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Parlak Bir Gelecek Burada Başlar

 Öğrenciler Neden Burnaby Okullarını Tercih Ediyor?
• Harika bir konum: şehir ortamı, bol yeşil alan, Vancouver şehir merkezine 

yakın, plajlar, okyanus ve kayak yapılan dağlar yanı başınızda
• Toplu taşıma araçlarına ulaşım kolaylığı
• Üstün akademik itibar: Kanada'nın en kapsamlı İleri Düzey Yerleştirme 

(AP) programlarından biri uygulanır ve iki okulda prestijli AP Capstone 
Diploması verilir

• Zengin okul seçeneği: 41 ilköğretim okulu (Kreş - 7. sınıf) ve 8 ortaöğretim 
okulu (8. - 12. sınıf) vardır

• Çok çeşitli okul kursları: Görsel ve Performans Sanatları, BT Akademileri, 
Spor, Diller ve daha fazlası

• Hem okulda hem de okul dışında uluslararası öğrencilere destek
• Modern tesisler ve en ileri teknoloji
• Kapsamlı ders dışı etkinlikler: okul kulüpleri, geziler, topluluk sporları 

ve dinlenme tesisleri
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Mükemmel Bir Konum

 Aile yaşamına uygun güvenli mahalleleri ve güçlü topluluk 
ruhuyla tanınan Burnaby şehri, Vancouver Büyükşehrinin 
merkezinde yer alır.

Burnaby: 

• Yemyeşildir; çevredeki dağlardan, okyanustan, ışıldayan göllerden ve 
muhteşem parklardan birkaç dakika uzaklıktadır.

• Burnaby ve çevresi boyunca kolay ve elverişli toplu taşıma imkanı  
• Vancouver şehir merkezine Skytrain ile 20 - 30 dakikada erişme imkanı   
• Kampüs, kütüphaneler, özel dershaneler gibi eğitim hizmetlerinin 

yanı sıra alışveriş ve dinlenme merkezleri, sinema gibi çeşitli eğlence 
seçenekleri sunar.

• Yüzme havuzları, tenis ve basketbol sahaları, buz pateni pistleri, jimnastik 
salonları ve sanat, dans ve müzik tesisleri olan topluluk ve spor merkezleri

• Çok saygın iki yükseköğretim kurumuna ev sahipliği yapar: Simon Fraser 
Üniversitesi ve British Columbia Teknoloji Enstitüsü. British Columbia 
Üniversitesi de arabayla sadece 30 dakika uzaklıktadır.

• Yıl boyunca halk festivalleri ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar.
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Akademik Başarılarımız

 Burnaby İdari Okul Bölgesi'nde 41 ilköğretim okulu (5-12 yaş) 
ve 8 ortaöğretim okulu (13-18 yaş) bulunmaktadır. Okulların 
hepsi British Columbia Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Güçlü Akademik Özelliklerimiz:
• Burnaby İdari Okul Bölgesinde Kanada'nın en kapsamlı İleri Düzey 

Yerleştirme (AP) programlarından biri uygulanır. 
• İki Burnaby okulu prestijli AP Capstone Diploması vermek üzere 

seçilmiştir.
• Çok sayıda öğrenciye ortaöğretim sonrası eğitim bursu verilmiştir.
• Üniversite öğrenimine hazırlanan uluslararası öğrencilere destek 

sağlanmıştır.
• Birçok öğrenci British Columbia Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Waterloo 

Üniversitesi, McGill Üniversitesi, MIT, Princeton, Harvard gibi en başarılı 
üniversitelere kabul edilmiştir.

• Hukuk, İşletme, Robotik, Animasyon, Psikoloji, Felsefe, Sosyal Adalet, 
Müzik, Dans, Ağaç İşleri, Aşçılık ve daha birçok heyecan verici seçmeli 
ders yelpazesi
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 Burnaby Okulları en modern tesisler ve ileri teknolojiyle 
donatılmıştır.

