
Bizimle başarıya ulaşın!

Yatılı ve Gündüzlü Ortaokul, Lise



 En iyi tercihiniz biziz
Kanada’nın öğrencisine 
en değer veren okulu 
olarak uluslararası bir 
ün
1979’dan bugüne, 100’den fazla 
ülkeden veliler çocuklarını CIC’nin 
özenli bakımına emanet ediyorlar.

Öğrenci başarısına yönelik özen 
ve ilgiye dayalı yaklaşımımızla, 
CIC öğrencileri Kanada’nın en iyi 
üniversiteleri tarafından saygınlıkla 
anılmakatadır.
• Kanada liseleri arasında en geniş ekip 

olan ‘total care’ bütünsel ilgi ekibimiz, tüm 
öğrencilerimizle 7/24 ilgilenmektedir.

• Okul binalarında ve yurtlarımızda en 
kapsamlı güvenlik ve sağlık hizmetleri 
sunulmaktadır.

• Sınıf içi ve dışında personelimizin sürekli 
gözlemleri ve sistematik değerlendirmeleri 
sonucunda öğrenciler, CIC’de geçirdikleri 
her gün başarıya odaklandırılmaktadır.

Öğrenci gelişimini 
desteklemek için en iyi 
eğitim sistemi ve 
kaynaklar 
sağlanmaktadır
Eşsiz Total Care Eğitim Sistemimiz® 
bütünsel bir eğitim yaklaşımı olup, 
her bir öğrencinin akademik, sosyal, 
duygusal ve fiziksel gelişiminin 
desteklenmesi üzerine kurulmuştur.
• Kanada’daki özel liseler arasında en büyük 

öğretmen kadrosu ve sunulan ders çeşitliliği 
ile en geniş müfredatı sağlayan okuldur.

• Bark Gölü civarındaki yeralan, kendimize ait 
700 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş 
olan liderlik ve outdoor eğitim merkezimiz, 
tüm Kanada okulları arasında en büyük ve 
en donanımlı merkezdir.

• Kanada’nın en modern öğrenci yurtlarıyla 
CIC, öğrencilerin yaşam becerilerini geliştiren 
ve tecrübe kazanmalarını sağlayan en 
kapsamlı yatılı okul programına sahiptir.
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Toronto Üniversitesinin en 
iyi ve en zeki öğrencilerinin 
bir kısmı CIC mezunları. 
Total Care Eğitim Sisteminin 
akademik, sosyal, duygusal ve 
iziksel gelişime verdiği önem 
öğrencilerin üstün başarısını 
desteklemektedir. Bu sayede 
öğrencilerimiz üniversite 
eğitimlerine hazırlıklı, dengeli 
ve başarıya odaklı bir şekilde 
başlayabilmektedirler.

Dr. Mark McGowan
Toronto Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Kıdemli Akademik Danışmanı

Dünyanın en iyi 
üniversitelerine doğru 
en iyi hazırlık
CIC’nin resmi olarak beraber çalıştığı

en iyi üniversitelerin bazıları:

• Toronto Üniversitesi
• Waterloo Üniversitesi
• McMaster Üniversitesi
• York Üniversitesi
• Western Üniversitesi

CIC, Toronto Üniveristesiyle sürdürdüğü 
ortaklık çerçevesinde hazırlanan eşsiz 
Elit Ortaklık Programını sağlamaktadır.

Hayallerinizi 
gerçekleştirmeniz için, 
diğer Kanada okullarına
kıyasla, en büyük desteği
sağlayabilecek okuluz
CIC, Kanada’daki tüm okullar arasında

üniversiteye kabul ve burs alımlarında

ilk sırada yer almaktadır

CIC mezunlarının üniversitelerden

aldıkları toplam burs tutarı Kanada

içindeki liseler arasında en yüksek

orandır.
CIC bu başarısını her sene ilk sırada yer alarak

korumuştur. 
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Total Care 
Eğitim Sistemi 
öğrencilerimizin 
üniversite hayallerin 
gerçekleştirmelerine 
yardımcı oldu.

CIC MEZUNIYET SENESI

Mayıs 2013

ÜNIVERSITE / COLLEGE / PROGRAM ADI
Columbia Üniveristesi, New York
Sosyal Bilimler

TEŞEKKÜRLER CIC
Columbia International College uluslararası
toplumun bir parçası olduğumu hissettiriyor.
En önemlisi, öğretmenler öğrencilerini 
takdirle dinliyorlar çünkü herkesin ikrine 
değer veriyorlar; Kanadalı olsan da, olmasan 
da bu böyle. Her öğrencinin getirdiği farklı 
bakışaçısı öğretmenlerin daima ilgisini 
çekiyor ve bu bakışaçılarını öğrenmek 
istiyorlar.

CIC MEZUNIYET SENESI

Mayıs 2010

ÜNIVERSITE / COLLEGE / PROGRAM ADI
Chicago Üniversitesi
Muhasebe Bölümü

TEŞEKKÜRLER CIC
Columbia International College üniversite
başvurularım esnasında bana çok yardımcı 
oldu. Buradaki herkes çok iyi ve çözüm 
odaklı. Ne zaman bir sorum olsa, veya ne 
zaman yardıma ihtiyacım olsa her zaman 
beni desteklidiler ve yanımda oldular. Bu da,
kesinlikle çok stresli olan üniversite başvuru
sürecim için son derece önemliydi. 
Biliyordum ki bu süreçte arkamda beni 
destekleyen, iyi bir üniversiteye girmemi 
isteyen insanlar vardı. İşte bu yüzden de, 
onları hayal kırıklığına uğratmamak için çok 
çalışmam gerektiğini biliyorum.

CIC MEZUNIYET SENESI

Haziran 2017

ÜNIVERSITE / COLLEGE / PROGRAM ADI
University of Toronto
Sosyal Bilimler

TEŞEKKÜRLER CIC
Ailenden uzakta, yabancı bir ülkede, üstelik
anadilin olmayan bir ortamda yaşamak kolay
değil. CIC’nin harika öğretmenleri sayesinde
karşılaştığım zorlukların üstesinden geldim.
Aldığım dersler düşünce şeklimi değiştirdi
ve beni üniversite yaşamına hazırladı. CIC
beni motive etti. Umarım ben de öğrendiğim
tüm beceriler sayesinde çevremde değişiklik
yaratabilir ve başka insanları motive 
edebilirim.

Kanıtlanmış Başarı
İSIM

Xiazhe  
Xu
UYRUK 
Çin

İSIM

Lorenzo 
Mesquita
UYRUK 
Brezilya

İSIM

Rowa  
El-Tohami
UYRUK 
Sudan

Columbia International 
College, diğer Kanada özel 
liselerinden daha fazla 
Rotman Com-merce’e kabul 
alan mezun sayısına sahiptir. 

David Goldreich
Akademik Direktör
Rotman Commerce
Toronto Üniversitesi
St. George Kampüsü

TOPLAM ALDIĞI BURS TUTARI
C$58,000

TOPLAM ALDIĞI BURS TUTARI
C$50,000

TOPLAM ALDIĞI BURS TUTARI
C$19,000
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CIC MEZUNIYET SENESI

Aralık 2016

ÜNIVERSITE / COLLEGE / PROGRAM ADI
Yale Üniversitesi - NUS Koleji
Beşeri Bilimler

TEŞEKKÜRLER CIC
Arakadaşlarım Malezya’dan, Ruanda’dan,
Nijerya’dan, Rusya’dan, Meksika’dan,
Ukrayna’dan ve birçok diğer ülkeden
gelmişlerdi. Benzerliklerimiz, 
farklılıklarımızdan çok daha fazlaydı.
Bizler okulda farklı diller, kültürler ve 
dinlerden oluşan bir topluluk olarak minik 
bir yerküreyi temsil ediyorduk. CIC’de 
huzur, hoşgörü ve arkadaşlığa dayalı bir
hayat sürdük. CIC’de bunu başardıysak, 
dünya vatandaşları olarak küresel olarak da 
neden başaramayalım?

CIC MEZUNIYET SENESI

Mayıs 2010

ÜNIVERSITE / COLLEGE / PROGRAM ADI
Washington Üniversitesi 
Antropoloji ve Dans Lisans Programı

MASTER’S PROGRAM
Yale Üniversitesi 
Doğu Asya Çalışmaları

TEŞEKKÜRLER CIC
Dünyanın her tarafından, Afrika’dan 
Güney Doğu Asya’ya kadar, Rusya’dan, 
Meksika’dan harika arkadaşlıklar kurdum. 
Farklı kültür çalışmaları yaptığım sıralarda, 
arkadaşlarımla sohbet ederken kendimi 
onların yerine koyarak dünyaya farklı 
perspektilerle bakma yetimi geliştirdim. 
Bu deneyim dünyaya bakışaçımı gerçek 
anlamda değiştirdi.

CIC MEZUNIYET SENESI

Mayıs 2015

ÜNIVERSITE / COLLEGE / PROGRAM ADI
York Üniversitesi - Schulich School of 
Business
Uluslararası İşletme

TEŞEKKÜRLER CIC

Küreselleşen dünya sayesinde artık
insanlar kendi ülkeleri haricinde yerlere
seyahat edebiliyor, buralarda çalışabiliyor
ve yaşayabiliyor. Artık, Amerika vatandaşı
olmasanız da Wall Street’de veya Silikon
Vadisi’nde çalışabilirsiniz.
İşte CIC’nin bakışaçısı bu. Ve bu bakışaçısı 
bana, yeni çevreme uyum sağlamamda, 
kişiliğimi geliştirmemde ve total-care 
sistemiyle kariyer tercihimi yapmamda 
yardımcı oldu. CIC, potansiyelimin ve 
yapabileceklerimin sınırsız olduğunu fark 
etmemi sağladı.

CIC MEZUNIYET SENESI

Mayıs 2017

ÜNIVERSITE / COLLEGE / PROGRAM ADI
McGill Üniversitesi
Psikoloji

TEŞEKKÜRLER CIC
CIC’nin, bir öğrencinin kendisini akademik,
iziksel, sosyal her açıdan geliştirebileceği bir
ortam olduğunu düşünüyorum.
CIC’de öğreneceklerinize ve
deneyimleyeceklerinize kendiniz bile
şaşıracaksınız. Buraya açık ikirle , 
öğrenmeye ve , elinizden gelenin en iyisini 
yapmaya hazır oarak gelin. Eminim ki en 
iyisini vermeye hazır gelirseniz herşeyi 
başarabilirsiniz.

İSIM

Sara  
Haghani
UYRUK

Birleşik Arap Emirlikleri

İSIM

Qiudi  
Zhang
UYRUK

Çin

İSIM

Duy Anh  
Nguyen
UYRUK

Vietnam

İSIM

Abdul-Samad 
Fagbohun
UYRUK

Nijerya

TOPLAM ALDIĞI BURS TUTARI 
C$8,000

TOPLAM ALDIĞI BURS TUTARI
C$60,700

TOPLAM ALDIĞI BURS TUTARI
C$46,000

TOPLAM ALDIĞI BURS TUTARI
C$17,500
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Son 4 yıllık verilere baktığımızda Columbia öğrencilerinin 
başarı oranlarını görebiliyoruz.
Bu öğrencilerin mezuniyet dereceleri diğerlerinden daha 
yüksek; bu da gösteriyor ki, birinci sınıftan dördüncü 
sınıfa en çabuk ulaşan öğrenciler CIC öğrencileridir.Ve biz 
de bu bu başarı graiğini görmekten çok memnunuz.

Columbia International College haricinde Kanada’da bir 
yıl içerisinde en fazla öğrenci kabul ettiğimiz bir başka 
okul yok. Columbia mezunları burada serpiliyor, başarılı 
oluyor ve birer lidere dönüşüyorlar. Daha fazla böyle 
öğrenci istiyoruz.

Columbia graduates thrive here, they do well here,  
they’re leaders here and we want more of them.

Lorretta Neebar 
Kayıt İşlemleri Müdürü
Toronto Üniversitesi, Mississauga

McMaster ve Columbia 1996’dan bugüne,
Columbia mezunlarına yıllık burs sağlayan
Hamilton Alliance Eğitim Programının
başlangıcından bu yana, mükemmel bir işbirliği
içinde çalışmaktadır.

Bu programa ek olarak 2009 yılında, McMaster giriş
kriterlerini tutturan Columbia öğrencilerine garantili
kabul sağlayan bir anlaşma daha yapıldı.

Bu anlaşmaların sonucu olarak McMaster her yıl
birçok Columbia öğrencisini en iddialı programlarına
kabul ederek, eğitim ve kariyer hedelerine
ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Melissa Pool
Üniversite Kayıt Bölümü
McMaster Üniversitesi

Columbia’dan mezun olup bizden kabul alan
senelik öğrenci sayısı dünyadaki hiçbir okuldan
gelen toplam öğrenci sayısıyla kıyaslanamaz bile.

Columbia öğrencileri hem sınıf içinde hem sınıf
dışında olağanüstü iyiler. 
Aktif olarak kampus hayatına katılmaktadırlar.

 

Mezunlarımız en iyi üniveristelerde 
üstün başarı gösteriyor

Dr. Stephen Watt
Matematik Fakültesi Dekanı
Waterloo Üniversitesi
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Üniversitelerden CIC’ye Özel 
Ayrıcalıklar

Partner üniversiteler 
tarafından CIC 
mezunlarına ayrıcalıklı 
burslar sunulmaktadır:
Toronto Üniversitesi
Yarının Liderleri Bursu
a) 5 x C$4,000
b) 10 x C$2,000

Waterloo Üniversitesi
4 x C$3,000

Western Üniversitesi
CIC’nin en başarılı 3
öğrencisine

Wilfrid Laurier 
Üniversitesi
İlham Verici Hayatlar
Bursu
5 x C$5,000

York Üniversitesi
Sosyal Bilimler ve
Profesyonel Çalışmalar
Fakültesi’ne 
başvurularda 
4 x C$3,500

Mount Allison
Üniversitesi
3 x C$3,000 

Ontario Tech 
Üniversitesi
6 x C$5,000

Brock Üniversitesi
4 x C$3,500

CIC University Partners®
ayrıcalıkların kapsamını
genişletiyor
• Erken Kabuller
• Garantili Kabuller
• İngilizce Dil Yeterlik Muaiyeti 
CIC mezunları aşağıdaki Partner® üniveristelere 
başvururken TOEFL /IELTS sınavlarından muaftırlar:

York & 
Western
Üniversitesi

York 
Üniversitesi

Ontario Tech 
University

11. ve 12. sınılarda İngilizce
dersinden minimum %75
ortalama almak koşuluyla

80% in Grade 12 English mark

With a minimum of 73% in 
Grade 12 English mark or a 
minimum of 70% in both 
Grade 11 & 12 English marks

CIC en iyi üniversitelerle 
en fazla işbirliği 
programına sahip lisedir
Beraber çalıştığı ondan fazla üniversite ile CIC 
Kanada liseleri arasında birinci sıradadır.

