนะน�าโรงเรียน แนะน�าเลัือกหลัักสูติรการเรียน 

แลัะข้อมูลัติ่างๆ พื้ร้อมพื้าทัศึนศึึกษาสถานที�ท่องเที�ยวในพื้ื�นที�
• คูรอบคูรัวโฮมสเติย์ที�ผ่่านการคูัดเลัือกมาอย่างดีพื้ร้อมบริการคูวามช่วยเหลัือติลัอด  

24 ชั�วโมง
• การให้ข้อมูลัเกี�ยวกับการศึึกษาในระดับอุดมศึึกษา
• หลัักสูติรการเติรียมสอบ IELTS แลัะ SAT 
• บริการเพื้ื�อนช่วยติิวหลัังเลัิกเรียนฟรี
• ทัศึนศึึกษาสถานที�ท่องเที�ยวน่าสนใจำ

10
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เจึ�าหน�าที่ี�ให�คูวามช�วยเหลือมาจึากหน�วยงานมากมาย:
• เจำ้าหน้าดูแลันักเรียนติ่างชาติิสามารถสื�อสารได้หลัากหลัายภาษา

• รีองคูรี้ใหญ�ผู้้�ด้แลนักเรีียนตุ�างชาตุ ิในแติ่ลัะโรงเรียน ซึ่ึ�งมีหน้าที�ในการดูแลันักเรียน
ติ่างชาติิแลัะหลัักสูติรในแติ่ลัะโรงเรียน

• ผู้้�ให�คูวามช�วยเหลือนักเรีียนตุ�างชาตุิ (ISA) ในทุกเรียนมัธยม โดยจำะดูแลัคูวามเป็็นอยู่
ของนักเรียนติ่างชาติิ รวมไป็ถึงการเข้าเรียนแลัะคูวามคูืบหน้าด้านการศึึกษา แลัะให้คู�า
ป็รึกษาเรื�องหลัักสูติรแลัะการใช้ชีวิติในโรงเรียนในทุกๆ ด้าน 

• ผู้้�ปีรีะสำานงานโฮมสำเตุย ์ที�ดูแลัการจำัดหาโฮมสเติย์ในเบอร์นาบี นักเรียนสามารถติิดติ่อผู่้
ป็ระสานงานหากมีป็ัญหาเกี�ยวกับโฮมสเติย์ Langara ติลัอด 24 ชั�วโมง

• เจึ�าหน�าที่ี�ให�คูำาปีรีึกษา ในแติ่ลัะโรงเรียนจำะคูอยช่วยเหลัือนักเรียนในการวางแผ่น
ติารางเรียน, การเป็ลัี�ยนวิชา, ป็รึกษาแลัะแนะน�าด้านการเรียน, ป็รึกษาป็ัญหาส่วนติัว 
พื้ร้อมช่วยเหลัือในการวางแผ่นแลัะสมัคูรเข้าเรียนติ่อในระดับอุดมศึึกษา



ป็ระสบการณ์์ชวิีติจำรงิแบบแคูนาดา

 ตุั�งแตุ�เล�นฮอคูกี� ถึงขี�จึักรียานภั้เขา พัายเรีือแคูน้ ไปีจึนถึงเล�นหมากรีุกหรีือ
รี�องปีรีะสำานเสำียง Burnaby มีกิจึกรีรีมให�เลือกมากมาย เพัื�อให�ได�สำัมผู้ัสำกับ
ปีรีะสำบการีณ์์แบบแคูนาดาแที่� ๆ โรีงเรีียนในเบอรี์นาบีและสำำานักงานนักเรีียน
ตุ�างชาติุ จัึดกิจึกรีรีมทัี่ศันศึักษาไปีชมสำถานทีี่�ที่�องเทีี่�ยวในบริีติุชโคูลัมเบียและ
รัีฐรีอบๆ ตุลอดทัี่�งปีี นักเรีียนจึะได�ปีรีะโยชน์จึากชมรีมตุ�างๆ ของโรีงเรีียน การี
เล�นกีฬา และกิจึกรีรีมนอกหลักสำ้ตุรีมากมาย
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ตุัวอย�างชมรีมกิจึกรีรีม
• ชมรมหมากรุก
• ชมรมคูณ์ะป็ระสานเสียง
• ชมรมโติ้วาที
• ชมรมคูณ์ิติศึาสติร์
• ชมรมกีฬา
• ยิมนาสติิก
• สหป็ระชาชาติิ

