COLÉGIO INDEPENDENTE CANADENSE
O Colégio Independente Canadense é uma universidade colégio preparatório
que fornece uma preocupação aprendendo ambiente na Região Waterloo.
O nosso foco como uma abordagem co-educational e colégio de dia deve
prover um ambiente de família sustentador de um pessoal compassivo e faculdade.
Uma Mensagem do Diretor
Como um antigo Oficial de Educação ou o Ministério da Educação
do Ontário, um Superintendente prévio do maior Conselho de Escola
no Canadá, e Diretor de Escola passado em Escolas Elementares e
Secundárias, sou encantado ter a oportunidade de apresentá-lo ao
Colégio Independente Canadense.
O Colégio Independente Canadense (CIC) representa a
excelência no preparar de estudantes da entrada em
Universidades e Colégios em todo o mundo. O CIC acentua
o potencial quanto as suas qualidades intelectuais, éticas,
físicas e sociais. O pessoal bem qualificado e a administração
são cometidos à excelência acadêmica. Também, assistem a
estudantes no equilíbrio de perseguições acadêmicas,
extracurriculares e sociais dentro de um ambiente
disciplinado e que castra.
John Rennie, Diretor
Colégio Independente Canadense
Mensagem do Prefeito
O Distrito Municipal de Wilmot é de fato afortunado que o
Colégio Independente Canadense tinha localizado a sua
facilidade da excelência de educação dentro das nossas
bordas.
Os seus esforços serão apreciados por todo o mundo.
Wayne Roth, Prefeito
Distrito municipal de Wilmot
História
O Colégio Independente Canadense (CIC), outrora o Norte que a Escola de Wilmot
fundou em 1964, é localizado em 11 acres do vale pitoresco na Região. O Colégio
está em uma das áreas tecnológicas e econômicas crescentes mais rápidas de
Canadá, Triângulo de Tecnologia de Canadá muitas vezes chamado.
A Região de Waterloo é uma área vital, próspera, localizada no Ontário do Sul situado
no centro do triângulo formado por três Grandes Lagos: o Ontário, Erie e Huron. A
egião de Waterloo inclui três municipalidades urbanas: Cambridge, Kitchener, Waterloo
e quatro distritos municipais rurais: Dumfries Norte, Wellesley, Wilmot e Woolwich.
Com uma população combinada de mais de 500,000, a Região de Waterloo é uma das
áreas de crescimento mais rápidas no Ontário. A mistura única dos urbanos e rural, a
proximidade de mercados Norte-americanos principais e redes de transporte, a
maquilagem étnica diversa, educação excelente, saúde contribuição de facilidades
cultural e recreativa para a fascinação esta área tem para famílias e negócios. Ele é um
passeio de distância curto às Universidades de Waterloo, Wilfred Laurier, Guelph,
o Ontário Ocidental e o Toronto.

Acadêmico Enriquecido e Ambient Social
As escolas co-educationais independentes oferecem a estudantes a
oportunidade de trocar uma larga variedade de opiniões e pontos de vista com
os seus pares. Em um ambiente de aprendizagem co-educational, os estudantes
são expostos tanto a modelos de papel masculinos como a femininos.
Fundação Forte de Futuro Êxito
Preparar de estudantes antes do 21o século exige e ambiente educativo que
é refletivo da sociedade de hoje.
Independant oferta de escolas co-educational:
• Preparação de verdadeira experiência mundial e situações
• Exposição a modelos de papel masculinos e femininos
• Exposição a valores diversos e estilos de vida
• A experiência acadêmica rica
• Encoragamento de opiniões extensas e idéias
Vida de Estudante
O foco do nosso programa de atividade é dirigido em direção a activitiesthat
pode ser da vida muito tempo avaliam para os nossos estudantes. A liderança
de mesmo e os outros é estimulada em todos os programas.