Bu üniversitelerin çoğu, Toronto Üniversitesi, 
Waterloo Üniversitesi, Western Universitesi, 
McMaster Üniversitesi gibi ,dünyanın önde 
gelen eğitim kurumlarıdır.
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SAYFA 31  CIC’ye Geçiş - Kredi & Programlar
SAYFA 32  Geniş Ders Seçeneği Yelpazesi
SAYFA 33 İngilizce & Matematik    
  Yerleştirmeleri

SAYFA 14 Öğrenmeye Bütünsel Yaklaşım
SAYFA 18 Sınıfın Ötesine Geçen Eğitim
SAYFA 22 Evden Uzakta Ev
SAYFA 26 Mesafeleri Kapatmak

SAYFA 34 Ortaokul
SAYFA 36 Lise
SAYFA 38 Toronto Üniversitesi 
   Elit Pathway 
       Partner® Programı
SAYFA 40 Aylık İngilizce 
   Hazırlık Kursları
SAYFA 41 Yaz Kampı
SAYFA 42 Esnek Başlangıç Tarihleri
SAYFA 45 Üniversite Yerleştirme Oisi

CANADA

USA

MEXICO

ONTARIOProvince of

Stressiz
Yaşamak

Güçlü
Başlamak

Doğruyu
Seçmek

SAYFA 48  Tüm Yol boyunca    
   Kanatlarımızın Altında

Başarıya Götüren Yol
47

Şefkatli Kanatlarımızın

Altında Olun

S A Y F A

34
Başarıya Götüren

Programlar

S A Y F A

 51 Uygulama: Başarıya
Doğru İlk Adım

S A Y F A

Eşsiz Total Care Eğitim 
Sistemi12

S A Y F A

CIC’ye Kolay 
Uyum Süreci30

S A Y F A
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Diana Reid
Principal
Principal@CIC-TotalCare.com.

Total Care Education®  
is the Heart of Success
A warm welcome to our 
CIC Students & Parents, 

As the proud Principal of 
Columbia International College, it 
is my strong belief that for children to 
be successful as international students, 
they need to 
1. Take advantage of the opportunity 

to discover the world around them, 
our Canadian culture, and the 
Ontario classroom. 

2. Be cared for as if they were at 
home where they receive constant 
support to achieve their dreams. 

All our faculty and staff share 
this same understanding and 
commitment to our students. 

Parents, you have shared with us 
that you want your children to live 
and learn in an environment where 
they feel well supported, cared for, 
safe and comfortable.  As the mother 
of three children, I truly understand 
your concerns. Founded in 1979, 
CIC was created with the vision to 
address these concerns and we have 
devoted resources to ensure we are 
the most caring school in the world. 
I will, together with our staff, 
attentively care for your children 

as if they were our own.  
Students, we will recognize your 
personal strengths, what you are 
passionate about and your individual 
talents. We will support you to 
reach your goals and maximize your 
potential during your entire journey at 
CIC.   

You will have a balanced lifestyle filled 
with activities and fun, opportunities 
to experience other cultures and make 
lifelong friends from around the world. 

We have designed a comprehensive 
approach that will support you to 
study successfully and learn creatively 
through experiential learning, 
character education, and leadership 
adventures. 

We will always be empathetic, 
compassionate, and attentive while 
supporting you. We will make sure 
that you are doing well academically, 
socially, emotionally, and physically.

We call this the TOTAL CARE 
EDUCATION SYSTEM® 

As Canada’s largest boarding 
school, CIC is designed so that the 
academic and the boarding programs 

work together as one integrated unit.

Our teachers, residence and support 
staff all work collaboratively and share 
the same positive attitude in creating 
an environment for students to be 
successful in their studies and beyond. 

We are incredibly proud of how 
well our Total Care approach 
has worked for more than 40 
years. As a result of our proactive 
support, our graduates are consistently 
offered admissions to some of the 
top universities around the world 
with impressive scholarships. We 
have a proven track record of success 
that has gained the confidence and 
appreciation of our parents from over 
100 countries. 

Choosing Columbia International 
College will be the start of 
providing your children the best 
opportunities for their future. 

We are committed to developing 
and educating the whole student. 
In addition to ensuring long term 
academic success, we believe it is just 
as important to focus on positively 
building their strong values and 
character. We will help them to 

become globally-minded responsible citizens 
who give back to their communities and 
make a difference for future generations. 

Throughout this brochure, you can learn 
more about how our Total Care Education 
System® provides peace of mind for 
parents and fosters student success.
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Öğrenmeye Odaklı Zengin Kaynaklı Yerleşke
Akademik Binalar
• 70’ten fazla ülkeden 1800 Öğrenci
• 500’den fazla eğitmen ve destek 

personeli

700 dönümlük
Liderlik Merkezi
• Kaya Tırmanışı, Alçak ve Yüksek 

HalatTırmanışı, Okçuluk
• Kano, Kayaking, Yüzme, Balıkçılık
• Snow Shoeing (karda yürüyüş 

sporu), Cross Country Kayak Sporu, 
Ice Fishing (buzda balıkçılık)

MAPLE BİNASI
LİSE 9-12. SINIFLAR

AINSLIEWOOD BİNASI
LİSE 9-12. SINIFLAR

BARK GÖLÜ

CEDAR BİNASI
ORTAOKUL & İNGİLİZCE HAZIRLIK 
BİNASI
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Öğrenmeye Odaklı Zengin Kaynaklı Yerleşke
Yurtlar
• Kızlar ve Erkekler İçin 5 Ayrı Yurt
• 1500 Kişi Kapasiteli Konaklama 

ve Yemek Hizmetleri
• Tatiller dahil tüm yıl boyunca 

açık

PINE ERKEKLER PINE KIZLAR

LINDEN HALL – KIZLAR ARKLEDUN HALL – ERKEKLER OAK HALL – ERKEKLER

Modern ve Rahat Yurtlar
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Bütünsel Yaklaşıma Dayalı Eğitim
Okulda başarı sadece beyin gücüne dayalı 
değildir.
Araştırmalar göstermektedir ki bir çocuğun 
ihtiyaçları bütünsel bir yaklaşımla (ASEP) 
akademik, sosyal,
duygusal ve iziksel olarak karşılanmalıdır.

CIC, Kanada’da uluslararası 
öğrenciler için ASEP’i

entegre bir şekilde 
uygulayabilen tek
kurumdur.
ASEP, Total Care Eğitim 
Sisteminin yapıtaşıdır.

Akademik mükemmellik
Konusunda uzman personel tarafından uygulanan 
modern müfredat ile öğrenciler istedikleri üniversite 
eğitimine hazırlanmaktadır.

Zengin çeşitlilikte bir 
deneyim
Spor, kulüpler, gönüllü sivil toplum çalışmaları, 
etkinlikler, liderlik koçluğu öğrencileri aktif tutmakta, 
sosyal becerilerini geliştirmekte ve yetişkinliğe 
hazırlamaktadır. 

Sağlık ve Güvenlik
Besleyici öğünler, 24 saat hemşire hizmeti, yeleşkenin
tamamını kapsayan profesyonel güvenlik hizmetleri,
yurtlarda sürekli gözetim ile tüm öğrencilerimize iyi
bakılmasını sağlıyoruz.

Erken ASEP değerlendirmesi
Başarılı öğrencileri belirlemek ve ihtiyacı olanlara gerekli ek
desteği sağlamak için ASEP değerlendirmeleri haftalık olarak 
tekrarlanmaktdır. 
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Yaşam Deneyimlerini
Arttırır

Yakın ilgi gören öğrencilerin güçlü değerler kazandığına, olumlu karakter özellikleri geliştirdiğine ve hayallerinin 
peşinden koşma ikrini içselleştirdiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizin sağlık ve başarılarının daim olması ikrine ve 
dünyanın en özenli bakımını sağlayan okulu olma vizyonuna bağlılığımız Total Care Eğitim sistemini ortaya çıkarmıştır.

Misyonumuz, ailelerin huzurla çocuklarını teslim edecekleri bir ortam sağlarken, öğrenci başarısını desteklemektir.

Columbia International College’a özel, Total Care® Eğitim Sistemi, uluslararası öğrencilerin gelişimlerini ve başarısını 
dört açıdan desteklemektedir:

Kişilik Gelişimini
Arttırır

Aile Bağlarını
Kuvvetlendirir

Akademik Potansiyeli
Arttırır

4321
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FUTURE LEADERS

JUST ANOTHER DAY IN THE LAB

Kapsamlı Yaklaşım

1

IMMUNOELECTROPH...?

LOREM IPSUM

#FAVORITETEACHER

STUDYING... #LIFEATCIC

Total Care eğitime bütünsel yaklaşır. 
Sınıfta öğrenme, bireysel çalışma ve 
deneyimleyerek öğrenme öğrencileri kendi 
eğitimlerinde aktif kılar, bu da akademik 
potansiyellerini güçlendirir. Total Care 
sadece ne
öğrenildiğine değil, nasıl öğrenildiğine de 
önem vermektedir.

Total Care Eğitim Sistemi her sene istikrarlı 
neticeler üretir: %100 mezuniyet oranıyla 
birlikte mezunların %83,2’si dünyanın en iyi 
üniveristelerine milyonlarca dolarlık burs 
kazanarak kabul edilmektedir.

Akademik Potansiyeli
Arttırır
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Kapsamlı Yaklaşım
En Kaliteli Şefkatli Öğretmenler

• 
• Alanlarında fevkalade nitelikli öğretmenlerimizin çoğu 

Master ve Doktora derecesi sahibidir
• Ortalama 23 yıllık öğretmenlik deneyimiyle hepsi 

eğitime tutkuyla bağlı.
• Pek çoğunun uluslararası öğretmenlik deneyimi 

sayesinde öğrencilerle empati kurabilen bir kadro

Modern, İlerici 

Eğitim Yaklaşımı

• Dengeli ve adil ölçme ve değerlendirme sistemi          - 
Tek bir inal sınavıyla değerlendirmek yerine, ünite testleri, 
projeler, sunumlar ve inal sınavları(%30) ile dönemsel 
değerlendirme

• Öğrencilerin daha iyi konsantre olmasına yardımcı son 
teknoloji akıllı tahta kullanımı

• Öğrencilerin daha verimli öğrenmelerini sağlayan 
bütünleşik eğitim modeli

• Öğrenci Destek Birimimizin dikkatli gözlemleriyle 
öğrencilerin durumları haftalık olarak titizlikle takip edilir

Guidance to Maximize 
Learning Paths

• Eğitimlerin başında uygulanan ön değerlendirme 
yöntemi.

• Eğitim hayatları süresince ders seçimlerinde sağlanan 
birebir rehberlik öğrencinin başarı şansını arttırır.

• Öğrencinin kendisiyle beraber oluşturulan Bireysel 
Başarı Planı, uzun vadeli olarak kişiye özel eğitim içeriği 
ihtiyacını aşamalı olarak resmeder.

İlgi Alanlarına ve Yatkınlıklara 
GöreDüzenlenen Programlar

• Geniş çeşitlilikte ve farklı seviyelerde sunulan ders 
seçenekleri

• Her bir öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklik:  
 - Ekstra desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik   
    hızlandırılmış (ESL) İngilizce hazırlık programı.
 - Öğrencilerin zaman kaybetmemeleri için     
    akademik müfredat ile eşzamanlı yürütülen İngilizce  
    hazırlık programı.
- Üstün zekalı öğrencilere özel ek programlar.

Başarı için Gerekli Becerileri 
Kazandırma

• Öğrencilerin bireysel ilgi ve tutkularını en baştan 
belirleyerek, lise sonrası eğitimlerinde başarılı olmalarını 
sağlıyoruz.

• Öğrencilerimize, eleştirel düşünme, sorgulama, işbirliği 
yapma, rapor yazma ve sunum yapma gibi akademik 
becerileri de kazandırarak sadece ders kitaplarındaki 
bilgileri aktarmanın ötesine geçiyoruz.

Çoklu Yöntemlerle Öğrenme Desteği 
sağlamak

• Ders materyalleri online olarak önceden iletilerek öğrencilerin 
derslere daha hazırlıklı ve ilgili gelmesi sağlanıyor.

• Özel Ders ve Destek Hizmetleri:
- Profesyonel özel ders eğitmenlerimiz,öğretmenlerimiz     
   ve akranlarından özel ders desteği sağlanmaktadır.
- Gün içinde okulda
- Akşamları yurtta
- Online,haftada 7 gün, 24 saat

• Öğretmenler ve akranlar tarafından planlanan grup çalışma 
saatleri.

Hayallerindeki Üniversitelere Ulaşmaları 
için Rehberlik Hizmetleri

• Tecrübeli Üniversite Yerleştirme Oisi danışmanlarımızın 
rehberliği altında her mezun olacak öğrencinin en iyi 
üniversitelerden en iyi şekilde- mümkünse burslu- kabul 
almalarını sağlamak.