ตัุวอย�างกิจึกรีรีมทัี่ศันศึักษา
นักเรีียนตุ�างชาติุ 
• เยี�ยมชมเทือกเขาร็อกกี�
• สกี/สโนว์บอร์ด
• เยี�ยมชมเมืองวิคูติอเรีย
• พื้าชมป็ลัาวาฬ
• เยี�ยมชมแสงเหนือพื้ร้อมสุนัขลัาก

เลัื�อนที�ยูคูอน

ตุัวอย�างกิจึกรีรีมหลังเลิกเรีียน 
• ชมรมอาสาสมัคูร
• ชมรมเติ้น
• ชมรมกีฬาระหว่างโรงเรียน
• ชมรมเพื้ื�อนติิวเติอร์
• ชมรมดนติรี
• ชมรมการลัะคูร
• คูวามเป็็นผู่้น�า

ตัุวอย�างของกิจึกรีรีมที่ศัันศึักษาทีี่�จัึดโดย
โรีงเรียีน 
• เยี�ยมชมแวนคููเวอร์อคูวาเรียม
• เยี�ยมชมสวนสาธารณ์ะสแตินลัีย์
• พื้าดูการแข่งขันฮอกกี�น��าแข็ง
• สเก็ติน��าแข็ง
• กิจำกรรมเดินป็่าด้วยรองเท้าเดินหิมะ 

(Snowshoeing)
• เกมเลัเซึ่อร์แท็ก
• โบว์ลัิ�ง
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 กีฬาในโรีงเรีียนของรีัฐบรีิตุิชโคูลัมเบียจึะแบ�งเล�นเฉพัาะตุามฤด้กาล 
ตุัวอย�าง:

ฤด้ใบไม�รี�วง/ฤด้หนาว
• วอลัเลัย์บอลั, ฟุติบอลัชาย, รักบี�, วิ�งวิบาก, ว่ายน��า, มวยป็ลั��า, ฮอกกี�หญิง

ฤด้หนาว
• บาสเก็ติบอลั, ป็ิงป็อง, ยิมนาสติิก, สกี/สโนว์บอร์ด

ฤด้ใบไม�ผู้ลิ
• แบดมินติัน, ฟุติบอลัหญิง, กรีฑา, เทนนิส, วอลัเลัย์บอลั, กอลั์ฟ, รักบี�, จำานร่อน,  

บอลัฮอกกี�, เน็ติบอลั

สำถาบันพัฒันาทัี่กษะที่างกีฬา – เบอร์ีนาบีมีสำถาบันพัฒันาที่กัษะที่างกีฬาทัี่�งหมด 3  
แห�งสำำาหรีบันกัเรียีนผู้้�สำนใจึในการีพัฒันาด�านการีศึักษาไปีพัรี�อมกับที่กัษะที่างกฬีา 
มีการีสำมคัูรีแยกตุ�างหาก ที่ี�เสำยีคู�าธรีรีมเนยีมพัเิศัษ 
• ฟุติบอลั – Burnaby Mountain Simon Fraser University Soccer Clinic
• ฮอกกี�น��าแข็ง – Burnaby North
• วอลัเลัย์บอลั (หลัักสูติรป็กติิแลัะหลัักสูติรเข้มข้น) – Cariboo Hill



