VANCOUVER & TORONTO, KANADA
JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW
OBSŁUGI KLIENTA & W TURYSTYCE
Kurs języka angielskiego + Płatna praca

Opis programu i terminy rozpoczęcia (płatna praca)
Program Język angielsko dla pracowników obsługi klienta & w turystyce w Vancouver i
Toronto został stworzony dla studentów, którzy chcieliby nauczyć się języka angielskiego w
prawdziwym środowisku pracy w jednej z kanadyjskich firm. Ten program obejmuje kurs języka
angielskiego w pełnym wymiarze oraz pełnoetatowe płatne praktyki.
Ten program oferuje Państwu prawdziwą możliwość połączenia kursu języka angielskiego z praktyką
w sektorze turystyki/usług w niesamowitym miejscu. Długość dostępnego programu w Kanadzie
to 8, 10 i 12 miesięcy.
o
o
o

Ucz się w naszej szkole językowej w Vancouver lub Toronto
Ćwicz swoje umiejętności językowe w centrum sportów zimowych i wakacyjnych
w górach Rocky Mountains (Vancouver)
Dostępna praca na cały etat

Aby uczestniczyć w tym programie niezbędne jest posiadanie poziomu średniozaawansowanego
języka angielskiego. Rodzaj pracy będzie zależny od poziomu języka angielskiego, doswiadczenia,
wykształcenia, elastycznosci i oczekiwań studenta.
Na miejscu mogą zaproponować Państwu również opcję „sandwich” w sezonie letnim (więcej godzin
pracy, lepsze centa turystyczne, więcej możliwości) w centrach turystycznych. W tym przypadku
zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 100 CAD za zakwaterowanie. Okres trwania kursu
języka angielskiego obejmuje przygotowanie do podjęcia pracy. Podczas okresu pracy będą
Państwo mieszkać w tym samym centrum turystycznym w pokojach dzielonych z innymi
pracownikami. Miejsca pracy nie są w Vancouver, ani w Toronto, zlokalizowane są w
centrach turystycznych w górach Rocky Mountains.
Ze względu na regulacje dotyczące imigracji, czas trwania kursu języka angielskiego musi być tej
samej długości lub dłuższy od programu pracy.

Szczegóły dotyczące kursu
fef

Studenci uczą się języka angielskiego w trakcie pierwszej części programu i pracują w trakcie
drugiej:
o
o
o
o
o
o
o
o

Lekcje języka angielskiego w Vancouver lub Toronto (obejmują 4 tygodnie zajęć
przygotowujących do podjęcia pracy w Vancouver)
Kurs języka angielskiego intensywny lub super-intensywny: 30 lub 40 lekcji + 7,5
godziny projektu grupowego
1 lekcja = 45 minut
Wielkość grupy: średnio 12 osób, maksymalnie 15
Szkoła nie gwarantuje konkretnego planu lekcji
Poziom językowy rozpoczynając program: Średniozaawansowany
Kurs musi zostać zakończony całkowicie – 100% obecność
Wymagane jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przed zapisem

Program w Toronto: ostatnie 4 tygodnie (zajęcia przygotowujące do podjęcia pracy) odbywają się
w Vancouver.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów języka angielskiego organizowanych w
Vancouver prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/vancouver.htm
Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów języka angielskiego organizowanych w
Toronto prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/toronto.htm

Wymagania
o
o
o
o
o
o
o

Wiek: od 18 do 30 lat
Minimalny poziom: Średniozaawansowany (Studenci odbędą rozmowy kwalifikujące
przez telefon)
Zobowiązanie do pobytu w Kanadzie przez co najmniej 6 miesięcy. Programy
obejmują 32, 40 i 48 tygodni.
Elastyczność – studenci muszą być zdolni do podjęcia pracy na każdym stanowisku,
wliczając pracę jako personel sprzątający.
Nie jest wymagane doświadczenie ani wyższe wykształcenie. Jednak dobry poziom
języka angielskiego jest istotny oraz doświadczenie jest dodatkowym walorem.
Pozwolenie na naukę + Pozwolenie na pracę Co-Op
Ubezpieczenie zdrowotne na cały okres pobytu w Kanadzie.

Celem tego programu jest nauka języka i poznanie kultury. To doskonały sposób na ćwiczenie
umiejętności języka angielskiego i poznanie sektoru turystycznego w Kanadzie.

Szczegóły programu płatnej pracy
Są różne dostępne stanowiska pracy: obsługa klienta jak na przykład kawiarnie, bary,
restauracje, sklepy, restauracje szybkiej obsługi, kuchnia, praca jako kasjer, portier, praca w pralni...
Stanowiska pracy są bardzo zróżnicowane. Jednak studenci muszą być elastyczni i zdolni do pracy
na jakimkolwiek stanowisku. Praca zależna jest od dostępnych stanowisk, długości programu,
poziomu języka angielskiego, wcześniejszego doświadczenia i nastawienia. Studenci będą stosować
swoje umiejętności językowe we wszystkich dostępnych stanowiskach pracy jako, że będą oni mieli
kontakt z klientami. Ważna jest elastyczność.
Jeżeli studenci realizują program trwający dłużej, mają więcej możliwości znalezienia lepszego
stanowiska pracy jako, iż będą oni uczyć się dłużej języka angielskiego i będzie więcej czasu na
znalezienie dla nich odpowiedniego miejsca pracy.
Pensja: różnią się ze względu na rodzaj pracy i centrum turystyczne, ale średnie zarobki po
opłaceniu zakwaterowania to około C$220 - C$330 tygodniowo.
Godziny pracy w tygodniu: zależne są od rodzaju pracy. W sezonie studenci pracują 30-40 godzin
tygodniowo, natomiast poza sezonem 20-25 godzin. Sezon letni trwa od końca maja do końca
września i sezon zimowy od początku grudnia do połowy kwietnia.
Radzimy poprosić o Zaświadczenie o niekaralności jako, że wiele hoteli, które chcą
zatrudnić studentów wymagają tego dokumentu.