• Üniversitelere başvuru konusunda ek çalıştay düzenleyerek 
öğrencilerimizin bu yarışta öne çıkmalarına yardımcı oluyoruz

• Üstün başarılı öğrencileri baştan belirleyerek,başarılarını 
arttırmak için ek destek sağlıyoruz

Total Care Eğitim sıradışı bir öğrenimdir

www.cic.care/learn
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Confidence

Collaboration Communication

Citizenship

Character
Education

Creativity
& Imagination
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CIC, yüzden fazla tam-zamanlı öğretmeni ile Kanada liseleri arasında en geniş eğitim 
kadrosuna sahiptir. Öğretmenlerimizin ün salmış kalitelerinden ve bunun öğrencilere olumlu 
yansımasından gurur duyuyoruz. Öğretmenlerimizin başarısını üç başlık altında toplayabiliriz:

Üstün Nitelikler
• Öğretmenlerimizin çoğu yüksek lisans sahibi ve alan 

eğitimleri almıştır.
• Uluslararası deneyime sahip çok tecrübeli öğretmenler

Bütünsel Öğretim Felsefesi
• Öğretmenlerimiz, müfredatın ötesine geçerek 

öğrencilerin hayatlarında yer alırlar.
• İlham
 - Öğrencileri kendi yeteneklerini       
   keşfetmeyeteşvik ederler.
 - Öğrencileri yeni deneyimelere açık       
    olmaları için cesaretlendirirler
 - Araştırmacı düşünce yapısını teşvik ederler.
 - Bilginin gücünü öğrencilere gösterirler.
• Rehberlik
  - Temel değerlerle öğrencilerin    
      karakterlerini oluşturmak
  - Öğrencileri özgür düşünmeye ve inisiyatif     
    kullanmaya teşvik ederler.
• İlgili
  - Öğrencileri içten şefkatle ve gelişimlerini   
        yakından takip ederek desteklerler

Modern Öğretim Yaklaşımı
• Dinamik Sınıf Stili
 -Bireysel öğrenme ihtiyaçlarını proaktif bir şekilde  
   belirleyerek, öğretim yaklaşımlarını her bir   
       öğrencinin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre   
   düzenlerler.
 - Bireyin öğrenmeye odaklanmasını arttırmak   
                   için müfredatı öğrencilerin yaşantılarının farklı   
    yönleriyle birleştirirler.
 - Her öğrencinin bireysel öğrenim planını       
                   yönlendirebilmek içinölçme - 
    değerlenedirme araçları kullanırlar.
• Son Teknoloji Öğretim Teknikleri

- Digital öğretim ve öğrenme metotlarını sürekli 
araştırarak uygularlar

- Öğrencilerin en üst seviyede katılımlarını 
sağlamak için bilgisyar ve mobil cihazların 
kullanımıyla bütünleşik öğrenim metotları 
uygularlar.

• Kişisel Gelişime Önem Verilir
-  Profesyonel gelişim sayesinde sürekli 

olarak becerilerin iyileştirilmesi sağlanır. 
Öğretmenlerimiz, alan bilgilerini yaşam 
boyu öğrenme anlayışıyla düzenli olarak 
güncellemeye çalışırlar

CIC’nin dünya standartlarındaki akademik kadrosu, öğrenci başarı sıralamasında en iyi 
üniversitelere en çok öğrenciyi bursla yerleştiren Kanada liseleri arasında üst üste birinci 
sırada yer almıştır.

Öğrencileriyle İlgilenen, Empati Kurabilen Öğretmenlerimiz
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Teodoru Gugoiu
BSc Fizik, B.Eng., B.Edu.
Eğitmenlik süresi: 10 Yıl
Ders: Fizik, Bilgisayar Bilimleri & Matematik

Mr. Gugoiu öğretmen olmak istedi çünkü eğitimin
bireylere başarılı olabilmeleri için bir fırsat
sağladığını düşünüyor. Başarılı bir ders işleyişi
öğretmenin öğrencilerini motive etmesini 
sağlayacak stratejiler tasarlayabilmiş olmasında yatar.

Mr Gugoiu birçok matematik kitabı yazmış, Calculus 
ve Vektörler dersine yönelik olarak vektörel hesap 
makinesinin online simülasyonunu geliştirmiştir.

Angelo Nicassio
BS Biyoloji, BEd, M.Ed Uluslararası eğitim
Eğitmenlik süresi: 19 Yıl
Ders: Science, Kinezyoloji 

Columbia’dan önce, Mr. Niccassio Bangkok ve
Madrid’teki uluslararası okulların fen bölümü
başkanlıklarını yaptı. Fen Bilimleri müfredatı 
geliştirmiş olup, ders kitapları yazdı.

“İnanıyorum ki, öğretmenliğin nihai amacı 
öğrencilerin aydınlanmasını sağlamak ve onları 
öğrenmeye heveslendirmektir. Fen öğretmenleri 
şanslıdır çünkü bizler öğrencilerimizi ömür boyu 
öğrenmeye heveslendirerek içgüdüsel olarak 
devamlı meraklı olmalarını, araştırmalarını ve 
keşfetmeye yönelik yaşamalarını sağlarız.”

Natalie Goulet
BS Biyofarmakoljik Bilimler, MS Organik 
Kimya, Lise Eğitmenliği
Eğitmenlik süresi: 12 Yıl
Ders: Chemistry

Ms. Goulet farklı kültürlerle karşılaşmayı çok sever.
Montreal, Vietnam ve İspanya’da öğretmenlik yaptı.
Oluşturduğu öğretim stratejilerinin bir kısmı anadili
İngilizce olmayan öğrencilere yöneliktir.

“Farklı dillerde kimyasal elementlerin söylenişlerini
öğrendim. Böylelikle uluslararası öğrencilerimle
aramızdaki dil engelini kısmi olarak aşmış oldum.”

Sınıfında uygulamalı eğitimin parçası olarak son 
teknolojileri kullanmkatadır.

Uluslararası Deneyim ve Kaynakça Yazarlığı
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LOREM IPSUM

#FOCUSED

#JUNGLEBOOK

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

OH CANADA!

ALL WORK & NO PLAY

#TERRYFOXRUN

FOREVER YOUNG

Karakter Gelişimini
Hızlandırır

Uluslararası öğrenciler evlerinden uzakta 
oldukları için karakter gelişimlerini ebeveynlerinin 
oluşturduğu rol modellerle destekleme imkanına 
sahip değiller. CIC’nin
bütünsel eğitim modelinin parçası olan Total 
Care® Gelişim planı, hayat boyu başarıyı hedef 
alarak öğrencinin temel karakter değerlerinin 
inşasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. 
Lisenin sadece ders kitaplarından ibaret değil, aynı 
zamanda öğrencilerin yetişkinliğe adım atmaları ve 
üniversite hayatı ve yaşamla ilgili zorlukları
karşılayabilmeleri için bir f ırsat olduğuna inanıyoruz.

Total Care Gelişim CIC’ye özel ve eşsizdir; 
Kanada’daki hiçbir lise eğitim-öğretim programına 
öğrencinin karakter gelişimini entegre edebilmiş 
değildir.
Total Care® Gelişim öğrencileri dünyaca bilinen elit 
bir program olan Duke of Edinburgh International 
Award- Uluslarararası Ödül programına katılma 
imkanına sahiptirler

Öğrencilerimiz, MUN Model United Nations
Konferanlsarına katılmak için liderlik , dünyadaki 
güncel gelişmeler ve sunum yapma teknikleri 
eğitimleri almaktadırlar. Bu değerli deneyimler 
öğrencilerimize özgeçmişlerinde belirtebilecekleri 
mükemmel edinimler ve üniversite başvuruları için 
avantaj sağlamaktadır.
Mezunlarımız, almış oldukları kapsamlı liderlik
eğitimleriyle Amerika’da Yale, Columbia, Chicago, 
Cornell; İngiltere’de Imperial College ve Cambridge; 
Kanada’da Toronto, McGill ve British Columbia 
gibi dünya çapında üniversitelere kabul alma 
konusunda büyük avantajlara sahiptir.

2

Sınıfın Ötesine Geç
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Sağlam Karakter içinGerekli 
Değerleri Öğretir

• CIC’deki günlük yaşam akademik, müfredat dışı aktiviteler 
ve yurt aktivitelerinin dengeli olarak harmanlanmasından 
oluşur.

• Öğrencilerin sağlıklı birer birey olarak gelişimlerini 
sağlamak üzere 11 temel karakter özelliği göz önünde 
bulundurularak yetiştirilmektedir.

Önemli Bireysel Yaşam

Becerileri Kazandırılır
• Öğrencilerin etkinliklere, kulüp çalışmalarına, spor
•  faaliyetlerine, ve sivil toplum çalışmalarına katılımları 

sağlanarak, tecrübeyle öğrenmeleri desteklenir.
• İletişim, takım çalışması, zaman yönetimi ve önceliklerin 

belirlenmesine yönelik beceri geliştirme oturumları 
düzenlenir.

Geleceğin Liderlerini

Eğitmek
• Öğrencilerimiz, Bark Gölü yakınlarında, kendimize ait 

700 dönümlük arazimizde, Bark Lake Liderlik Eğitim 
Merkezinde eğitilmektedirler.

• Öğrencilerin liderlik özelliklerini güçlendirmek üzere, 
bağımsız düşünme becerileri, sağlıklı bireysel gelişim 
çalışmaları yürütülmektedir, CIC ortakları ile:

- Edinburgh Dükü Uluslararası Ödüller Birliği
- Kanada Birleşmiş Milletler Birliği

LEADERSHIP EDGE ADVANTAGE

Total Care Gelişim Öğrenci Başarısı İçin İlham Kaynağıdır

www.cic.care/develop
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Saygı
Kendimize ve her bireye
değer veririz. Bireylere, bize 
davranılmasını istediğimiz 
şekilde, nezaket ve incelikle
davranırız.

Dürüstlük ve 
Doğruluk
Biz dürüstüz. Kendimize ve 
etrafımızdaki herkese dürüstlük 
ve doğrulukla davranırız.
Hatalarımızı kabulleniriz.

İyimserlik
Olumlu düşünür, olumlu
konuşur ve olumlu davranırız..
Zorlukları fırsat olarak görürüz.
Geleceğe ümitle bakarız.

Sorumluluk
Biz güveniliriz ve verdiğimiz
tüm taahhütleri yerine getiririz.
Sözlerimizin her zaman
arkasındayız.

Aidiyet
Herkesin kendini ait hissettiği,
farklılıkların ve çeşitliliğin
onurlandırıldığı bir toplum inşa
etmeye çalışıyoruz.

Barışçıl ve Yapıcı 
Çözüm
İnanıyoruz ki anlaşmazlıklar
birlik-beraberlik hisleriyle
yaklaşıldığında olumlu ve herkes 
için adil biçimde sonuçlanır.

Adalet
Başkalarına da kendimize
davranılmasını arzu ettiğimiz
şekilde davranırız. Herkes
için eşit işleyen kural ve
prosedürler uygularız.

Azim
Tüm zorluklara karşı
hedeflerimize bağlıyız.
Başladığımız işi elimizden gelenin
en iyisini yaparak tamamlarız. Çok
çalışmaya kararlıyız.

İlgi ve Şefkat
Kendimize ve başkalarına
ilgi ve şefkatle yaklaşırız.
Birbirimize nazik davranırız.

Özgüven
Kendimize güveniriz.
Hedeflerimize ulaşmak için
kararlı davranır, ihtiyaç
hissettiğimizde başkalarından
yardım isteriz.

Karakter Çocuğunuzun Başarısının Temelidir

Monthly Character Theme Incorporated Inside and Outside of the Classroom

CIC, kendini öğrencilerinin birer dünya vatandaşı olamaları yolunda onlara temel değerleri öğretmeye adamıştır. Öğrencilerimiz tarafından tanımlanan 
karakter özellikleri onların bu prensiplere bağlılıklarını da göstermektedir.
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Kişisel Gelişimin Beslenmesi
CIC’nin çok yönlü akademik ve deneysel yaklaşımı öğrencilerin sınıf dışı liderlik ve karakter özellklerinin zenginleştirilmesi yönünden bir çok fırsat sunmaktadır. 
Öğrenciler okul sonrasında, yaşlarına uygun ASEP ihtyaçlarının karşılandığı çeşitli aktivitelere dahil edilerek, başarı için günlük bir rutin geliştirirler. Bu eğlenceli 
aktiviteler öğrencilerimize özdisiplin ve tutarlılık aşılayarak, sağlıklı, sosyal ve duygusal bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olur.

Liderlik
Fırsatları

Başkanlıklar:
Öğrenci Yurtlarında Yaşam
Başkanları
Sivil Toplum Hizmetleri
Başkanları
Sportif Faaliyetler Başkanları

Öğrenci Konseyi:
Öğrenci Konseyi Yöneticisi
Genel Öğrenci Konseyi

Takımlar:
Okul Takımları ( Futbol,
Basketbol )
Sivil Toplum Takımları
Farklı Kültürler Takımı
Sosyal Adalet Takımı
Sağlık Hareketi Takımı
ESL İngilizce Hazırlık Takımı
Uluslararası Tercüme Takımı
MUN Model Birleşmiş Milletler
Takımı
Özel Etkinlikler Takımı

Kulüpler

Sanat Kulüpleri:
Resim, Polimer Kil Sanatı,
Origami, Koro, Oyunculuk,
Kolaj Sanatı, Scrapbooking,
Aninmasyon, Çömlek Sanatı,
Örgü, Uluslararası Filmler, Film
Yapımcılığı

Fen Kulüpleri:
Robotik, Sanal Gerçeklik, Dijital
Kültür, Çılgın Bilim, Outdoor
Macera, Video Oyun Tasarımı,
Dijital Kodlama, Çevre, Dron
Yarışmaları vs.

Aşçılık Kulüpleri:
Uluslararası Şefler, Pastacılık,
Asya Mutfağı, Yemek Sanatı vs. 

Medya Kulüpleri:
Gazete, Dönemler İçinde FIFA,
NBA Saha Sörfü, Toastmasters,
Oyunlar, Komedi vs.

Sportif
Etkinlikler

Basketbol, futbol, Voleybol,
Yer Hokeyi, Bayrak Futbolu,
Masa Tenisi, Fitness, Atletizm,
Badminton, Okçuluk, Yoga,
Yüzme, Suda Fitness, Dans vs.
(Bale, HipHop, Lyrical, Salon
Dansları)

Etkinlik
& Geziler

Okul Etkinlikleri:
Uluslararası Mutfak Serileri,
Akşam Yemekleri, Oyun 
Günleri, Okul Dansları, Moda 
tasarımı, Ruhu Rahatlatma 
Haftası, Eğlence Şovları vs.