Bütün ortaöğretim okullarında bulunan tesisler: 
• Mac ve PC bilgisayar laboratuvarları
• Fen laboratuvarları
• Büyük bir kütüphane 
• Dans ve Tiyatro atölyeleri
• Sanat atölyeleri
• Müzik odaları
• 2 spor salonu

• Ağırlık çalışma odası
• Açık hava oyun alanları 
• Robotik laboratuvarı 
• Aşçılık ve Tekstil laboratuvarları
• Sanayi teknolojisi laboratuvarları  
• Kafeterya



Alpha Ortaöğretim Okulu
930 Alpha Avenue | Öğrenci sayısı: 1.100  
Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat 
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

Robotik Sertifika Programı, Fransızca Eğitim, Tiyatro ve Dans Topluluğu
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
• Alpha, uluslararası öğrencilere, arkadaş edinmeyi ve öğretmenlerden 

ek yardım almayı kolaylaştıran ilgili ve destekleyici bir ortam sağlar. 
• Başarılı öğrencilere, çeşitli İleri Düzey Yerleştirme kurslarıyla güçlü 

bir akademik program sunulur.
• Fen bilimleri için üniversite düzeyinde son derece donanımlı bir 

laboratuvar   
• Alpha’da, yetenekli öğrenciler için özel bir Tiyatro ve Dans Topluluğu 

vardır.  
• Aşağıdakileri içeren bir Görsel ve Performans Sanatları Programı  

Drama, Enstrümantal ve Koro Müzik, Dans, Seramik ve Heykel, Tasarım, 
Çizim ve Resim ve Dijital Medya 

• İleri 8-10. sınıf öğrencileri için Alpha BETA programı
• Mezun olan uluslararası öğrencilerimizin kabul edildiği üniversiteler:  

British Columbia Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi, Alberta Üniversitesi, 
Victoria Üniversitesi, Waterloo Üniversitesi

Burnaby Central Ortaöğretim Okulu
6011 Deer Lake Parkway | Öğrenci sayısı: 1.400 

Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat 
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

Koro Performansı, Mutfak Sanatları Sertifikası
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
• Fen bilimleri için üniversite düzeyinde son derece donanımlı bir 

laboratuvar
• Fotoğrafçılık, Caz Orkestrası, Koro, Enstrümantal Müzik, Dans, Senaryo 

Yazarlığı, Yönetmenlik ve daha birçok kurs seçeneğini içeren ödüllü 
Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları programı

• Spor programlarıyla tanınan Burnaby Central, eyalet çapındaki spor 
şampiyonalarında British Columbia okullarının hepsinden daha fazla 
birincilik kazanmıştır. Her yıl çeşitli spor dallarında 30’dan fazla spor 
takımı çalıştırılır.

• Öğrenciler müfredat dışı çeşitli etkinliklere katılır, hizmet ve gönüllü 
çalışma alanında aktif rol oynarlar.

• LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) Gold sertifikalı bina
• Mezun olan uluslararası öğrencilerimiz British Columbia Üniversitesi, 

Toronto Üniversitesi, Western Üniversitesi, York Üniversitesi, Concordia, 
Carlton, McMaster, Queens, MIT, Boston Üniversitesi, Miami Üniversitesi 
ve Vancouver Sanat Enstitüsüne kabul edilmiştir.
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Byrne Creek Ortaöğretim Okulu
7777 18th Street | Öğrenci sayısı: 1.050 

Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat 
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Sertifika Programı, Medya Sanatları 
Endüstri Eğitimi, İş ve Bilgi Teknolojisi, Robotik, Dans Topluluğu
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
 • Öğrenci memnuniyeti konusunda, uluslararası öğrencilerimiz tarafından 
sürekli olarak birinci seçilmektedir.  

• Medya Sanatları, Dans, Tiyatro, Müzik ve Görsel Sanatlar derslerini 
içeren sıra dışı Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Programıyla ünlüdür.  