Całkowity koszt programu:

•
•
•

32 tygodnie: CAD 7.305 (obejmuje 16 tygodni kursu + 16 tygodni pracy)
40 tygodni: CAD 8,825 (obejmuje 20 tygodni kursu + 20 tygodni pracy)
48 tygodni: CAD 9.865 (obejmuje 24 tygodnie kursu + 24 tygodnie pracy)

Terminy rozpoczęcia programu 32 tygodni w roku 2013: 04 luty, 11 luty, 18 luty, 25 luty,
04 marzec, 11 marzec, 06 kwiecień, 12 kwiecień, 19 sierpień.
Terminy rozpoczęcia programu 40 tygodni w roku 2013: 02 styczeń, 07 styczeń, 14
styczeń, 08 lipiec, 15 lipiec, 22 lipiec, 29 lipiec.
Terminy rozpoczęcia programu 48 tygodni w roku 2013: 06 maja, 13 maja, 20 maja, 27
maja, 03 czerwca, 18 lipca, 25 listopad, 02 grudzień, 09 grudzień, 16 grudzień.
Obejmuje: Program pracy, kurs języka angielskiego
Nie obejmuje: opłaty rejestracyjnej, opłaty rejestracyjnej za zakwaterowanie, kosztów
zakwaterowania, ubezpieczenia, wysyłki dokumentu potwierdzającego uczestnictwo (wiza)…
Aby uzyskać więcej informacji o cenach prosze odwiedzić strony:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/vancouver/pli-vancouver/ceny.htm
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/toronto/pli-toronto/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalne)
Zakwaterowanie podczas nauki w Toronto lub Vancouver:
o
Rodzina goszcząca
o
Apartamenty/rezydencja
Zakwaterowania podczas programu pracy:
o

Podczas programu pracy studenci mieszkają wspólnie z innymi pracownikami w hotelach/ centrach
turystycznych. Praca w Praca nie odbywa się w Toronto ani w Vancouver. Niezbędne będzie
przeprowadzenie się do centrum turystycznego.
Zakwaterowanie jest podstawowe, nie jest luksusowe i zazwyczaj znajduje się w bliskiej odległości
od pracy (jeżeli nie, dojazd będzie autobusem). Zakwaterowanie jest opcjonalne.
Aby uzyskać więcej informacji o zakwaterowaniu w Vancouver, prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/vancouver/plivancouver/zakwaterowanie.htm
Aby uzyskać więcej informacji o zakwaterowaniu w Toronto, prosze odwiedzić stronę:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/angielski/kanada/toronto/pli-toronto/zakwaterowanie.htm

Wiza
Nasza partnerska szkoła językowa po opłaceniu całkowitej należnej kwoty za program wydaje
odpowiednie potwierdzenie niezbędne do otrzymania wizy. List ten potwierdza, że student został
zapisany do programu, który obejmuje praktyki jako część wspólną programu.
•
•

Studenci muszą ubiegać się o POZWOLENIE DLA STUDENTÓW
Biuro ds. Imigracji w Twoim państwie musi wydać list potwierdzający zgodę na nauke i
pracę studenta. To bardzo ważne aby otrzymać ten dokument przed wyjazdem z kraju.

•

Studenci muszą okazać to potwierdzenie w biurze imigracji na lotnisku po przyjeździe na
miejsce, aby otrzymać pozwolenie na naukę i pracę.

Studenci powinni ubiegać o pozwolenie studenckie wraz z pozwoleniem na pracę Co-Op przed
wyjazdem ze swojego kraju. Ambasada Kanady powinna wydać studentowi list potwierdzający zgodę
na naukę i pracę w Kanadzie. Kiedy przyjadą Państwo na miejsce muszą okazać wspomniany list w
punkcie imigracyjnym. W związku z tym będą Państwo mogli ubiegać się o numer ubezpieczenia
społecznego i uczestniczyć w programie. Pańskie pozwolenie na pracę jest ważne tylko w
przypadku tego programu i wyłącznie aby pracować za pośrednictwem naszej
partnerskiej szkoły językowej. To pozwolenie nie daje możliwości podjęcia pracy u innych
pracodawców.

Pierwszego dnia zajęć szkoła sprawdzi czy wszyscy studenci posiadają pozwolenia wymagane do
uczestnictwa w tym programie. Jeżeli tak, to poproszą o numery ubezpieczenia społecznego aby
móc podjąć pracę.
Studenci są odpowiedzialni za wcześniejsze zdobycie informacji o potrzebnej wizie aby zrealizować
program języka angielskiego za granicą. W przypadku gdy potrzebna jest wiza, studenci ponoszą
odpowiedzialność za dokonanie wszystkich formalności aby ją otrzymać. Aby uzyskać więcej
informacji prosze odwiedzić stronę: http://www.dfait-maeci.gc.ca/ lub
http://www.studyglobal.pl/informacje/wizy.htm