Yurt Etkinlikleri:
Kahve Günleri, Teras ve Bahçe
Partileri, Piknikler, Video Oyun
Turnuvaları, Sinema Geceleri,
Sportif Yarışmalar vs.

Geziler:
Niagara Şelalaeri, CN Tower,
Profesyonel Spor Etkinlikleri
(NBA, MLB, NHL, CFL), 
Canada’s Wonderland, Tiyatro 
Geceleri vs. Müzikaller
Prodüksiyonlar,
Müzeler

Sivil Toplum
Hizmetleri

CIC içinde:
Hayır kurumları yararına projeler,
kermesler , yeni öğrencilere
rehberlik, sivil toplum kulüpleri,
akranlara özel dersler.

CIC dışında:
Hayır kurumları, yerel hastaneler,
yemek bankaları, emekli evleri, 
yerel festivaller, geçit törenleri için 
bağış toplamak
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SAY AHHH!

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM

#MULTITASKING

FRIENDS THAT EAT TOGETHER...

LOREM IPSUM

GO! GO! GO!

MAKING MEMORIES

Evden Uzakta Ev

Veliler çocuklarını eğitim için yurtdışına 
gönderdiklerinde, çocuklarının aile ortamındakine 
benzer ilgi ve şefkati görmelerini ister. Bunun 
için de güvenli ve rahat bir yaşam alanı, dikkatli 
beslenme alışkanlığı ,sağlıklı yaşam tarzı, herhangi 
bir rahatsızlık başgösterdiğinde bakım ve
bağımsız yaşamayı öğrenmek için rehberlik 
hizmetlerinin sağlanması gerekir.
Total Care Yaşam, “Evden-Uzakta-Ev” prensibi
doğrultusunda uygulanan, ailelerin kendi ev 
ortamlarında çocuklarına gösterdikleri alakanın 
sağlanmasına yönelik bir uygulamadır. Sınıf dışında 
sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratmakla, uluslararası 
öğrencilerin kampus dışı yaşama uyum sağlama 
konusunda hissettikleri baskı hafiflemektedir.
Öğrencilerin olgunlaşma süreçleri, akademik
performanslarıyla da yakından ilgilidir.
Bu sebeple, Total Care Student Tracker® sistemimiz
(Öğrenci Takip Modülü) öğrencilerimizi akademik 
olarak değerlendirmenin yanı sıra, CIC’de genel 
yaşamlarındaki

perfomanslarını da bu merkezi bilgi işlem 
sistemiyle değerlendirir. Bu bilgiler okul 
personeline ve ailelere, öğrencinin bireysel ASEP 
ihtiyaçları ve CIC’deki bu bireysel ihtiyaçlara göre 
planlanan modelin yürütülmesi hakkında ışık 
tutmaktadır. Aile yanında kalarak veya kiralık
dairelerde yaşayarak elde edilemeyecek bu 
kapsamlı bilgi ancak akademik yaşam ve sosyal 
yaşam alanları uygun şekilde entegre olduğu 
takdirde oluşturulabilir.
Total Care Yaşamın® uluslararası öğrencileri 
düşünerek yarattığı destekleyici ve sağlıklı yaşam 
koşulları sosyalleşmeyi destekler, stresi azaltır ve 
öğrencilerimizin başarılı olmalarına yardım eder.

Kişilik Gelişimini
Arttırır
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Rahat ve Modern

• Her öğrenciye yeni yastık ve yeni yorgan
• Klimalı ve ısıtmalı odalar
• Her odada Wi-Fi ve kablolu Internet kullanımı
• Bireysel sabit telefon dahili hattı ve bireysel sabit telefon 

sesli mesaj imkanı
• Uygun ışıklandırmalı özel çalışma masası

• 
Günlük Stresi Yokeder

• Haftalık oda temizliği ve elektrikli süpürge temizliği de 
içeren oda hizmetleri.

• 2 haftada bir temiz nevresim takımı
• 365 gün hizmet veren yurt ve yemek hizmetleri
• Sağlık kliniği, hemşire ve revir odası hizmetleri

• 
Gıda Güvenliğinde En Yüksek

Standartlarda Hizmet
• Yemek servis sektörünün lider firmalarından Chartwells, 

CIC’de de en üst seviyede gıda güvenliğ uygulamaktadır. 
• Yemek servisi hizmetlerimiz Ontario Eyaletinin 

gerekliliklerini karşlımanın yanı sıra, kalitede eyalet 
sınırları ortalamasının üstündedir.

Besleyici ve

Lezzetli Öğünler
• Tatil günleri de dahil, günde 4 öğüne kadar besleyici 

ve lezzetli öğün sunumu, ne-kadar-yiyebilirsen-ye 
öğün seçenekleri, brunchlar.

• Sertifikalı kalifiye diyetisyenler ve executive şefler 
tarafından tasarlanan menüler

• Her yerleşke ve öğrenci yurdunun kendi özel 
mutfağında günlük ve taze olarak hazırlanan yemekler

• Vejeteryan, vegan, glutensiz, koşer, laktoz hassasiyeti, 
çeşitli din ve kültürlerin alışkanlıklarına uygun 
beslenme opsiyonları

Sosyal Becerileri Besler

• Yeni öğrenciler için oryantasyon ve entegrasyon 
aktiviteleri

• Okul ve yurtlarda okul sonrası kulüp faaliyetleri
• Haftasonu kulüpleri ve spor faaliyetleri Yaşa uygun ve/

veya cinsiyete özel müfredatdışı faaliyetler

Özdisplin ve Bağımsız Yaşama

Becerilerini Besler
• Kurallar ve rutinler başarılı alışkanlıklar kazandırır
• Takım çalışması becerileri, sorun çözme, eleştirel 

ve analitik düşünme becerilerinin kazandırılması 
desteklenir.

• Sorumlu karar verebilme ve zaman yönetimi becerileri 
hakkında çalıştaylar.

• Haftasonları aşçılık dersleri

Destek

• Tüm öğrenciler için:
•  Yurtta özel dersler
• Yurtta danışmanlık hizmetleri
• Yurt velileri
• 16 yaş altı öğrenciler için özel ilgi:
• Bu yaş grubunun ihtiyaçlarına öncelikli hizmet veren ilgili 

ve destekeyici personel
• Ev ödevi kontrolleri

• 
Özel

Hizmetler
• Okul, öğrencinin Kanada’daki resmi 
vasisidir

• Öğrenci Vizesi başvurusu Kanada Göçnemlik İdaresinin 
gerekliliklerine göre uygulanmaktadır.

• Vasilik Hizmetleri ücrestiz olarak yürütülmektedir.
• CIC’ye başvuru sırasında bir sefere mahsus vasilik evrak 

ve belgeleri için C$ 300 tahsil edilmektedir.
• Other Custodian Services included

• Ontario Eyaleti Sağlık Departmanı tarafından mecburi 
olan aşıların okul hemşireleri tarafından uygulanması 
vasilik hizmeti kasamındadır.

• Öğrenci vizelerini yenilenmesi, vizeler, pasaport 
işlemleri ve seyahat planlama hizmetleri verilmektedir.

• Harçlıkların yönetimi ve dağıtımı hizmeti 
verilmektedir.

• Öğrencinin hukuksal ve sağlık ihtiyaçları hakkında 
ailelere aracılık hizmetleri.

Total Care Yaşam Stressiz yaşamdır

www.cic.care/live
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Oda Kontrolleri Sosyal Kutlamalar

Güvenli Ulaşım Akademik Öğrenme Hemşireler Tarafından Rutin 
Kontroller

Günde 4 Öğün Yemek Liderlik Koçluğu

Duygusal DestekAkşam Özel Dersler Fiziksel Gelişim

12

6

39
PEACE OF 
MIND FOR 
PARENTS

A

A
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P

S S

EP

P

Around The Clock Care to meet your child’s ASEP needs

Genç bireylerin sağlıklı, motive ve 
mutlu yetişmeleri için akademik, soyal, 
duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının dikkatle 
izlenmesi gerekir. CIC’nin tüm personeli 
kendilerini öğrenci ihtiyaçlarının uygun 
şekilde karşılanmasına adamıştır, aynen 
velilerinin yaptığı gibi. Aşağıda
ASEP Total Care® örneklerini 
görebilirsiniz:

Haftanın 7 günü, günde 24 saat destek
verebilmekten dolayı kendimizle
gurur duyuyoruz. Veliler çocuklarının
güvenli, sağlıklı, mutlu bir ortamda
yaşadıklarından, ve böylece tam 
potansiyellerine ulaşacaklarından emin
olabilirler.
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Güvenlik ve Sağlık Önceliğimizdir

Biliyoruz ki çocuklarını yurtdışı eğitime 
gönderen ailelerin birincil öncelikleri 
güvenlik ve sağlıktır. Çocuklarınızı güvende 
ve sağlıklı tutmak konusuna gösterdiğimiz 
özenden dolayı gururluyuz. Özellikle şunları 
yapmaktayız:

Çocuğunuzu güvenli bir yolculuğa 
hazırlıyoruz
• Evinden ayırlmadan önce gönderdiğimiz “Güvenli Seyahat 

El Kitabı” çocuğunuzu seyahat ederken dikkat etmesi 
gereken konular hakkında eğitir.

Çocuğunuzu havalimanında 
karşılıyoruz
• Talep edildiği takdirde, çocuğunuzu havalimanında karşılar 

ve yerleşkemize ulaştırırız.
• Ailesini hemen arayabilmesi için çocuğunuza ücretsiz bir 

SIM kart temin edilir.

Okul dönemi başlamadan önce 
çocuğunuza CIC tanıtılır ve aşina 
olması sağlanır. 
• Yeni öğrencilerin okulu, yeni arkadaşlarını ve Hamilton 

şehrini tanımalarına yardımcı olacak bir oryantasyon 
programı düzenlenir.

• Yeni öğrencilere, şehirde kaybolma ihtimallerine karşı 
okula taksi ile ücretsiz dönebilmeleri için kupon verilir.
• 

Çocuğunuza güvenli bir yaşama alanı 
sağlıyoruz
• Kız ve Erkek öğrenciler için ayrı yurt binaları
• Yurt velileri yurt kurallarının uygulanmasını sağlar
• 7/24 güvenlik personeli binaların tamamında güvenliği 

sağlar:
 - Güvenlik kameraları
 - Giriş-Çıkış kontrollü kapılar, asansörler ve kat   
 girişleri
 - Oda içinde her öğrenciye özel, değerli eşyaların   
   saklanabileceği, kilitlenir bölüm
• Okul ve yurtlar arasında kapıdan kapıya okul otobüsü 

hizmeti
• Her dönem acil durum tatbikatları
• Zorbalığı tespit etmek ve önlemek konusunda eğitimli

• 

Öğrencilere kişisel bilgilerinin 
yönetimi öğretilir 
• Öğrencilerimize kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılığa karşı kişisel 

bilgilerini online ve offline nasıl koruyacakları öğretilir.
• Öğrencilerimize öğrenci vizelerinin yenilenmesi işlemleri 

hakkında destek hizmetleri veriyoruz.

Çocuğunuzu sağlıklı yetiştiriyoruz
• Okulda ve yurtlarda kilinikler ve revir odaları
• Her sabah yurtlarda rutin hemşire kontrolleri
• Öğrencilere hastalıklardan korunma seminerleri verilir
• Eyalet gerekliliği olan aşılamalar takip edilir ve uygulanır
• Personelimiz acil durum müdahalesi ve ruh sağlığı 

konularında eğitimlidir
• Öğrencilerin sağlık geçmişleri gizlilik politikamız 

dahilinde saklanır, gerekli durumlarda sadece hastane ve 
sağlık kurumlarıyla paylaşılır

• 

Aileleri sürekli haberdar etmekten 
sorumlu özel personel departmanı 
• 30’dan fazla, çok dil konuşan iletişimden sorumlu personel 

uluslararası öğrencilere ve ailelere kendi dillerinde destek 
sağlamaktadır.

• Eşsiz online (ezReport) ezRaporlama sistemi aileleri, 
çocuklarının en güncel durumlarından haberdar eder.

NURSES CARE FOR STUDENTS  
IN RESIDENCE & SCHOOL

24/7 SECURITY STAFF  
ENSURE A SAFE ENVIRONMENT
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LOREM IPSUM

STAYING CONNECTED

TOTAL CARE STUDENT TRACKER®

FINISHING SUCCESSFULLY

OMG, THAT’S SO CUTE!

A VISIT TO STUDENT DEVELOPMENT :)

DECISIONS, DECISIONS, DECISIONS!

With Total Care Communication®, parents 
can have peace of mind. Additionally, having 
family and school in sync creates a healthy 
environment for the child to learn and grow. 

Family-School communication is imperative for the 
overall development of children. 

International students live far away from their families. 
Parents are anxious to know how their children are doing 
in school.   

Total Care Communication® at CIC is based on 
• A team of dedicated staff in school and 

residence     Our Total Care Staff will always keep 
parents updated with phone calls, emails, chat and 
social media apps. Connection between school staff, 
parents and students are maximized and all parties 
become closer.    

• The ASEP TRACKER - A database platform 
to record and report student progress and 
performance  The ASEP TRACKER ensures 
timely and seamless communication among all 
stakeholders to safeguard the best performance 
of the students. It provides a strong foundation to 
support the ASEP needs of the students. Students 
will improve their social-emotional well-being which 
correspondingly allows them to focus on study and to 
enjoy their new lives while in Canada. 