• Koreografi, Performans Topluluğu ve bütün dans çeşitlerini içeren çok 
ünlü Dans Programı 

• Güçlü müzikal tiyatro yapımları  
• Altı bilgisayar laboratuvarı, son derece donanımlı bir fen laboratuvarı 

ve bilgisayarlı kütüphanesiyle en son teknoloji olanaklarını sağlar.  
• Okulda birçok spor takımı ve okul sonrası kulüp bulunur.  
• Diyalog Merkezi gibi modern tesisler öğrencilerin uluslararası sunumlara 

ve küresel tartışmalara katılmalarını sağlar.
• Mezun olan uluslararası öğrencilerimizin kabul edildiği üniversiteler:  

British Columbia Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi, Western 
Üniversitesi, Alberta Üniversitesi, Waterloo Üniversitesi, Edinburgh 
Üniversitesi (Birleşik Krallık), West London Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Burnaby Mountain Ortaöğretim Okulu
8800 Eastlake Drive | Öğrenci sayısı: 1.450 

Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat 
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

Liderlik, Sosyal Adalet, Ağırlama Yönetimi, Çevre Çalışmaları, Dans, 
Simon Fraser Üniversitesi Futbol Programı
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
• Burnaby Mountain öğrencileri, okul bölgesi, eyalet ve ülke çapındaki 

Matematik, Medya Sanatları, Tiyatro, Yazarlık, Müzik, Dans, Münazara 
ve Spor yarışmalarında üstün başarı gösterir.

• Okul, 30'dan fazla spor takımı ve Sanat Kulübü, Anime, Dans Ekibi, 
Kayak/ Snowboard ve Golf gibi öğrenci önderliğindeki konseylere ve 
kulüplere yüksek katılım oranına sahip canlı bir öğrenci topluluğuna 
sahiptir. 

• Koro, Vokal Caz, Konser Grubu, Caz Grubu, Orkestra, Dans, Drama/
Tiyatro Kursları ve Prodüksiyonları, Yönetmenlik ve Senaryo Yazma gibi 
Kapsamlı Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Programı

• Futbol Programı, Simon Fraser Üniversitesi antrenörlerinin mesleki 
eğitimini modifiye edilmiş bir akademik programla birleştirir.

• Mezun olan uluslararası öğrencilerimiz British Columbia Üniversitesi, 
Toronto Üniversitesi, McGill, York Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi, 
Victoria Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelere kabul edilmiştir.
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Burnaby North Ortaöğretim Okulu
751 Hammarskjold Drive | Öğrenci sayısı: 1.650 

Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat 
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları; AP Capstone Diploması 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

Finansal Muhasebe, Yaylı Orkestra, Felsefe, Robotik, Film&Yayın, Sanat 
Zenginleştirme Programı, Buz Hokeyi Akademisi, AP Capstone Diploması
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
• 2022’de açılacak yepyeni okul
• Burnaby North, tüm Kanada'daki en büyük İleri Seviye Yerleştirme 

(AP) programlarından birini sunmaktadır ve mükemmel sınav sonuçları 
konusunda güçlü bir geçmişe sahiptir. 

• Kanada'da prestijli İleri Düzey Yerleştirme Capstone Diploması vermek 
üzere seçilmiş birkaç okuldan biridir.

• Okul; British Columbia’nın Dijital Ses Kaydı, Fotoğraf Gazeteciliği ve 
Konser Korosu da dahil olmak üzere en büyük Görsel Sanatlar ve Sahne 
Sanatları Programlarından birine ev sahipliği yapmaktadır.

• 75 Aletli Yürüyüş Bandosuna sahip çok az sayıda Kanada okulundan biri
• 3D Modelleme ve Animasyon
• Burnaby Kuzey Buz Hokeyi Akademisi, hem kızlar hem de erkekler için 

öğrencilerin okula gidebileceği ve hokey becerilerini geliştirebileceği bir 
beceri geliştirme programıdır.