ที�พัื้กแบบโฮมสเติย์

 นักเรีียนได�มีโอกาสำใช�ชีวิตุรี�วมกับตุรีอบคูรีัวชาวแคูนาดา
ที่ี�พัักแบบโฮมสำเตุย์รีวมอาหารี 3 มื�อตุ�อวัน 
และนักเรีียนตุ�างชาตุิไม�เกิน 2 คูนตุ�อหนึ�งโฮมสำเตุย์

คูรีอบคูรีัวโฮมสำเตุย์ในเบอรี์นาบีที่ั�งหมดเปี็นชาวแคูนาดา พั้ดภัาษาอังกฤษ และมี
ปีรีะสำบการีณ์์ในการีด้แลนักเรีียนตุ�างชาตุิ

นักเรีียนสำามารีถรีะบุคูวามตุ�องการีในใบสำมัคูรีโฮมสำเตุย์ว�าตุ�องการีอย้�กับคูรีอบคูรีัว
แบบใด ข�อม้ลนี�จึะนำาไปีใช�ในการีจึับคู้�นักเรีียนกับคูรีอบคูรีัวโฮมสำเตุย์ที่ี�มีอย้�

เบอรี์นาบีไม�มีหอพัักในโรีงเรีียน เช�นเดียวกับโรีงเรีียนของรีัฐบาลสำ�วนใหญ�ในปีรีะเที่ศั
แคูนาดา 

อะไรีคูือปีรีะโยชน์ของการีพัักกับโฮมสำเตุย์เมื�อเที่ียบกับหอพััก

• โฮมสเติย์ให้การดูแลัที�ใส่ใจำมากกว่า มีสภาพื้แวดลั้อมภายในที�ป็ลัอดภัยแลัะมั�นคูงส�าหรับ
นักเรียนอายุน้อย ซึ่ึ�งหอพื้ักทั�วไป็จำะมีผู่้ใหญ่ดูแลัเพื้ียง 1 คูนส�าหรับนักเรียนทั�งหมดใน
หอพื้ัก ในเบอร์นาบีแติ่ลัะโฮมสเติย์จำะรับดูแลันักเรียนติ่างชาติิได้เพื้ียง 2 คูนเท่านั�น 

• โฮมสเติย์ให้โอกาสนักเรียนติ่างชาติิได้ใช้ชีวิติใกลั้ชิดกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิติคูน
แคูนาดามากที�สุด ป็ระสบการณ์์นี�จำะช่วยให้นักเรียนสามารถป็รับติัวให้เข้ากับชีวิติที�
โรงเรียนแลัะป็ระสบคูวามส�าเร็จำทางการศึึกษาอย่างรวดเร็ว นักเรียนติ่างชาติิส่วนใหญ่
ในหอพื้ักติ้องขวนขวายหาป็ระสบการณ์์วัฒนธรรมด้วยตินเอง เนื�องจำากสภาพื้แวดลั้อม
ส่วนใหญ่เป็็นนักเรียนติ่างชาติิ ไม่ใช่ชาวแคูนาดา ท�าให้ป็รับติัวให้เข้ากับการใช้ชีวิติแลัะ
โรงเรียนในแคูนาดาได้ช้าลัง 

• นักเรียนที�พื้ักกับโฮมสเติย์สามารถฝึกภาษาอังกฤษกับคูรอบคูรัวโฮสติ์ได้ติลัอดเวลัา  
ในหอพื้ักเป็็นเรื�องง่ายที�นักเรียนจำะใช้เวลัาส่วนใหญ่กับเพื้ื�อนนักเรียนชาติิหรือวัฒนธรรม
เดียวกัน แลัะใช้ภาษาที�ถนัดในการสื�อสาร 

• นักเรียนที�พื้ักกับคูรอบคูรัวโฮมสเติย์จำะทานอาหารติามแบบคูรอบคูรัวท�าทานกันเอง  
แติ่นักเรียนในหอพื้ักจำะทานอาหารโรงอาหารทั�วไป็ 