4 Aile Bağlarını
Kuvvetlendirir
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Parents

Student

Teacher & Staff

Öğrencilerin aileleri ve arkadaşlarıyla

iletişimde kalmalarını sağlar
• Odalarda öğrenciye özel dahili telefon hattı ve sesli mesaj sistemi
• Yurtlarda ve okul içinde ücrestiz Wi-Fi
• Yurt odalarında kablolu internet kullanım

• 

ezRaporlama Kartı Sistemini online

olarak her an hazır ve ulaşılabilir kılar
• Hergün güncellenen, online ASEP raporlaması yapar
• Çok dilli kullanıcı arayüzleri, ailelerin her an çocuklarını şu 

konularda güncel olarak izleyebilmelerini sağlar:
  - Günlük ders devamı
  - Sınav sonuçları
  - Öğretmenlerden mesajlar
  - Üniversite yerleştirme destek bilgileri
  - Burs bilgileri
  - Davranışsal hadiseler

Her aileye bir irtibat

personeli atanır
• Her aile için tek irtibat noktası
• Bölgesel dillerde destek hizmetleri sayesinde aileler okulun çeşitli 

bölümleriyle iletişim kurabilirler
• Okul politikaları ve prosedürleri hakkında kaynakça ve rehber olarak kullanılır

Total Care İletişim aileleri yakın tutar

www.cic.care/communi-
cation
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ASEP TRACKER covers school and residence
Communicate Effectively Campus Wide 24/7  

Our unique ASEP TRACKER is a centralized online information system that records our observations, 
assessments and details of our students’ performance and behaviours that are key to: 

• their success in classrooms and 
• their health, wellness and happiness in their living quarters 
Based on continuous attention from teachers, residence house-parents and other Total Care staff who 
interact with the students in School and Residence, our students are setup for success and wellbeing 

ASEP TRACKER is updated live
ASEP Details Available Anytime Anywhere  

The ASEP TRACKER conveniently allows staff both in school and residence to update their observations 
and access the information anytime anywhere. 

With a high level of transparency, staff can proactively offer the ASEP support needed by all students. 
Parents are always aware of their child’s progress through our online ASEP Report Card.

ASEP TRACKER powers the Circle of Care
Proactive review by the Circle of Care 

Through documented notes inside the ASEP TRACKER, as well as their own interactions with students, 
the Circle of Care members meets weekly to identify: 

• Where students are doing well and  
• Where they would benefit from additional support.  
An Individualized support plan will be designed, monitored and followed up on immediately to maximize 
success and wellbeing. Liaison staff will communicate this plan of support to parents. 

Parents Consulted Support Plan 

Parents are always consulted on the support plan recommended by the Circle of Care.  

Our multilingual Liaison team keeps parents informed and provide updates on their child’s ASEP 
performance.  

ASEP TRACKER 
Safeguards Performance

S
Social

E
Emotional

P
Physical

A
Academic

Attendance, Academic Marks, Attitude,
Behaviour, Socialization, Health

ACTION to Support
Your Child

REPORTS to Parents
by Liaison Team

Teachers Security Tutoring Coordinator

Houseparents Vice Principal Student Leadership Team

Nurses Principal Admissions & Liaison

Dietitian Wellness Counselor Guidance Counselor

WEEKLY

OFFERS EXTRA SUPPORT

Tracking the ASEP Performance of Students

In School In Residence

Tracking the ASEP 
Performance of Students

Communicating the ASEP needs to     
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CIC’s Circle of Care members, using the information from 
the  ASEP TRACKER, discuss, on a weekly basis, your child’s 
Academic, Social, Emotional and Physical needs and offer 
individualized programming for your child’s success. 

Our Proactive Attention
Gives Peace of Mind

HARD WORK PAYS OFF

Attentive
Using school and residence staff observations, your child’s well-being is 
monitored on a daily basis.

 
Proactive
When any challenge arises with students, the issue will be identified 
immediately and all the school and residence staff who support the student will 
be part of the support plan.  

Problems do not wait to be addressed until the end of the semester, there is 
ongoing observation and fluid support plans in place. 

Transparent
Parents, students and appropriate school and residence staff can monitor the 
ASEP TRACKER at any time, online, so everyone is aware of how the student is 
progressing and how to best support the student.  

Dear Parents, CIC is able to look after your child as attentively as you 

would yourself because we have a comprehensive support system in place 
- the Total Care Education System®, which is proven to be effective for the 
past 42 years. 

More importantly, the Total Care Education System® is staffed by 
passionate and caring individuals who pour their heart into Total Care 
every hour of their day.  At CIC, we all have the same mission to foster 
student success and to deliver peace of mind to our parents. 
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CANADA

USA

MEXICO

ONTARIO
Province of

Toronto Airport 
45 min drive

Toronto 
45 min 

Niagara 
Falls 

Mississauga 
30 min drive

Hamilton

Kanada - Uluslararası öğrencilere 
kucak açan bir ülkedir
• Kanada’da 3 yıla kadar çalışma imkanı
• 1 Yıllık çalışma hayatı ile süresiz oturuma iznine başvurma imkanı
 

Ontario Eyaleti - Kanada’nın eğitim 
merkez üssüdür
• Ontario, Kanada’nın en fazla üniversitesi (20) ve en fazla lise sonrası 

koleji (24) olan eyaletidir.
• Uluslararası öğrencilerin %60’ı Ontario eyaletini seçmektedir
• Altın At nalı, Toronto’yu çevreleyen bölgeye verilen isimdir. CIC’de 

burada konumlanmaktadır. Bölge, Kanada’nın ekonomik can damarı 
ve kariyer başlangıçları için çok uygun bir bölgedir.

 

Hamilton - Kanada’nın Eğitim Şehri
• Hamilton, Toronto’nun hemen yanı başında bulunur, CIC burada 

öğrencilerine ideal bir çalışma ve eğitim çevresi sağlamaktadır.

Başarıya Götüren Yolculuğunuza
Bizimle Başlayın

• Doğal harikaların yakınında, 
küçük-şehir hissi veren 
Hamilton öğrenciler için 
sıcak, canayakın ve hoşgörülü, 
kendilerini evden uzakta 
evlerinde hissettikleri bir 
ortamdır.

• Hamilton Şehri uluslararası 
öğrenciler ve göçmenleri 
çekmek için resmi hizmet 
sunmaktadır. 

EASY TRANSITION TO CIC30
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ÖĞRENCININ KENDI ÜLKESINDEN TRANSFER EDILECEK

DERSLERIN TANINMASI.
CIC ÇALIŞMALARI SAMPLE DURATION OF STUDY AT CIC TO COMPLETE GRADUATION REQUIREMENT 

BITIRILEN SINIFLAR
IN HOME COUNTRY

CIC’NIN 
TANIYACAĞI
MAKSIMUM DERS 
KREDILERI

MEZUN
OLABILMEK
IÇIN GEREKLI
KREDILER

AĞUSTOS
ORTASI -
ARALIK

OCAK -
MAYIS
ORTASI

MAYIS
ORTASI -
HAZIRAN

TEMMUZ-
AĞUSTOS
ORTASI

AĞUSTOS
ORTASI -
ARALIK

OCAK -
MAYIS
ORTASI

MAYIS
ORTASI -
HAZIRAN

TEMMUZ -
AĞUSTOS
ORTASI

AĞUSTOS
ORTASI -  
ARALIK

OCAK TOTAL 

12.Sınıf Sonu 
Diploma / sınav sertif ikası 

24 Kredi  6 CIC Kredisi 3 Kredi 3 Kredi * Tatil Tatil Enter Uni. 10

11.Sınıf Sonu 23 Kredi 7 CIC Kredisi 4 Kredi 3 Kredi * Tatil Tatil Enter Uni. 10

10.Sınıf Sonu 16 Kredi 14 CIC Kredisi 4 Kredi 4 Kredi 2 Kredi Tatil 4 Kredi Enter Uni. 16

9.Sınıf Sonu 8 Kredi 22 CIC Kredisi 4 Kredi 4 Kredi 2 Kredi Tatil 4 Kredi 4 Kredi 2 Kredi Tatil 2 Kredi Enter Uni. 28

8.Sınıf Sonu 0 Kredi 30 CIC Kredisi SUNULAN ÖRNEKTEKI ÖĞRENCI IÇIN EĞITIM ZAMANI ÖĞRENCININ AKADEMIK PERFORMANSINA VE İNGILIZCE DIL YETERLILIĞINE BAĞLI OLARAK DEĞIŞEBILIR. TBD

GRADES 9-11 GRADES 12
SURE-TO-U

CIC’ye Geçiş - Ders Kredileri & Programlar

Elit Üniversite Hazırlık Programı: Bu programa 
katımak için öğrenci 11.sınıfa CIC’de başlamak zorundadır. 
Yüksek Performans sergileyen öğrenciler için hedeflenen, en 
iyi üniversitelere hazırlayan rekabetçi üniversite hazırlık
programıdır. (Bkz. sayfa 40-41)

Lise: İstenilen sınıftan başlama imkanı. Öğrencilerin
kendilerini geliştirebilmeleri ve tam potansiyellerine
erişebilmelerine imkan tanır. (Bkz. sayfa 37-39)
One year foundation program avaliable

Junior Middle School:  
May join at any grade level. Students  
have a head start for a lifetime of success.  
(See SAYFAs 34-35) 
 

Aylık ESL İngilizce Hazırlık Kursları  (Bkz. sayfa 44) 

Summer Camp (Bkz. sayfa 44) 

CIC’YE GEÇERKEN ÖĞRENCININ KENDI ÜLKESINDEN TRANSFER EDECEĞI DERS KREDILERI HESAPLANMAKTADIR.

CIC’YE GEÇERKEN ÖĞRENCININ KENDI ÜLKESINDEN TRANSFER EDECEĞI DERS KREDILERI HESAPLANMAKTADIR.

+

+
+

+

+

Öğrencilerin OSSD Diplomasına hak kazanmak için lise sonuna kadar 30 krediyi tamamlamaları gerekmektedir.

Enter Uni. indicates Enter University          * Holiday indicates Summer Semester, opportunity to take additional 2 credits when needed

EASY TRANSITION TO CIC31
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Geniş Yelpazede Ders Seçenekleri ve Kurslar
K O N U S I N I F L A R
SANAT 7 8 9 10 11 12

Sahne Sanatları    
Müzik    
Görsel Sanatlar     
Dünya Dinleri 

İŞLETME ÇALIŞMALARI 7 8 9 10 11 12

Muhasebe  

Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

Ekonomi  

Pazarlama 

Uluslararası İşletme 

İşletme Liderliği 

Spor ve Eğlence Pazarlama 

Hospitality and Tourism 

Technological Design: Robotics
+ Computer Science 

BİLGİSAYAR ÇALIŞMALARI 7 8 9 10 11 12

Bilgisayar Bilimi  

Bilgisayar ve IT  

YABANCI DİLLER 7 8 9 10 11 12

İkinci Dil olarak İngilizce    

Çince 

Fransızca    

İNGİLİZCE 7 8 9 10 11 12

İngilizce  

İngilizce (Edebiyat)    

İngilizce (Yazarlık) 

Ontario Eyalet Okur Yazarlık Kursu 

Medya Çalışmaları 

BEDEN EĞİTİMİ 7 8 9 10 11 12

Beden Eğitimi    

Kinezyoloji / Egzersiz Bilimi  

CO-OP KOOPERATİF EĞİTİM 7 8 9 10 11 12
 
Co-op Kooperatif Eğitim

K O N U S I N I F L A R
MATEMATIK 7 8 9 10 11 12

Matematik     
İleri Fonksiyonlar 
Calculus ve Vektörler 
Matematik ve Veri Yönetimi 

BİLİM 7 8 9 10 11 12

Genel Bilim  
Bilim ve Teknoloji  
Fizik  
Kimya  
Biyoloji  

SOSYAL VE BEŞERI BILIMLER 7 8 9 10 11 12

Antropolji, Psikoloji, Sosyoloji 

Kanada Tarihi 

Kanada’da Aileler 

Nutrition and Health 

Coğrafya    

Tarihi  

Dünya Tarihi 

Liderlik ve Akran Desteği 

Exploring Family Studies 

Kariyer Çalışmaları 

Toplumlarda Rekabet & Değişimler 

Çevre & Kaynak Yönetimi 

Yurttaşlık 

Hukuk 

Felsefe: Sorular ve Teoriler 

Okuryazarlık ve Sosyal Adalet  

Öğrenme Stratejileri / Başarı Becerileri 

Disiplinlerarası Medya Çalışmaları 

DESTEK SINIFLARI 7 8 9 10 11 12

ESL İngilizce Destek Programı      

Öğrenme Desteği      
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İngilizce ve Matematik, tüm sınıflar için
İ N G İ L İ Z C E S E V İ Y E V E Y E R L E Ş T İRME P O L İ T İK A S I

iBT IELTS SLEP CIC İngilizce Yerleştirme Programı
79 ve üstü 6.0 ve üstü 58 ve üstü 12 Sınıf İngilizce (ENG4U)

69-78 5.5 55-57 11  Sınıf İngilizce (ENG3U)

59-68 5.0 52-54 10 Sınıf İngilizce (ENG2D) or ESLEO

49-58 4.5 48-51 9   Sınıf İngilizce (ENG1D) or ESLDO

45-48 4.0 44-47 ESLCO

39-44 3.5 40-43 ESLBO

33-38 3.0 36-39 ESLAO

33 altında 3.0 altında 36 altında İngilizce Oryantasyon (8 hafta)

MAT E M AT İK S E V İ Y E V E Y E R L E Ş T İRME P O L İ T İK A S I
Seviye Tespit Testi CIC Math Program Placement

100 - 120 AP (Advanced Placement - İleri derece üniversite
yerleştirme)

78 - 120 12.Sınıf Matematik  (Math4U)

54 - 77 11.Sınıf Matematik (Math3U)

33 - 53 10.Sınıf Matematik (Math2D)

15 - 32 9.Sınıf Matematik (Math1D)

0 -14 8. Sınıf

Öğrencilerin Test Sonuçları
• iBT/IELTS test sonuçları orijinal sertifikalı olarak kayıt 

sırasında teslim edilmelidir.
• Yalnız resmi test sonuçları kabul edilir. Tahmini sonuç 

raporları tanınmamaktadır.
• CIC’ye gelmeden 4 ay veya daha öncesinde sınava 

girmiş olan öğrenciler seviyelerinin doğru tespit 
edildiğinden emin olmak için CIC’ye başladıklarında 

tekrar sınava girmeyi talep edebilir.

Yerleştirme Politikası
• Denklik tablosu Kuzey Amerika’daki en etkin 

uygulamalar temel alınarakve CIC ESL İngilizce 
ve Akademik departmanlarımızın araştırmaları 
doğrultusunda hazırlanmıştır.