• Mezun olan uluslararası öğrencilerimizin kabul edildiği üniversiteler:  
British Columbia Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Waterloo, Western, York 
Üniversitesi, Carleton, McGill, Queens, Princeton, Los Angeles California 
Üniversitesi, Boston College, London Üniversitesi (Birleşik Krallık), Warwick 
Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Burnaby South Ortaöğretim Okulu
5455 Rumble Street | Öğrenci sayısı: 1.850 

Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat 
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları; AP Capstone Diploması 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

İşletme, Senfoni Orkestrası, 3D Sanat ve Tasarım, TV Prodüksiyonu, Aşçılık 
ve Catering, Fitness Eğitmenliği Sertifika Programı
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
• Burnaby South, Burnaby'deki en büyük İleri Seviye Yerleştirme 

programlarından birini sunmaktadır ve Kanada'da prestijli İleri Seviye 
Yerleştirme Capstone Diploması sunmak için seçilen çok az sayıda 
okuldan yalnızca biridir. 

• Okulda, Ekonomi, Girişimcilik, Pazarlama ve Turizm kurslarını da 
kapsayan mükemmel bir İşletme Eğitimi Programı uygulanır. 

• CISCO Ağ Kurma Akademisi 
• Senfoni Orkestrası, Caz Grubu, Koro ve Caz Korosu dahil olmak üzere 

çok çeşitli Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları kursları
• Burnaby South, Michael J. Fox Tiyatrosu, tam donanımlı bir televizyon 

prodüksiyon stüdyosu ve profesyonel bir kayıt stüdyosu da dahil olmak 
üzere harika tesislere ev sahipliği yapmaktadır.

• Mezun olan uluslararası öğrencilerimizin kabul edildiği üniversiteler: 
British Columbia Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, McGill, York 
Üniversitesi, Alberta Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi, Washington 
Üniversitesi, Saxion (Hollanda), Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)
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Cariboo Hill Ortaöğretim Okulu
8580 16th Avenue | Öğrenci sayısı: 650 

Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

Mühendislik Öncesi Program, Hukuk, Taslak Hazırlama, Fransızca Öğretim,  
Öğrenci Yönetimi, Robotik, BT Akademileri (Oyun, Siber Güvenlik, MOS);  
Voleybol Akademisi
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
• Sıra dışı bir program olan Mühendisliğin Temelleri, ortaöğretimden sonra 

mühendisliğe yönelmek isteyen öğrencilere mükemmel bir hazırlık 
olanağı sunar. Programın temel dersleri, British Columbia Üniversitesi, 
Simon Fraser Üniversitesi ve British Columbia Teknoloji Enstitüsündeki 
Mühendislik programlarına giriş için gerekli bilgileri sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

• Diğerlerinden daha küçük bir okul olan Cariboo Hill, uluslararası 
öğrencilerin arkadaşlarıyla görüşmelerini ve öğretmenlerden yardım 
almalarını kolaylaştıran bir aile ortamı gibidir.

• Öğrencilerin büyük bölümü ortaöğretim sonrası için eğitim bursu kazanır.
• Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Programının zengin kurs seçenekleri 

arasında Film Çalışmaları, Fotoğrafçılık, Koro, Dans, Oyunculuk, Tiyatro 
Yapımcılığı, Konser Orkestrası ve Caz Orkestrası sayılabilir.

• Teknik Resim, Metal İşçiliği ve Ahşap İşçiliği gibi teknolojiyle ilişkili çeşitli 
eğitim programları da vardır. 

• Mezun olan uluslararası öğrencilerimizin kabul edildiği üniversiteler:  
British Columbia Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi, Victoria 
Üniversitesi, Emily Carr Sanat Üniversitesi

Moscrop Ortaöğretim Okulu
4433 Moscrop Street | Öğrenci sayısı: 1.400 

Başlangıç Tarihleri: Eylül, Şubat 
İleri Düzey Yerleştirme (AP) Kursları 

Sıra Dışı Kurslar/Programlar:   

Robotik, Psikoloji, BCIT Sağlık Bilimleri Sertifikası, Dans, Liderlik, Mentörlük
 

Öne Çıkan Özellikleri: 
• Moscrop yüksek akademik standartları ve başarılarıyla tanınmıştır. 
• Moscrop mezunlarına toplam 1,5 milyon dolardan fazla burs 

verilmektedir; bu rakam British Columbia okul ortalamasının çok 
üstündedir. 