• นักเรียนที�พื้ักกับโฮมสเติย์ในเบอร์นาบีมีห้องนอนส่วนติัวแลัะโติ๊ะเรียนส่วนติัว แติ่นักเรียน
ในหอพื้ักจำะติ้องแชร์ห้องนอนแลัะห้องอ่านหนังสือกับนักเรียนคูนอื�นๆ ในหอพื้ัก

• คูรอบคูรัวโฮมสเติย์ได้รับการคูัดเลัือกอย่างพื้ิถีพื้ิถันให้ติรงกับคูวามติ้องการของนักเรียน 
ติ่างจำากหอพื้ักที�จำะมีเพื้ียงมาติรฐานเดียว
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เรื�องเล่ัาจำากนกัเรยีนของเรา:
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        ผ่มเลืัอกมาเรียนที�เบอร์นาบีเพื้ราะมหีลักัสูติร AP ที�ใหญ่ที�สุดในแคูนาดา ติอนนี�ผ่มเรียนหลักัสตูิร AP ทั�งหมด 5  
วชิา หลัักสูติร AP เป็็นอะไรที�ท้าทาย แต่ิก็ช่วยให้ผ่มป็ระสบคูวามส�าเรจ็ำทางการศึกึษามากขึ�น เติรียมคูวามพื้ร้อมในการเข้า
เรยีนมหาวทิยาลัยั สิ�งที�ผ่มชอบที�สดุเกี�ยวกับโรงเรียนของผ่มกคื็ูอสภาพื้แวดล้ัอมทางการศึกึษาที�มีการแข่งขนัสงู นักเรียน
ในโรงเรยีนของผ่มรักษามาติรฐานของติวัเองไว้ในระดับสูงมาก แต่ิพื้วกเขาไม่ได้เป็็นเลัศิึแคู่ในด้านวชิาการเท่านั�น ชีวติิ
ในโรงเรียนด้านอื�นๆ เช่น ทีมกีฬา ก็ดไีม่แพ้ื้กัน ผ่มอยากแนะน�าเบอร์นาบีให้นักเรยีนคูนอื�นๆ เพื้ราะที�นี�ป็ลัอดภยั เพื้ราะมี
สภาพื้แวดล้ัอมที�เหมาะกับการเรียนภาษาอังกฤษ แลัะผ่ลักัดนัคูณุ์ให้ป็ระสบคูวามส�าเร็จำยิ�งขึ�น  Tong Wang - จำีน 

       การเข้าเรยีนที�เบอร์นาบีนั�นเป็็นป็ระสบการณ์์ที�วเิศึษส�าหรับฉัน ทั�งในด้านการเรียนแลัะด้านสงัคูม โรงเรยีนที�เบอร์
นาบีเปิ็ดโอกาสให้นักเรียนท�าสิ�งต่ิางๆ ได้หลัากหลัาย เมื�อเป็รยีบเทียบกับที�เม็กซิึ่โก นักเรียนมหีลัากหลัายวิชาให้เลัอืก
เรียน คุูณ์คูรทูี�นี�ก็เข้าใจำนักเรยีนแลัะมีคูวามรูเ้ป็็นอย่างด ีอกีทั�งมกิีจำกรรมมากมายในโรงเรยีนที�นักเรยีนสามารถเข้าร่วมได้
 ซึ่ึ�งก็ไม่ยากที�จำะคู้นพื้บสิ�งที�ติวัเองชอบ Winnie Chiu Castillo - เม็กซึ่ิโก