• CIC’ye gelen öğrenciler iBT / IELTS sonuçlarını 
belgelediklerinde okulun İngilizce seviye tespit 
sınavından muaftırlar.

• Kayıt sırasında sunulan orijinal transkript belgeleri de 
yeleştirme seviyesi belirlenirken önemlidir.

• Columbia International College’a gelen tüm öğrenciler 
İngilizce Yerleştirme Politikası uyarınca, seviyelerine 

göre ESL/İngilizce Hazırlık programına yerleştirilirler.
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Ortaokul (JMS) 7. ve 8 Sınılar
The CIC Edge

• Total Care® Eğitim Sitemi öğrencilerin ASEP  
  ihtiyaçları üzerinde çalışmasını sağlar
• Okulumuzdaki güvenlik, öğrenme   
          ve yaşam alanları, tüm personelin özenli ilgisi    
         sayesinde öğrencilerimizin başarıya giden yolda  
          tökezlemelerini önlemektedir.
• Okul topluluğumuz dünyanın tüm kıtalarından  
   gelen her öğrenciye saygıyla yaklaşılmasını  
  destekler.

CIC’deki ortaokul programı (JMS), her genç öğrencinin Total Care Eğitim Sistemi sayesinde 
potensiyelini, yaşam becerilerini ve İngilizceye hakimiyetini geliştirmesini sağlayacak şekilde 
düzenlenmiştir.
JMS programımız her öğrencimizi birey olarak ele alır ve her birine ömür boyu başarı için sağlam 
temel oluşturmakta yardımcı olur.

Akademik İlerleme için Avantajlı Başlangıç
• Rahat ve öğrenme odaklı bir ortam
• Eleştirel ve yaratıcı düşünmeye dayalı müfredat
• Sağlam çalışma prensiplerini oluşturan bireysel hedef belirleme ve öz değerlendirme becerilerini geliştirme
• 700 dönümlük Bark Lake Liderlik Outdoor Eğitim Merkezimizde müfredata entegre eğitim.

İletişim Becerileri ve İngilizceye Avantajlı Başlangıç
• Akademik yıl başlangıcı öncesinde, öğrencilerin uygun seviyelere yerleştirilmeleri için yoğunlaştırılmış İngilizce hazırlık 

kursu.
• İngilizce ve Medya okuryazarlığı öğrenme süreçlerine yeni beceriler katmaktadır.
• İngilizce ve diğer ders konularında ihtiyacı olan öğrencilere yurt velileri ve/veya özel öğretmenler tarafından ekstra 

destek dersleri

Karakter Gelişimi ve Yaşam Becerileri için Avantajlı 
Başlangıç

• Sınıiçi ve yaşam alanları öğrencilerin sosyal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirecek şekilde planlanmıştır.
• Okul içi ve dışında sunulan müfredat dışı faaliyetler öğrencilerin hobilerini, gönüllülük temelli çalışmalarını,  
   spor ve bireysel tutkularını gerçekleştirmeleri hedelenerek planlanmıştır.
• Öğretmenler, yurt velileri ve danışmanlardan oluşan geniş destek ağı, öğrencilerin bağımsızlaşmalarını,   
  eleştirel düşünebilmelerini ve karar verme mekanizmalarının gelişmesini desteklemektedir.
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Ortaokul (JMS) 7. ve 8 Sınılar
Başvuru Şartları

 Tüm başvuran öğrenciler online başvuru 
formumuzu doldurmak zorundadır.

 Ortaokula başvuru yapacak öğrenciler ilk 6 yıllık 
öğrenimlerine ait transcript belgelerini sunmak 
zorundadır. Okuldan alınan belgeler İngilizce değilse, 
yeminli tercüman tarafından çevrilmiş olarak 
sunulmalıdır.

 � Kabul için TOEFL veya IELTS belgesine gerek 
yoktur. İngilizce seviyesi düşük olan öğrenciler, 
seviyelerine uygun ESL İngilizce Hazırlık dersleri 
alacaktır

 � Öğrenciye ait her türlü sertiika, ödül vb. belgeler 
başvuru esnasında sunulabilir.
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Lise 9. - 12.Sınılar
Total Care Education® sisteminde lisenin son 1 veya 2 senesine katılabilen öğrencilerin en iyi 
üniversitelere yeleşme oranları oldukça yüksektir.

Lise programımız, öğrencilerin potensiyellerini en üst seviyede kullanmalarına ve yüksek başarıyı 
elde etmelerine yardımcı olur.

Esnek, Öğrenciye Özel Planlanmış Eğitimle Yükselin
• Dönemlik ders programları öğrencinin ihtiyaçlarına göre ders yükünü çeşitlendirme imkanı sunmaktadır.
• Kredili sistem, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belli konulara odaklanmalarını sağlar.
• Dönem içi sınavları ve değerlendirmeleri sayesinde öğrencilerin başarısı tek bir sınavla ölçülmez.
• Kayıt sırasında yapılan seviye yerleştirmesiyle, öğrencilerin başarılı olmaları sağlanır.
• Genç öğrencilerin öğrenme ve araştırma becerilerini geliştiren teknoloji güdümlü bütünleşik öğrenme 

yöntemleri uygulanır.

Müfredat Dışı Fırsatlarla Yükselin
• Akademik performansı pekiştirmek ve artırmak üzere en iyi üniversitelerin edinilen tecrübe olarak büyük önem 

verdiği sportif, sivil toplum ve liderlik faaliyetleri düzenlenir.
• Eşsiz Öğrenci Gelişim departmanımızın sunduğu fırsatlar sayesinde öğrencilerimizin özgüvenleri gelişir ve 

daha fazla akademik başarı elde etmek için motive olurlar.
• Duke of Edinburgh (Gümüş Seviye) Programına katılım - karakter gelişimi ve liderlik becerilerini geliştirir
• MUN Model United Nations konferansının NewYork oturumuna katılım fırsatı

Üniversiteye İlerlemek için Yükselin
• Üniversite Yerlşetirme Oisindeki kendini işine ve öğrencilerine adamış personelimiz, üniversite bölüm ve 

program seçiminden kabul şartları ve üniveriste başvurularının tamamlanmasına kadar pek çok konuda 
öğrencilere birebir danışmanlık hizmeti verir.

• OSSD (Ontario Eyaleti Lise Diploması) öğrencilerin Amerika’daki birçok üniversiteye SAT sınavına girmeden, 
İngiltere’deki üniversitelere ise A Level almadan başvurmalarını sağlar.

• Üniversite temsilcileri okulumuzu ziyaret ederek öğrencileri güncel başvuru koşulları hakkında bilgilendirir.

The CIC Edge
• Yüksek nitelikli öğretmenlerimiz ve geniş 

kaynaklarımız öğrencilere yapabilecekler-
inin en iyisini yapma fırsatı sunmaktadır.

• CIC’nin Üniversite Ortaklık programında-
ki kabul öncelikleri özel avantajlar sağla-
maktadır:

 1. CIC’ye özel burslar
 2. Eşsiz İngilizce yeterlilik şartları
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Lise
Başvuru Şartları

 Tüm Başvuran öğrenciler online başvuru formu doldurmalıdır

 Öğrenciler liseye başvuruları sırasında resmi geçerliliği olan, 9.sınıftan başlayan İngilizce Transcript belgesi 
sunmak zorundadır.

 Öğrenci kendi memlektinde IGCSE, SSCE, O Level, A level, IB gibi tamamlamış olduğu sertiika ve diplomaları 
başvuru esnasında CIC’ye sunmalıdır.

 � TOEFL veya IELTS başvuru esnasında mecburi değildir

 � Kabul alan öğrenciler CIC’nin yapmış olduğu seviye belirleme sınavının sonucuna veya resmi IELTS / TOEFL 
sonucuna göre uygun ESL/İngilizce destek sınıfına yerleştirirlir.

 � Adaylar başvuru esnasında belgelerini teslim edebilir.

English Proficiency & Prerequisites Requirements 
 11. sınıf İngilizce dersini almaya hak kazanmak için IELTS 5,5 ( en düşük 5,0 ) ve/veya eşdeğer resmi uluslararası 

İngilizce yeterlilik sınavı sonucu gereklidir.

 12. Sınıf İngilizce dersini almaya hak kazanmak için IELTS 6,0 ( en düşük 5,5) veya eşdeğer resmi uluslararası 
İngilizce yeterlilik sınavı sonucu gereklidir.

Aşağıda belirtilen 12. sınıf derslerinin 11. sınıf önkoşulları bulunmaktadır:

 Muhasebe

 Bilgisayar Bilimi

 İngilizce

 Matematik

 Biyoloji

 Fizik

 Kimya

 Müzik

 Sanat

 Tiyatro

İngilizce seviye sınavlarına
hazırlık programları
• Aşağıdaki sınavlara hazırlık programlarımız 

öğrencilerin başvuracakları üniversitelere daha iyi 
neticelerle girebilmeleri için planlanmıştır:

- SAT
- IELTS/ TOEFL/CAEL

• Sınavlara girmek için öğrencilerin başka yerlere 
seyahat etmelerine gerek yoktur.

• Sınav tarihleri, mezun olacak öğrencilerimize 
öncelik verecek şekilde, okulumuza özel olarak 
saptanmaktadır.

İngilizce Yerleştirme Detayları (bkz. sayfa 33)

Uluslararası sınavların resmi sınav merkeziyiz:

9. - 12.Sınılar
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Elite Pathway Toronto Üniversitesi İşbirliği

The CIC Edge
CIC Total Care Eğitim Sistemi® yüksek nitelikli
öğretmenler, tam destekleyici yaşam alanları
ve kapsamlı liderlik gelişim becerilerine yönelik
eğitim f ırsatları yaratarak Elite öğrencilerini bu
zorlu süreçte destekler.

En üstün performansa sahip öğrenciler, 11. ve 12. sınıf için Toronto Üniversitesi’nin CIC ile 
ortaklığı çerçevesindeki
EEP Elit Hazırlık Programına başvurabilirler. Bu iki yıllık kapsamlı hazırlık programı öğrencileri 
dünyanın en iyi üniversitelerinin giriş şartlarını tutturmaları hedelenerek tasarlanmıştır. Elit 
Hazırlık programı, normal liselerin ve
CIC lise programının sunduğu imkanların ötesinde akademik, liderlik ve müfredatdışı sosyal 
ve sportif faaliyetleri kapsayan mükemmel bir içeriğe sahiptir. 

Elit Hazırlık Programımız üstün performanslı öğrencilerimizin üniversite yarışındaki rekabet 
gücünü arttırır.

Akademik Avantaj için Elit Hazırlık Programı
• Zorunlu derslere küçük grup sınıları ve çalıştaylar ile ileri derece hazırlık programları.
• Başlıca dersler için akademik yarışmalar

Liderlikte Zirve için Elit HazırlıkProgramı
• Baştan sona bir sivil toplum projesini yürütme tecrübesi
• Duke of Edinburgh Programına Altın Seviyede katılım
• MUN Model United Nations NewYork konferansına katılım
• Hitabet, girişimcilik ve işletme beceri eğitimleri
• İş yönetiminde kariyer yolları hakkında derin kazanımlar sağlamak amaçlı geziler, çeşitli iş alanlarındaki 

yöneticilerle öğle yemekleri ve işyerlerine ziyaretler

Toronto Üniversitesi için Elit Hazırlık Programı
• Toronto Üniversitesinin yerleşke faaliyetlerine erkenden katılım, karşılıklı etkileşim ve adaptasyon
• Toronto Üniversitesinde yaşam ve eğitimi deneyimlemek üzere ziyaretler profesörler ve yöneticiler ile bireysel 

görüşmeler
• Kriterleri tutturan öğrenciler için şartlı erken kabuller
• CIC Elit Hazırlık Programı öğrencileri için özel burslar
• Üniversite temsilcileri ve kabul departmanı personeli CIC’ye ziyaretler düzenleyerek giriş koşulları hakkında en 

güncel bilgilendirmeleri yapar

Toronto Üniversitesi Sıralamaları:

Kanada’da 1 numara

Dünya listelerinde ilk 25’te
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Elite Pathway 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Özel 2 
Sadece 11. sınıfta katılım sağlanabilen bir programdır

Admission Requirements:
 10.sınıfta veya eşdeğer seviyede okuyan öğrenciler için

 Ağustos sömestrinde başlanabilir

 Online başvuru formu doldurulur

 10. sınıf not ortalaması en az %80 ve üstü olan öğrenciler başvurabilir. Tüm adayların ülkelerinden aldıkları   
 9.sınıftan itibaren tüm sınıları gösteren resmi İngilizce transkript belgelerini noter onaylı olarak sunmaları   
 gerekmektedir.

 Minimum IELTS 5,5 veya eşdeğer resmi İngilizce Yeterlik sertiikası. Tüm adaylar kendi ülkelerinde girdikleri   
 sınavların resmi sonuç belgelerini sunmalıdır: TOEFL, IELTS, IGCSE, SSCE, O Level, A Level ve IB sınavları

 Başvuran öğrencilerin CIC’nin İngilizce ve matemetik yeterlik sınavlarından geçer not almaları gerekmektedir.   
 Fen öğrencileri fen bilimleri yeterlik sınavına da tabi tutulacaktır.

 Okul müdürünün okula davet eden Skype mülakatından geçmek 

 Sivil toplum hizmetinde çalışmış olmak veya en az bir öğretmenden referans mektubu sunmak

 Var ise, tüm ödül ve sertiikalar başvuru esnasında sunulmalıdır.

Giriş Bursları
 � Başvurular arasından seçilecek sınırlı sayıda öğrenciye C$ 5.000 giriş bursu verilecektir

Programa devam
 � Programın birinci senesinin sonunda öğrencilerin program başarıları değerlendirilecektir. Programın ikinci 

senesine devam edebilmek için öğrencinin en az %80 not ortalaması olması gerekmektedir

Mezuniyet Bursları ve Erken Kabuller
 � Columbia International College, Elit Üniversite Hazırlık Programı’ndan üstün başarıyla mezun olan 3 

öğrencisine C$3,000’lık mezuniyet bursu vermektedir.