• Okul, bir Science Super Lab, kapsamlı bilgisayar laboratuvarları ve 
birinci sınıf dans ve müzik stüdyoları da dahil olmak üzere mükemmel 
tesislere ev sahipliği yapmaktadır. 

• Çok yönlü Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları programı Müzik, Resim, 
Çizim, Seramik, Dans, Yönetmenlik ve Senaryo Yazarlığı gibi ders 
seçeneklerini içerir. 

• Voleybol, Kayak/Snowboard, Basketbol, Badminton, Futbol, 
Jimnastik, Golf ve Ragbi gibi okul sonrası spor kulüplerine ve takımlarına 
katılım oranı yüksektir. 

• Mezun olan uluslararası öğrencilerimizin kabul edildiği üniversiteler: 
British Columbia Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi, Toronto 
Üniversitesi, McGill Üniversitesi, Waterloo Üniversitesi, Victoria 
Üniversitesi, Emily Carr Sanat Üniversitesi, University College London 
(Birleşik Krallık)
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Uluslararası Öğrencilere Destek

 Yurtdışında okuyan uluslararası öğrencilerin, özellikle reşit 
olmayanların, kendine özgü ihtiyaçları bulunmaktadır. Öğrencilere 
verilecek destek, okul seçiminde ebeveynlerin ve öğrencilerin 
kararını etkileyecek en önemli faktörlerden biridir. Öğrenciler 
genellikle yeni bir ülkede hayata uyum sağlamak için yardıma 
ihtiyaç duyarlar ve Burnaby uluslararası öğrencilerimizin çoğu, 
ebeveynleri ve aileleri olmadan burada olduklarından, ekstra ilgi ve 
özene ihtiyaç duyarlar. Burnaby öğrencilerine sunduğumuz kapsamlı 
destek hizmetleriyle, öğrencilerimizin buradaki eğitimlerinde başarıya 
ulaşma olasılıklarını artırıyoruz.

Uluslararası Ortaokul Öğrenci Destek Programımız şunları içerir: 
• Okul turunu, kurs seçimini, bilgilendirme toplantılarını ve yakın çevre 

gezisini içeren bir haftalık yoğun uyum (oryantasyon) programı
• Öğrencilerin yanlarında kalacağı, titizlikle seçilmiş aileler ve 7/24  

yardım hizmeti
• Ortaöğretim sonrası için bilgilendirme günleri
• IELTS ve SAT Hazırlık kursları 
• Ders saatlerinden sonra, ücretsiz akademik akran desteği
• Turistik yerlere yapılan düzenli moral gezileri
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Destek kadromuzda görevli personel:
• Uluslararası Eğitim Ofisinde çok dilli personel havuzu

• Uluslararası Müdür Yardımcısı. Her okulda bulunan bu üst düzey 
yöneticinin görevi, okulundaki uluslararası öğrencileri ve ders 
programlarını gözetmektir.

• Her ortaokulda Uluslararası Öğrenci Asistanı (ISA). Bu görevli öğrencilerin 
sağlık durumunu, derslere devamlılığını ve akademik gelişmesini izler; ders 
programı ve okul hayatıyla ilgili konularda öğrencilerin danışmanıdır.

 

• Burnaby'den talep edilen tüm konaklamalar için Aile Yanında 
Konaklama Koordinatörü. Öğrenciler Langara Aile Yanında Konaklama 
hizmetleriyle ilgili bütün sorunları için 7/24 Koordinatöre başvurabilirler.