Cada estudante deverá perseguir pelo menos uma atividade por termo. Essas
atividades podem incluir xadrez, lançar uma ponte, arranhar, gamão, drama,
futebol, basquetebol, ou atividades mais individualizadas como golfe, esqui,
jogo de boliche, e natação. Em todos os casos, o objetivo dessas atividades é
desenvolver habilidades sociais, físicas e culturais que fornecem o gozo a
longo da vida.
Preparado para Universidade
88 % de embarcar pessoas graduadas de escola dizem que eles estiveram
bem preparados para o não os aspectos acadêmicos da vida de universidade;
como independência, vida social e gerência de tempo, em comparação com
36 % de estudantes de escola de dia independentes e 23 % de estudantes de
escola públicos.
Conselheiro de Escola
O conselheiro de escola oferece a estudantes serviços de consulta confidenciais.
O conselheiro também assiste Aconselhadores de Casa, pessoal e pais a
promover bem ser de estudantes.
Grupos de Suporte
Voluntário e confidencial, esses grupos oferecem o cofre e o ambiente
humanitário no qual os estudantes podem apoiar um a outro e discutir
questões nas suas vidas. Conduzido por professores e pessoal de centro de
saúde, os tópicos de discussão de direito de precedência incluíram famílias de
modificação, afligindo-se e motivação.

Serviços Alimentares
O café da manhã, o almoço e o jantar são disponíveis a pensionistas. Os estudantes
também podem comprar refeições leves do Centro de Estudante. Além do mais,
cada casa de abordagem é equipada com uma cozinha, onde os estudantes
podem preparar refeições leves.
Campo de Enriquecimento de Verão
Menos de 17 anos de idade
O Programa de Enriquecimento de Verão no Colégio Independente Canadense
(CIC) é algo que é único dentro de escolas canadenses. Este programa
modifica-se e desenvolve-se com tendências atuais na pesquisa e o ambiente
global. O programa de enriquecimento fornece oportunidades excelentes da
exploração pessoal e o desenvolvimento de habilidades de liderança.
Neste programa, a aprendizagem ocorre dentro e fora da sala de aula. As
atividades de recreação, trabalho de equipe que constrói excercises,
treinamento de liderança, junto com a exploração de grupo ocorrem em
vários ambientes para facilitar a assimilação do conhecimento.
O CIC toma o orgulho do fornecimento de um ambiente sustentador e os
nossos métodos de ensino são variados para acomodar as diferenças únicas
e a aprendizagem de estilos entre estudantes.
Atividades de Mostra
• Matemática e Exploração de Ciência
• Escrita e Leitura de Oficinas
• Gerência de Vida Pessoal
• Ciências da Computação
• Arte e Animação
Programa de Colocação Promovido
Os estudantes motivados podem participar no Programa de Colocação
Promovido. O CIC oferecerá a direção instructionand para ajudar estudantes
qualificados a preparar-se para exames AP escritos no Maio de cada ano. Os
estudantes recebem um crédito para cada sujeito de AP no qual eles com
sucesso passam o exame. Esses créditos são aceitos pela maior parte de
Universidades no Canadá, a Europa e por todas as Universidades nos Estados
Unidos, e tratados como créditos de transferência no primeiro ano da
universidade. Os estudantes podem escolheu qualquer número de sujeitos
de AP que eles desejam escrever.
Como são exames classificados?
Cada grau de Exame é uma combinação pesada da conta do estudante em
múltipla seção seleta e na seção de resposta gratuita. O grau final é informado
sobre uma 5 escala de ponto:
5 = Extremamente Bem Qualificado 4 = Bem Qualificado 3 = Qualificado
2 = Possível Qualificado
1 = Nenhuma Recomendação
Por que Participam?
Com 34 cursos e exames em 19 áreas temáticas, AP oferece algo para todo o mundo.
A única exigência é uma curiosidade forte sobre o sujeito (s) que o estudante planeja
estudar e a vontade de trabalhar muito.