 � Toronto Üniversitesi bu programdan üstün başarıyla mezun olan 3 öğrenciye bir defaya mahsus C$5,000 giriş 
bursu vermektedir.

Kanada’da başka bir 
örneği olmayan ve Toronto 
Üniversitesi tarafından resmi 
olarak kabul edilen CIC Elit 
Üniversite Hazırlık Programı 
öğrencileri dünyanın en 
zorlayıcı giriş şartlarına 
sahip en iyi üniversitelerine 
hazırlamaktadır.

Ken Withers
Toronto Üniversitesi
Öğrenci Kabulleri Bölümü
Müdürü
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CIC’nin 9-12.sınılardaki  ğrencilerin derslerini rahatlıkla takip edebilmelerini hedeleyen ESL İngilizce hazırlık programı,  ğrencilerin İngilizcelerini 
geliştirmektedir. Batı ğretim metodlarının uygulandığı programda, akademik ve günlük İngilizceye hakimiyet gü lendirilerek, okulda ve okul 
dışı yaşamda başarı sağlanmaktadır. Daha da fazlası,  ğrenciler ESL İngilizce hazırlık programı süresince Kanada kültürü hakkında bilgilenir ve 
onları  evreleyen hayata daha rahat entegre olurlar.

ESL programındaki ilerleme ve seviye atlama  ğrencinin kendi  ğrenme hızına g re ayarlanır.

ESL programımız esnek ve
zaman kazandırıcıdır
• Bir aylık ESL kurslarımız esnektir ve sene i inde bir ok 

defa kursa katılım tarihleri mevcuttur.
• Orta seviyede İngilizceye ulaşan  ğrenciler ESL 

kurslarının yanı sıra akademik derslerine de 
başlayabilirler.

• Eğitim başlangı  tarihlerinin esnek olması, ESL 
programına devam eden  ğrencilere zaman 
kaybetmeden mezun olabilme imkanı sunmaktadır.

• AO’dan EO seviyesine kadar planlanan ESL kurslarımız 
3 kredilik ders olarak mezuniyet diplomasına 
işlenebilir.

Akademik programa ESL 
dersleri saysesinde sağlam 
temellerle başlayın
ESL dersleriyle  ğrenciler: 
• Anlaşılır ve etkili iletişimi  ğrenirler İngilizce dinleme, 

konuşma, okuma, anlama, yazma becerilerini 
geliştirirler.

• Kelime hazinesi, anlama, konuşma, sohbet etme ve 
telaffuzları ilerler.

• Sınıf i inde ve dışında pratik yapma fırstaları

Sınıf i i yoğun ve 
sürükleyici ğretim
• Her  ğrencinin ihtiyacına g re planlanan, 

haftada 33 derse kadar yoğunlaştırılmış ESL 
programımız  ğrencilere İngilizcelerini geliştirmek i in 
mükemmel ortam sunar.

• İngilizce  ğretmenliği sertiikalı ve diplomalı ESL 
ğetmenlerimiz,  ğrencilerin  ğrenme ihtya larına 
uygun, İngilizcelerini en etkin şekilde ilerletmelerini 
sağlayacak, kapsamlı  ğretim metodları 
uygulamaktadır.

• ESL sınıları, daha etkin bir  ğrenme ortamı 
yaratılması i in az sayıda  ğrenci, ve  ğretmen başına 
düşen  ğrenci sayısıgz  nünde bulundurularak 
planlanır.

İngilizce pratiği i in  eşitli 
fırsatlar sunulur
• CIC’de  ğrenciler yeni İngilizce kazanımlarını 

kullabilmek i in okul i i ve müfredat dışı aktivitelere 
katılma imkanına sahiptir.

• Okulda ve yurtlarda  zel ders imkanları

CIC’nin uygulamalı ESL programı,  ğrencilerin 
İngilizceyi tam anlamıyla  ğrenebilmesi i in 
en iyi fırsattır. İngilizce  ğrenmek şansa 
bırakılamayacak kadar  nemlidir.

İngilizceye en düşük seviyeden başlayacak  ğrencilerin 
de dahil olduğu CIC’nin ESL programı hakkında daha 
fazla bilgi edinmek i in www.cic.care/esl adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

E S L’DEN AKADEMIK
E Ğ İ T İ M E G E   I Ş

Orta Seviyede olanlar i in
Tam 
Zamanlı

ESL +
Akademik Dersler

Tam 
zamanlı

G 
NL

 K
 D

ER
S 

SA
YI

SI
 1 ESL ESL ESL ESL Akademik

2 ESL ESL ESL Akademik

3 ESL ESL Akademik Akademik

4 ESL Akademik Akademik Akademik

Aylık ESL İngilizce Hazırlık Kursları

Akademik

Akademik

Akademik
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Yaz Kampı
Sonraki yıllarda yurtdışında
eğitim alacak  ğrenciler 
i in verimli bir deneyim..
CIC’de d rt farklı yaz kampı programı 
sunulmaktadır:
1.  İngilzce  ğren & Kanada’yı Keşfet
2. IELTS Kampı
3. Macera Kampı
4. Elite & Liderlik Kampı
Yaz kamplarımız 9 yaş ve üstü öğrenciler için 
tasarlanmıştır. Total Care Eğitim Sistemi’nin emniyetli ve 
güvenli yatılı ortamında birkaç hafta için öğrenciler erken 
yaşta ailelerinden uzakta İngilizce öğrenerek yaşam 
becerilerini geliştirirler.
Yaz kamplarımız öğrencilere yaz tatillerinde eğlenceli 
bir ortamda tipik Kanadalı gençlerin yaşamından kesitler 
deneyimlemelerine fırsat vererek Kanada kültürünün 
keyfini çıkarmalarına olanak sağlar.
• İngilizce  ğrenirler, eğlenceli kültürel faaliyetlere katılır, 

Ontario ve Qu bec eyaletlerindeki popüler  ren 
yerlerini ziyaret ederler.

• Güvenli, eğlenceli ve sosyal bir ortamda liderlik ve 
sağlam karakter oluşumu  zelliklerini geliştirirler.

• Bireysel başvuru kabul edilir. Gruplara  zel 
tasarlanabilen programlarımız Temmuz ve Ağustos 
aylarında ger ekleşir

www.cic-totalcare.com/summer-camp/

Haziran, Temmuz & Ağustos
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Sonbahar
Dönemi

Kış Dönemi

Yaşı küçük öğrenciler için YAA Programı 
YAA Program
Her senenin 31 Temmuzu itibariyle 16 yaşından 
küçük öğrenciler, Young ASEP Achiever (YAA) 
programına yerleştirilirerek öncelikli ilgi ve bakım 
hizmetlerinden faydalanırlar ve sorumlu birer 
yetişkin olma yolunda olgunlaşarak gelişirler. J1 J2

7. ve 8 Sınıflar  (Senede 6 Başlangıç Zamanı)Ortaokul

İngilizce Kredi Genel Başlangıç
• 10. ve 11. sınıflarda akademik İngilizcelerini 

geliştirmesi gereken öğrenciler Sonbahar 
döneminden önce bu programa katılarak 
mezuniyetlerini bir döneme kadar erkene alabilirler.

Sonbahar / Kış / Yaz Başlangıçları
• Dünyadaki farklı okul sistemlerinin başlangıç 

ve bitişleri düşünülerek öğrencilere kolaylık 
sağlamaktadır.

• Çabuk ilerlemek isteyen öğrencilere göre 
planlamıştır

• Senede 10 krediye kadar ders alma imkanı

Özel Başlangıç - Yalnız İngilizce, ESL veya 
Matematik
• E veya F Başlangıçlarında yalnızca İngilizce, ESL 

veya Matematik dersleri sunulur

Sonbahar / Kış Başlangıçları

TEMMUZ

TEMMUZ

İngilizce 
Kredi Genel 
Başlangıç 

Sonbahar 
Dönemi 
(3 veya 4 Kredi)

Kış 
Dönemi 
(3 veya 4 Kredi)

Yaz Dönemi 
(2 Kredi)

AĞUSTOS

AĞUSTOS

EYLÜL

EYLÜL

EKIM

EKIM

KASIM

KASIM

ARALIK

ARALIK

OCAK

OCAK

ŞUBAT

ŞUBAT

MART

MART

NISAN

NISAN

MAYIS

MAYIS

HARIZAN

HARIZAN

D E

İngilizce 
Kredi
Genel 
Başlangı 

özel
Başlangıcı

özel
Başlangıcı

Sonbahar
Başlangıcı

Kış
Başlangıcı

Yaz
Başlangıcı

FA B C

Lise 9. – 12 Sınılar (Senede 6 Başlangı Zamanı)

Esnek Akademik Başlagıç Tarihleri

Sonbahar
Başlangıcı

Kış
Başlangıcı
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Okul Tatilleri

Yurt ve yemek hizmetleri 
sene boyunca hergün 
verilmektedir. 
Uluslararası öğrencilerin senede 365 gün özel ilgiye 
ihtiyaçları vardır. Bu düşünceyle, tatil zamanlarında 
da hizmet vermeye devam ediyoruz.

• Yurtlar açık kalıyor
• Yemek Hizmeti devam ediyor
• Yurtlarda Öğrenci Gelişim faaliyetleri devam ediyor
• Noel ve Yeniyıl dönemlerinde özel yemekler, Paskalya 

ve Ay Yılı Başlangıcı

OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HARIZAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKIM KASIM ARALIK OCAK

Mart Tatili  
1 Hafta

Yeniyıl 
1 Ocak

Aile Günü 
Şubat’ın 
üçüncü 
Pazartesi 
günü

Victoria 
Günü 
25 Mayıs’tan 
önceki 
Pazartesi

Kanada 
Günü
1 Temmuz

Resmi Tati
Ağustos’un 
ilk Pazartesi 
günü

Emek Günü
Eylül’ün ilk  
Pazartesi günü

Şükran Günü 
Ekim’in İkinci 
Pazartesi günü

Noel 
25 ARALIK

Noel
26 ARALIK

Paskalya 
Paskalya 
Pazarından 
önceki Cuma

Yaz Okulu   +
Yaklaşık 7 Hafta veya

Yaz Tatili
Yaklaşık 12 Hafta

Noel Tatili 
Yakşık 4 Hafta

Yaz Tatili
Yaklaşık 5 Hafta

Summer Camp

Leaders in 
Training

Exploring 
Canada
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ONTARIO

 

Toronto

Hamilton

Province of

Dünyanın En iyi Üniversitelerine 
Götüren Yola Siz de Çıkın

CIC PROGRAMLARI
7. ve 8. Sınıflar (Ortaokul) 

9.10.11.12 Sınıflar (Lise)

OSSD Ontario Eyaleti Lise Diploması ile mezun olurlar

Sınavsız üniversiteye 
giriş

Columbia’dan alınan mezuniyet not ortalamaları 
doğrultusunda öğrencilerimiz Kanada, A.B.D, 
İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zelanda’da 

lisans programlarının birinci yılına doğrudan girişle 
kabul alırlar

Lisans Programlarının birinci sınıflarına 
doğrudan kabul

3 Yıllık Genel Diploma (General Degree) 
4 Yıllık Onur Diploması (Honours Degree)
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ONTARIO

 

Toronto

Hamilton

Province of
Ç A L I Ş M A K  I Ç I N Z O R U N L U  D E R S L E R E  K  D  E  R  S  L  E  R
MIMARLİK 1. İngilizce 2. İleri Fonksiyonlar 3. Calculus ve Vekt rler 4. Fizik + 2 Farklı ders* (Portfolyo ve Graik  alışma gerektirebilir)

BEŞERİ BİLİMLER 1. İngilizce + 5 Farklı ders*

İŞLETME / TİCARET 1. İngilizce 2. İleri Fonksiyonlar 3. Calculus ve Vekt rler + 3 Farklı ders*

BİLGİSAYAR BİLİMİ 1. İngilizce 2. İleri Fonksiyonlar 3. Calculus ve Vekt rler + 3 Farklı ders* (Derslerden biri Fen olmalıdır)

MÜHENDİSLİK 1. İngilizce 2. İleri Fonksiyonlar 3. Calculus ve Vekt rler 4. Fizik 5. Kimya + 1 Farklı ders*

OTEL VE GİDA YÖNETİMİ 1. İngilizce 2. İleri Fonksiyonlar or Calculus + 4 Farklı ders*

BİLİM 1. İngilizce 2. İleri Fonksiyonlar 3. Calculus ve Vekt rler + 3 Farklı ders* (Bu derslerden biri Fen olmalıdır)

SOSYAL BİLİMLER 1. İngilizce + 5 Farklı ders* (Bazı Programlar 1 ve 2  niversite  ncesi Matematik Hazılrık gerktirir)

GRAFİK TASARIM 1. İngilizce + 5 Farklı ders* (Portfolyo ve Graik  alışma gerektirebilir)

Aşağıda Örnek Seçilmiş Bölüm için Üniversite Öncesi Hazırlık Yapılması gereken 6 ders

*Ders listesi i in sayfa 32’deki tam listeye bakınız

Sizi Üniversitelerin Tüm Programlarına Hazırlar
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Üniversitelere başvuru ve burs başvuruları öğrenciler için çok zorlayıcı bir süreçtir. Her üniversitenin kendi şartları ve başvuru son tarihleri vardır. Süreç titizlikle 
ve çok dikkatli takip edilmezse öğrenciler hayallerindeki üniversitelere başvuru imkanlarını kolaylıkla atlayabilirler, hak ettikleri ödülleri alamayabilirler.

CIC’de her bir öğrenciye bir UPO (Üniversite Yerleştirme Ofisi) danışmanı atanır. Danışman büyük özveri ve dikkatle öğrencisini karşısına alır ve o öğrencinin 
bireysel özellikleri, ihtiyaçları, istekleri, motivasyonu, notları, akademik performansı, çalışma azmi ve hayallerini göz önünde bulundurarak ona özel üniversite 
hazırlık süreci oluşturur. Bu hizmet öğrencinin tercih edeceği üniversitelere başarılı bir şekilde kabulüne götüren yolda belirleyici rol oynar. 