• Her okulda öğrencilerle zaman çizelgelerini planlamada, ders 
değişikliklerinde, akademik danışmanlık ve tavsiyelerde, kişisel 
danışmanlık ve ortaokul sonrası kurumlara yönelik planlama ve 
başvuruda yardım konusunda çalışan Okul Danışmanları



Gerçek Bir Kanada Deneyimi Yaşayacaksınız

 Hokey ve dağ bisikletinden kanoya, satranca ve koroya 
kadar birçok seçenekle Burnaby'de etkinliklere katılmak ve gerçek 
bir Kanada deneyimi yaşamak çok kolay. Burnaby okulları ve 
Uluslararası Ofis, British Columbia ve ötesindeki turistik bölgelere yıl 
boyunca bir gezi programı sunmaktadır. Öğrenciler okuldaki sayısız 
kulübe, spora ve müfredat dışı etkinliğe katılabilir.
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Okul Kulübü Örnekleri
• Satranç
• Koro
• Münazara
• Matematik
• Spor dalları
• Jimnastik
• Birleşmiş Milletler

Uluslararası Öğrenci Gezisi 
Örnekleri 
• Rocky Dağları Gezisi
• Kayak/Snowboard
• Victoria Gezisi
• Balina İzleme Turu
• Yukon Kuzey Işıkları ve Köpeklerin 

Çektiği Kızaklarla Dolaşma

Okul Sonrası Etkinlik Örnekleri 
• Gönüllü çalışma
• Dans performansı
• Okul içi sporlar
• Akademik akran desteği
• Müzik performansı
• Tiyatro
• Liderlik

Okul Gezisi Örnekleri 
• Vancouver Akvaryumu
• Stanley Parkı
• Buz Hokeyi Maçı
• Buz Pateni
• Kar Ayakkabılarıyla (Leken) Gezinti
• Laser Tag
• Bovling
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 British Columbia okullarında okul sporları, belirli mevsimlerde 
yapılmaktadır. Örneğin:

Sonbahar/Kış
• Voleybol, erkek futbol, ragbi, kros koşusu, yüzme, güreş, kız çim hokeyi

Kış
• Basketbol, masa tenisi, jimnastik, kayak/snowboard

İlkbahar
• Badminton, kız futbol, atletizm, tenis, voleybol, golf, ragbi, ultimate frizbi, 

top hokeyi, netbol

Spor Akademileri – Burnaby, öğrencilerin değiştirilmiş bir lise programını,  
spor becerileri geliştirme eğitimi ile birleştirdiği 3 spor akademisine sahiptir. 
Ayrı bir başvuru formu gereklidir ve ekstra ücret alınır. 
• Futbol – Burnaby Mountain Simon Fraser Üniversitesi Futbol Kliniği
• Buz Hokeyi – Burnaby North
• Voleybol (normal ve elit gruplar) – Cariboo Hill



Aile Yanında Konaklama

 İsteyen öğrencilere Kanadalı bir aileyle birlikte yaşama olanağı 
sağlanır. Aile yanında konaklayan öğrencilere günde 3 öğün 
yemek ve özel bir yatak odası verilir; bir evde en fazla 2 uluslararası 
öğrenci kalabilir.

Öğrencileri evlerinde konuk eden bütün Burnaby’li aileler Kanada'da 
yaşayan, İngilizce konuşan ve öğrencileri evlerinde ağırlama konusunda 
tecrübeli ailelerdir.

Öğrenciler nasıl bir aileyle birlikte yaşamak istediklerini konaklama 
başvurusu formunda belirtebilirler. Her öğrenciyi en uygun aileyle 
eşleştirmek için bu bilgiden yararlanılır.

Kanada'daki idari okul bölgelerinin çoğunda olduğu gibi Burnaby’de de 
yurtta kalma olanağı sağlanmaz. 

Aile yanında konaklamanın yurtta konaklamaya göre 
avantajlarından bazıları nelerdir?