       ผ่มได้เรยีนรูห้ลัากหลัายอย่างที�เบอร์นาบี โดยเฉพื้าะด้านวทิยาการหุ่นยนต์ิ มันช่างน่าวเิศึษมาก ผ่มยังได้รับรางวลัั
การสร้างหุ่นยนต์ิอกีด้วย โดยรวมแล้ัวเป็็นป็ระสบการณ์์ที�ยอดเยี�ยมที�เปิ็ดโอกาสมากมายให้กบัผ่ม ท�าให้ผ่มก้าวเดนิต่ิอไป็
ข้างหน้าได้ แต่ิโรงเรยีนก็เป็็นแคู่ป็ระสบการณ์์ส่วนเดียวเท่านั�น ผ่มมีเพืื้�อนใหม่ๆ มากมายที�จำะอยู่กับผ่มไป็ติลัอดกาลั ได้ท�า
กิจำกรรมร่วมกบัคูรอบคูรวัโฮสต์ิแลัะพีื้�ชายน้องชาย 2 คูน ผ่มได้สัมผ่สัธรรมชาติขิองแคูนาดา แลัะที�ส�าคูญัที�สดุคูอืได้เรียน
รูภ้าษาอังกฤษ ผ่มดใีจำมากที�ได้เข้าเรยีนที�เบอร์นาบี ท�าให้ผ่มได้รบัคูวามทรงจำ�าดีๆ จำากที�นี�มากมาย Jacob Eim -  
สาธารณ์รัฐเช็ก

       ฉันเลืัอกเบอร์นาบเีพื้ราะที�นี�ให้การศึกึษาคูณุ์ภาพื้สูง โรงเรียนที�นี�มีสิ�งอ�านวยคูวามสะดวกแลัะหลักัสตูิรที�น่าสนใจำมากมาย
 แลัะการคูมนาคูมทั�วเบอร์นาบีก็ท�าให้คุูณ์สามารถเดนิทางไป็แวนคููเวอร์ ทะเลั แลัะภูเขาได้ง่าย ฉันชอบวชิาวิทยาศึาสติร์ ชอบ
กีฬามากมายที�คุูณ์สามารถร่วมเล่ันได้ ชอบชมรมหลังัเลักิเรียน แลัะชอบโอกาสการเป็็นผู่น้�าที�เบอร์นาบีมอบให้ ธรรมชาติขิองที�
นี�ก็แสนวเิศึษ ป็ระสบการณ์์คูรั�งนี�ท�าให้ฉันเป็็นผู่ใ้หญ่ขึ�นแลัะพึื้�งพื้าตัิวเองได้มากขึ�น แลัะฉันก็ได้คู้นพื้บอะไรหลัายอย่างที�ไม่เคูย
ได้ท�ามาก่อน Natalia Monterrubio - สเป็น

       โรงเรียนในเบอร์นาบีมีคูรทูี�ดมีาก วชิาต่ิางๆ มุ่งเน้นไป็ที�ผู่เ้รียนแต่ิลัะคูนมากกว่าการให้คูวามรูแ้บบรวมๆ ซึ่ึ�งท�าให้
เรียนได้อย่างมีป็ระสิทธิภาพื้ แลัะยังมีกิจำกรรมหลังัเลักิเรยีน สิ�งอ�านวยคูวามสะดวก แลัะอุป็กรณ์์คุูณ์ภาพื้เยี�ยมอกีด้วย แต่ิลัะ
โรงเรียนในเบอร์นาบีต่ิางกนัเล็ักน้อยแลัะมีเสน่ห์เป็็นของตัิวเอง เบอร์นาบีเป็็นเมืองน่าอยู่ในเขติเกรทเทอร์แวนคููเวอร์ที�มี
ทวิทศัึน์งดงามแลัะผู่คู้นก็เปิ็ดกว้าง เมืองนี�มีวฒันธรรมคู่อนข้างหลัากหลัายแลัะหาเพืื้�อนใหม่ได้ง่าย ซึึ่�งช่วยให้คูณุ์ได้รบั
ป็ระสบการณ์์ที�คุู้มคู่าที�สดุในการมาเรียนต่ิางป็ระเทศึ ปี็นี�เป็็นปี็ที�ดทีี�สดุในชวีติิของผ่มเลัย Johannes Racherbaeumer 
- เยอรมนี