Başvuru 
Aşamaları

CIC’nin UPO 
danışmanları mezun 
olacak öğrencilere 
üniversite başvuru 
sürecinde yardım eder.

Öğren &  
Hazırlıklı ol

Değerlendir ve 
Karar Ver

Başvuruları  
Hazırlar

Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Birebir 
Uzman Desteği

Birebir Danışmanlık
• Birebir danışmanlık hizmeteleri  ğrencilerin kendi beklentilerini ve ilgi 

alanlarını belirlemelerinde yardım eder.

Kampus Ziyaretleri
• Birinci elden deneyeim kazanmak amacıyla, üniversite 

kampüslerine ziyaretler organize edilir, profes rler, ve kabul 
personelleriyle birebir g rüşme randevuları ayarlanır, b ylelikle 
üniversitelerin sundukları tüm imkanlar hakkında  nceden ikir 
sahibi olunur.

Üniversite Temsilecileri ile Tanışma
• Her sene  niversite Fuarı düzenleyen CIC, okul i inde en 

iyi üniversiteleri ağırlayarak  ğrencilere tanıtım, soru & 
cevap alıştayları düzenleyerek  ğrencilerin kabul şartları hakkında 
en güncel bilgiyi almalarını sağlar.

Bilgilendirme Seminerleri
• UPO bilgilendirme seminerleri düzenler, kabul şartları ve başvuru 

tarihleri ile ilgili kaynaklar sunar.
• UPO  nceki yıllara ait üniversite kabul verilerini temin eder.
• Üniversitelerin CIC’ye özel üniversite kabul programları, seçkin 

kabul şartları ve burs avantajları hakkında öğrencileri bilgilendirir.

Seminerler
• Üniversiteleri seçerken dikkat 

edilmesi gereken noktalar 
hakkında bilgilendirme 
seminerleri düzenler.

Birebir Danışmanlık
• UPO birebir danışmanlık 

toplantıları düzenleyerek 
öğrencilere giriş başarı şanslarını 
en üst seviyede olacağı 
üniversiteler hakkında ve ilgi 
alanları belirlemede yardımcı olur.

Küçük Gruplar Halinde Çalıştaylar
• Online Başvurularını tamamlama sırasında az 

sayıda öğrenci katılımlı küçük gruplara rehberlik 
edici çalıştaylar düzenler.

• Üniversitelere evrak ibrazı sırasında gerekebilecek 
portfolyo, ek formlar, başvuru ücretlerinin 
yatırılması gibi tüm detayları takip eder.

Eğitim
• UPO, üniversiteye nasıl hazırlık yapılması gerektiği 

konusunda video mülakatları ve canlı mülakatlar 
düzenler.

CIC’de Üniversite Mülakatları
• Başvurusu tamamlanan öğrenciler ile o 

üniversitenin kabul personeli arasında karşılıklı 
mülakat düzenlenir.

Gözlem Süreci
• UPO tüm süreci tek tek her mezun olacak öğrenci 

için takip eder ve herşeyin yolunda gittiğinden 
emin olur.

• Öğrencileri başvuru durumları hakkında güncel 
bilgilendirir ve gerektiğinde ayarlamalar yapar.

CIC’nin Üniversite Yerleştirme Ofisi her bir öğrencinin başvuru sürecini birebir takip eder.
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Hayallerini Gerçekleştirmek İçin Birebir 
Uzman Desteği

Columbia International College’de:
• Değer veriyoruz: Öğrencilerimizin hayallerini 

gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için ilgiyle 
yaklaştığımız her an karşılıklı birer yatırımdır. 
Böylelikle onları başarıya götüren yolda daha iyi 
destekliyoruz.

• Değer veriyoruz: Öğrencilerimizi güvende ve 
sağlıklı tutmak üzere tasarlanmış bir çevrede 
yaşamalarını sağlıyoruz.

• Değer veriyoruz: Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını 
öngörerek değerli hedeflerine odaklanmalarını 
sağlıyoruz.

• Değer veriyoruz: yargılamadan dinliyoruz.

• Değer veriyoruz: Tüm ekibimizle zor zamanlarda 
da öğrencilerimizin yanındayız, aynen velilerinin 
olacağı gibi.

• Değer veriyoruz: gayretle destekliyoruz, 
kaynaklar sunuyoruz.

İnanıyoruz ki, samimiyetle değer veren bir yaklaşım 
sayesinde öğrencilerin sağlam karakter değerleri ve 
hayallerinin peşinden gitme cesareti oluşur.

Şefkatli 
Kanatlarımızın 
Altında Olun
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Güçlü BaşlangıçDoğru Seçim

Tüm Yol Boyu Değer vermek

Kampuse yerleşme
• Havalimanında karşılma hizmeti
• Her öğrenci için yurt odasında kendisine özel çalışma 

masası ve özel dolap
• Her öğrenciye yeni yastık ve yorgan takımı
• İlk dönem oda arkadaşları öğrencinin geldiği kültüre bağlı 

olarak belirlenir.
• Odada bireysel özel eşyalar için kilitli dolap
• Ailesi ve arkadaşlarıyla iletişim için öğrenciye ücretsiz Sim 

kart temin edilir.

Oryantasyon & Kayıt 
• Yeni Öğrenciler için Okul Oryantasyon Haftası
• Yeni arkadaşlıklar kurulması düşünülerek tasarlanan 

oryantasyon faaliyetleri
• Yurt Oryantasyon Ayı
• Sınıf içi yerleştirme için seviye tespit sınavları 

Başvuru & Kabul
• Başvurudan önce gerekli akademik seviyelerin 

belirlenmesi
• Eşdeğer ders kredilerinin sağlanması
• Farklı seviyelerde ESL İngilizce, Matematik ve 

Fen dersleri destekleri
• Kredili ders sistemi bireysel çalışma programının 

verimli uygulanmasını kolaylaştırır.
• Kabul personelimizle karşılıklı veya online 

görüşmelerle her türlü sorunuza yanıt 
bulabilirsiniz.

Bize başvurdukları andan, mezun 
olana kadar CIC, öğrencilerinin tam 
potansiyellerine ulaşıp uzun dönem 
hedeflerini, üniversiteye giriş ve 
ötesi hayallerini gerçekleştirmeleri 
için yanlarındadır. CIC bu yoldaki her 
basamakta öğrencilerine şu şekilde 
yardımcı olmaktadır: 

Önemseyen, değer 
veren ve anlayışlı 
personeliniz kızımın 
ihtiyacı olduğu her an 
yanındaydı, onu hiç 
yalnız bırakmadınız.

Elena Getmanskaya (Rusya) 
Elizaveta Getmanskaya’nın 
annesi, 8. Sınıf Öğrencisi 
(2014)
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Stressiz Yaşam Gelişim Göstermek Başarıyla  Bitirmek

Kapsamlı Eğitim
• Okul sonrası ek destek dersleri, yurtlarda akşam 

destek dersleri, özel öğretmenler, akranlar veya 
online destek dersleri 

• Circle of Care, İlgi Çemberi öğrenci performanslarını 
takip eder ve ihtiyacı olan öğrencilere destek 
çıkar Sağlam karakter oluşumu, liderlik eğitimi ve 
uygulamalı eğitimler 

• Sivil toplum hizmetleri fırsatları, spor, kulüpler ve 
diğer etkinlikler İhtiyacı olan öğrenciler için sürekli 
devam eden rehberlik hizmeti

Rehberlik
• Bireysel çalışma planı oluşturmak ve bu planın 

uygulanmasını gözlemlemek için birebir 
rehberlik hizmeti

• Kariyer planlamaya yardımcı olması için kariyer 
yatkınlık anketleri düzenler

• Beceri geliştirici çalıştaylar
• Velilerin her an, her yerde ulaşabilecekleri online 

eZraporlama

Günlük Yaşam
• Haftada 23 öğün yemek, dünyaca ünlü profesyonel 

Chartwell gıda üretim hizmetleri firmasınca 
hazırlanmaktadır.

• Farklı dinlerin ve öğrencilerin bireysel beslenme 
alışkanlarına uygun özel öğünler

• Kapıdan kapıya, yurt-okul-yurt arası okul otobüsü ile 
servis hizmeti

• Yurtlarda haftada 7 gün hemşire hizmeti
• Kampus içinde ve okuldan sonra spor programları 

ve diğer faaliyetler

Bağlantıda Kalmak 
• Okulda ve yurtlarda yüksek hızda, tam kapasite 

çalışan ek ücretsiz Wi-Fi hizmeti.
• Çok dil konuşan, öğrenci-veli-okul arasında iletişimi 

kolaylaştıran öğrenciye özel atanmış irtibat 
personeli

Üniversiteye Hazırlık
• UPO Üniversite Yerleştirme Ofisi başvuru ve 

seçim sürecini takip eder.
• Kanada üniveristeleri temsilcileri tarafından 

mezunlar için okulumuzda verilen özel 
seminerler

• Üniversite seçimlerinde yardımcı olmak için 
mezun olacak öğrencilere seminerler, birebir 
oturumlar ve çalıştaylar

• Üniversite Ortaklık® Programı kapsamında, 
mezun olacak öğrencilere ayrıcalıklı kabul 
avantajları

• CIC mezunları Kanada’daki tüm üniversitelere 
hiçbir eyalet sınavına girmeden başvurma 
ayrıcalığına sahiptir.

• •Mezunlarımız birçok Amerikan Üniversitesine:
 - SAT Sınavlarına girmeden
 - İngiltere’deki üniversitelere de A level   
 sınavlarına girmeden kabul alabilme ayrıcalığına  
 sahiptir  
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Kanıtlanmış Başarımızın Bir Parçası Ol
Son 38 yılda, Columbia International College’in 
Yönetici Müdürü olarak, çocuklarını yurdtışına eğitime 
göndermek isteyen onbinlerce veli ile sohbet etme 
ayrıcalığına sahip oldum. Bu doğrultuda çocuklarını 
evden uzakta, yabancı bir ülkede okutmak isteyen 
velilerin ortak hedeflerini şöyle sayabilirim:
• Akademik başarı
• Sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı
• Bireysel gelişim

ASEP Total care Eğitim Sistemi® bu hedefler 
düşünülerek yaratıldı. Çocuğunuza başarının 
yolunu açarken siz velilere, evden uzakta bir ülkede 
oluşabilecek her sorunun çözülebileceği hakkında iç 
huzuru sağlamak üzere tasarlandı.

Sevgili Veliler, umuyorum ki broşürümüz sayesinde 
şunlar hakkında bilgi sahibi oldunuz:
• Total Care Learning® çocuğunuzun akademik 

başarısını besler
• Total Care Living® çocuğunuzun stressiz bir 

çevrede yaşayarak öğrenmeye odaklanmasını 
sağlar

• Total Care Development® çocuğunuzu ömür boyu 
başarı için gereken sağlam karakterle donatır

• Total Care Communication® çocuğunzun okulda ve 
yurttaki günlük performansı hakkında sizi her an 
haberdar eder

Öğrenci başarılarını takip ettiğimiz kayıtlarımız bize 
göstermektedir ki, yıllar geçtikçe bütünsel Total 
Care Eğitim Sistemimiz® başarıyla işlemektedir. 
Ümit ediyorum ki siz veliler CIC’nin geniş kapsamlı 
yaklaşımını inceledikten.
sonra çocuğunuzun yurtdışı eğitiminde okulumuzun 
onlar için en iyi seçenek olduğuna kanaat 
getireceksiniz.

Genç öğrencilerle konuşurken parlayan gözlerinde, 
yeni bir ülkede, kendi ülkelerinden farklı bir kültür 
deneyimine uyum sağlamanın, yeni arkadaşlıklar 
kurmanın ve dünya standartlarında bir üniversiteye 
girmek için bir şansları olduğunun heyecanını 
görüyorum. Aynı zamanda gençlik yıllarımda 
Kanada’ya eğitim almak üzere ilk geldiğimde yeni bir 
kültüre ve farklı bir eğitim sistemine adapte olmanın 
yarattığı endişleri yaşadığım için yeni öğrencilerimizle 
bu konuda da empati kuruyorum.  
Öğrenciler, broşürümüzden ve online 
platformlarımızdan öğrenebileceğiniz üzere, ASEP 
Total Care Eğitim Sistemi® yurtdışında okumak için 
gerekli şu üç hedefi gerçekleştirebileceğiniz tek 
yolunuzdur:

1. Akademik başarı için tam potansiyelinizi 
gerçekleştirmek

2. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak 
gelişmek

3. Yeni bir ülkede yaşamanın getirdiği baskıdan evden 
uzakta bir ev ortamında ve değer verilen bir çevrede 
yaşayarak kurtulmak.

Daha da ötesi, yüksek eğitiminiz hakkında hayal 
kurarken, Üniversite Ortaklık Programımız® sizlere 
dünyanın birçok en iyi üniveristesine kabullerde seçkin 
ayrıcalıklar sunacaktır. Uluslararası eğitim almak üzere 
büyük bir adım atmaya hazırlanırken ümit ediyorum ki 
CIC’nin dünyanın en iyi üniversitelerine hazırlık için en 
iyi programı sunduğunu ve sizin için en iyi okul seçimi 
olacağına ikna olursunuz. 
Veliler ve öğrenciler, sizleri kampüsümüzü ziyaret 
etmeye ve eşsiz Total Care Eğitim Sistemimiz® 
ile öğrencisine en değer veren okul  olarak  bizi ve 
mezunlarımızın hayal ettiklerinin ötesindeki başarılarını 
gözlemlemeye  davet ediyorum.

Veliler ve Öğrenciler,
Kanıtlanmış eğitim sitemimizin parçası olun.  
Columbia International College Total Care 
Eğitim Sistemi’nin bir parçası olun.

Clement Chan 
Kurucu ve 
Yönetici Müdür
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CIC’ye ilk adımınız buradan başlıyor

1

2

www.cic-totalcare.com/apply-online
QRBarkod okuyucu ile tarayabilirsiniz 

Websitesindeki başvuru talimatlarını 
takip ediniz

  @cic_Totalcare       Columbia International College       ColumbiaIntl-
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Scan QR Code for
media downloads

Columbia International College, 1003 Main Street West, Hamilton, Ontario, Canada  L8S 4P3  
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