• Aile yanında konaklamak daha küçük yaştaki öğrencilere kişisel, düzenli 
ve güvenli bir ortam sunar; oysa yurttaki çok daha kalabalık bir öğrenci 
grubuyla genellikle tek bir yetişkin ilgilenir. Burnaby’de her ailenin yanına 
sadece iki uluslararası öğrenci yerleştirilir. 

• Aile yanında konaklayan öğrenciler Kanada kültürünü dışarıdan izlemek 
yerine içine katılarak yaşarlar. Bu katılım öğrencilerin okul hayatına 
alışmasına ve başarıya daha çabuk ulaşmasına yardımcı olabilir. Yurtta 
kalan öğrencilerin çoğu Kanadalılar yerine genellikle diğer uluslararası 
öğrencilerle vakit geçirdiklerinden kültürel deneyimlere ancak kendi 
çabalarıyla erişebilirler ve bu durum, öğrencilerin Kanada'daki hayata  
ve Kanada okul sistemine alışma sürecini yavaşlatır. 

• Bir aileyle birlikte yaşayan öğrenciler aile bireyleriyle konuşarak 
İngilizcelerini geliştirebilirler. Yurtta kalanların kendi ülkelerinden ve 
kültürlerinden olan öğrencilerle yakınlaşmaları ve kendi ana dillerini 
konuşmaları fazlasıyla kolaydır. 

• Aileler yanlarında kalan öğrencilere ev yemekleri pişirirken yurtlarda 
genellikle öğrencilere sadece kafeterya yemekleri sunulur. 

• Yurt öğrencileri yatak odalarını ve çalışma alanlarını diğer öğrencilerle 
paylaşırken, Burnaby’de aile yanında kalan öğrencilerin ayrı bir yatak 
odası ve çalışma masası olur.

• Yurtlarda “herkese uyacak tek tip” kalıbı geçerli olduğu halde, ev sahibi 
aileler öğrencinin tercihlerine göre titizlikle seçilir.
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Öğrencilerimiz Ne Diyor?
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        Kanada'daki en büyük AP programı olduğu için Burnaby’yi seçtim. Şu anda 5 AP dersi 
alıyorum. AP dersleri gerçekten zor, ama bu dersler akademik başarıya ulaşmama ve üniversite 
hayatına hazırlanmama yardımcı oluyor. Okulumda en hoşuma giden şey rekabetçi akademik 
ortam. Okuldaki öğrenciler çok yüksek standartlara ulaşmak için çabalıyorlar. Yalnızca akademik 
performanslarında değil, takım sporları gibi diğer alanlardaki performanslarında da bunu 
görebilirsiniz. Burnaby'i diğer öğrencilere tavsiye ederim, çünkü güvenli bir topluluk ve İngilizce 
öğrenmek için iyi bir ortam sunuyor ve sizi çok daha fazlasını başarmaya zorluyor. Tong Wang - Çin 

       Burnaby'de okumak benim için sadece akademik olarak değil, kişisel olarak da tatmin edici 
bir deneyim oldu. Burnaby okulları Meksika’dakilere oranla çok daha geniş olanaklar sunuyor. 
Öğrenciler pek çok ders arasından seçim yapabiliyor. Öğretmenler son derece anlayışlı ve bilgili. 
Okullar öğrenciler için pek çok etkinlik de sunuyor, o yüzden hoşlanacağınız bir şey bulmakta 
zorlanmıyorsunuz. Winnie Chiu Castillo - Meksika

       Burnaby’de okurken çok değerli şeyler öğrendim, özellikle Robotik konusunda. İnanılmazdı. 
Mekatronik ödülü bile kazandım. Genel olarak, beni ileriye taşıyan ve birçok fırsata kapı açan 
harika bir deneyimdi. Ancak okul bu deneyimin sadece bir parçasıydı. Bir sürü yeni arkadaş 
edindim, ömür boyu sürecek arkadaşlıklar. Beni ağırlayan ailemle, özellikle de 2 yeni kardeşimle 
çok şey yaptım. Kanada’nın doğasını keşfettim ve en önemlisi İngilizce öğrendim. İyi ki Burnaby'e 
gitmişim. Oradan çok güzel anılarla ayrıldım. Jacob Eim - Çekya