       ฉันเชื�อว่าระบบการศึกึษาที�นี�ไม่เป็็นที�สองรองใคูรในโลัก โรงเรียนนั�นทนัสมัย คุูณ์จำะมแีนวทางการเรยีนรูท้ี�หลัาก
หลัาย ที�ฉันรูสึ้กว่าน่าสนใจำแลัะใช้ได้ผ่ลัด ีจำนฉันจำบจำากที�นี�ได้ น่าสนใจำติรงที�โรงเรยีนนั�นทนัสมัยแลัะมีผู่คู้นจำากหลัาก
หลัายเชื�อชาติ ิป็ระสบการณ์์นี�จำะเปิ็ดโลักทศัึน์ใหม่ๆ แลัะช่วยให้เติบิโติเป็็นบุคูคูลัที�มีคุูณ์ภาพื้ เบอร์นาบีเป็็นเมืองที�ป็ลัอดภัย
 เดนิทางสะดวก ผู่คู้นที�นี�กใ็จำดแีลัะพื้ร้อมจำะให้คูวามช่วยเหลืัอเสมอ ฉันแนะน�าให้ทุกคูนมาสัมผ่สัป็ระสบการณ์์แบบแคูนาดา
ได้ที�นี�! Francesca Novello – อิติาลัี

        โรงเรียนรัฐบาลัที�เบอร์นาบีมคีูณุ์ภาพื้มากกว่าโรงเรยีนเอกชนที�ติรุกเีสียอีก ผ่มเลืัอกเรียนในวชิาที�ผ่มชอบไป็พื้ร้อมๆ
 กับวิชาที�ผ่มจำ�าเป็็นต้ิองเรียน ท�าให้ผ่มสามารถเลืัอกสิ�งที�ผ่มอยากท�าในอนาคูติได้ ชวีติินักเรยีนมัธยมของคูณุ์จำะเติม็ไป็
ด้วยคูวามสนุกสนาน คุูณ์จำะสร้างคูวามทรงจำ�าที�มคุีูณ์คู่าที�ท�าให้คูณุ์เติบิโติขึ�น การเรียนที�เีบอร์นาบีท�าให้ผ่มเรยีนรูถึ้งคูวาม
หลัากหลัายของผู่คู้น แลัะคูวามส�าคัูญของสิ�งนี� การมาที�นี�เป็็นป็ระสบการณ์์ที�ดทีี�สุดในชวิีติของผ่มจำรงิๆ ผ่มชอบในทุก
วนิาททีี�อยู่ ณ์ ที�แห่งนี� แลัะจำะเรียนต่ิอในระดบัอดุมศึกึษาที�แวนคููเวอร์ต่ิอไป็ Deniz Somuncuoglu - ติุรกี 

        คุูณ์คูรทูี�เบอร์นาบีมีการสอนที�เีข้าใจำง่าย แม้คูณุ์คูรแูต่ิลัะคูนจำะมีสไติล์ัการสอนที�ต่ิางกัน แต่ิทุกคูนก็ยินดีที�จำะช่วย
เหลืัอ แลัะน�าขีดจำ�ากัดของนักเรยีนแต่ิลัะคูนออกมาได้ ฉันได้ป็ระสบการณ์์จำากการท�ากจิำกรรมแลัะเรยีนรูวิ้ชาใหม่ๆ พื้ร้อม
กับเพืื้�อนๆ เช่น วิชาพื้ลัศึกึษาแลัะกีฬาอื�นๆ ฉันจำะเรียนที�นี�จำนกว่าจำะจำบหลักัสตูิร จำากนั�นจึำงเข้าเรียนต่ิอในระดบัอดุมศึกึษา
 เบอร์นาบีมีผู่คู้นที�เป็็นมติิรจำากหลัายหลัายวฒันธรรม คุูณ์สามารถเรยีนรูไ้ด้หลัายอย่างจำากที�นี� แลัะอย่าลืัมว่า การท่องเที�ยว
จำะช่วยเปิ็ดโลักทศัึน์ให้กว้างไกลั Lily Nguyen - เวียดนาม 
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