       Yüksek eğitim kalitesine sahip olduğu için Burnaby'i seçtim; okulların birçok ilginç tesisi ve kursu var ve 
Burnaby çevresinde, Vancouver'a ve okyanusa ve dağlara ulaşım kolay. Fen derslerini, katılabileceğiniz 
birçok sporu ve okul sonrası kulüplerini ve mevcut liderlik fırsatları çok hoşuma gitti. Doğa inanılmaz. Bu 
deneyim beni daha olgun ve bağımsız hale getirdi ve daha önce yapamadığım birçok şeyi keşfettim. 
Natalia Monterrubio - İspanya

       Burnaby’deki okulların öğretmenleri çok iyi. Derslerde sınıfın geneli yerine tek tek öğrencilere 
odaklanıldığı için çok etkili bir şekilde öğreniyorsunuz. Ayrıca, okul sonrası etkinlikler, tesisler ve 
ekipmanlar da son derece kaliteli. Her Burnaby okulunun kendine has özellikleri ve farklı bir atmosferi 
var. Burnaby, Greater Vancouver bölgesinde yer alan, güzel bir doğaya ve açık fikirli insanlara 
sahip bir şehir. Burada pek çok kültürden insan var ve kolayca arkadaş edinebiliyorsunuz, dolayısıyla 
yurt dışında okuma deneyimini en iyi şekilde yaşayabiliyorsunuz. Bu yıl hayatımın en güzel yılıydı. 
Johannes Racherbaeumer – Almanya

       Buradaki eğitim sistemi sanırım dünyadaki en iyi eğitim sistemlerinden biri. Okullar gayet modern. 
Farklı bir öğrenme yöntemiyle tanışıyorsunuz ve ben bu yöntemi daha etkili ve ilginç buldum. Mezun 
olabildim. Okullar modern ve insanı hayran bırakan bir çeşitliliğe sahip. Bu deneyim gözlerinizi 
açacak ve dünyaya farklı bir açıdan bakıp kişisel olarak gelişmenizi sağlayacak. Burnaby güvenli 
bir şehir, toplu taşıma sistemi iyi çalışıyor, insanlar kibar ve yardımsever. Bu deneyimi ve Kanada’daki 
yaşam tarzını herkese öneririm! Francesca Novello - İtalya

        Burnaby’deki devlet okulları Türkiye’deki özel okullar kalitesinde, hatta daha iyi. Mezun olmak 
için gereken derslerin yanı sıra kendi istediğim dersleri de aldım. Böylece yapmak istediklerime 
odaklanma fırsatı buldum. Burada lisede okurken çok iyi zaman geçireceksiniz. Birçok güzel anı 
biriktirecek ve kendinizi kişisel olarak geliştireceksiniz. Burnaby’de yaşamak, dünya nüfusunun ne 
kadar çeşitlilik içerdiğini görmemi ve bunun önemini anlamamı sağladı. Buraya gelmek hayatımın 
en iyi deneyimiydi. Burada geçirdiğim her an benim için çok değerli. Üniversite eğitimime 
Vancouver’da devam edeceğim. Deniz Somuncuoğlu - Türkiye 

        Öğretmenlerin Burnaby'de öğretim şekli çok net. Her öğretmenin farklı bir tarzı olsa da hepsi 
yardımseverdir. Her öğrencinin en iyi yanlarını ortaya çıkarmak isterler. Ayrıca arkadaşlarımla bir 
şeyler yaparak ve Beden Eğitimi ve diğer sporlar gibi yeni konuları deneyerek de çok deneyim 
kazandım. Burada kalıp mezun olacağım ve üniversite eğitimime devam edeceğim. Burnaby iyi 
insanların olduğu çok kültürlü bir yer. Burada çok şey öğreneceksiniz. Unutmayın, seyahat etmek 
ufku açar. Lily Nguyen - Vietnam 
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