Bem-vindo à Lethbridge, em Alberta, no Canadá!


Nossa cidade é o destino ideal para estudantes estrangeiros. Com uma
população de mais de 93.000 habitantes, Lethbridge é grande o suficiente para
proporcionar todas as vantagens de uma cidade grande, mas pequena o
bastante para garantir um ambiente seguro e acolhedor, acesso fácil a serviços
e espírito comunitário.



Lethbridge, em Alberta, fica na região ocidental do Canadá, nas lindas pradarias
e a pouca distância das majestosas Montanhas Rochosas. Os residentes de
Lethbridge têm fácil acesso a muitos destinos famosos no mundo inteiro, como:
 Parque Nacional de Banff e Parque Internacional da Paz Waterton Lakes
 Head-Smashed-In Buffalo Jump
 Museu de Dinossauros Royal Tyrrell
 Centro Interpretativo Frank Slide
Lethbridge é um centro urbano importante em Alberta e no Canadá para estudos
acadêmicos e pesquisa, incluindo:
 A Universidade de Lethbridge
 A Faculdade de Lethbridge
 Centro de Pesquisa Agrícola de Lethbridge
 Instituto de Pesquisa de Doenças de Animais
Lethbridge oferece todas as facilidades de uma cidade vibrante, com transporte
público bem desenvolvido, comércio excelente e instalações recreativas
modernas. A cidade tem um panorama próspero de “arte e cultura”, incluindo
uma galeria de artes e um museu fantásticos.





Fatos rápidos:




Ventos quentes no inverno (Chinnok) fazem com que Lethbridge tenha
temperaturas mais amenas que muitos lugares no Canadá.
Lethbridge goza de mais de 320 dias de sol por ano.
Lethbridge tem duas instituições de ensino superior: a Faculdade de Lethbridge
e a Universidade de Lethbridge.

Distrito Escolar de Lethbridge:
Em nossas escolas, estudantes estrangeiros de todo o mundo são bem acolhidos.
Temos orgulho de sermos líderes na educação em Alberta e no Canadá! Nossas
escolas fazem parte do sistema de escolas públicas do Governo de Alberta e

atendemos mais de 10.000 estudantes em nossas 21 escolas. As escolas de Alberta
são bem conceituadas e estão entre as melhores no PISA (Program for International
Student Assessment - Programa para Avaliação de Estudantes Estrangeiros),
geralmente classificando-se entre as três melhores regiões do mundo.


Nossas escolas oferecem uma ampla variedade de cursos criados para atender
às necessidades da diversificada população estudantil. Toda escola é moderna
e limpo, e os estudantes têm acesso às mais avançadas tecnologias de
informática. Entre os cursos oferecidos em nosso distrito estão:
 Estudos acadêmicos: Inglês, Estudos Sociais, Ciências e Matemática
 Estudos especializados: Inglês como Segunda Língua (ESL), Imersão em
Francês, Programa de Bacharelado Internacional (IB), Programa de
Posicionamento Avançado (AP)
 Cursos de idiomas: Alemão, Espanhol, Francês
 Cursos de Artes: Banda, Coro, Teatro, Dança, Artes Visuais
 Educação Física
 Cursos técnicos e profissionalizantes: Tecnologia da Informação,
Tecnologia da Comunicação, Design, Nutrição, Moda, Mecânica
Automotiva, Carroceria Automotiva, Tecnologia da Construção,
Soldagem, Administração de Empresas
 Atividades estudantis: clubes, basquete, vôlei, futebol canadense, rúgbi,
curling, golfe, badminton, atletismo, luta livre, beisebol, teatro, dança

Estudantes estrangeiros


Assistência aos estudantes estrangeiros prestada pela:
 Secretaria de Serviços Internacionais
 Administradores do programa de estudantes estrangeiros em cada escola
 Um professor-orientador designado para cada estudante
 Uma excelente orientação para estudantes estrangeiros
 Passeios de um dia organizados para estudantes estrangeiros para um
ou mais dos seguintes destinos: Calgary, Waterton, Head-Smashed-In,
Crowsnest Pass
 Um provedor local de serviços de estadia em casas de famílias

Programa de estadia em casas de famílias


Facilitamos programas de estadia em casas de famílias para estudantes a partir
de 14 anos de idade por meio de um serviço terceirizado de estadia em casas
de famílias. Os estudantes têm a oportunidade de morar em uma casa de uma

família canadense cuidadosamente selecionada. Nosso provedor de estadia em
casas de família enfatiza a segurança e o conforto de cada estudante. Os
estudantes podem esperar:
o famílias que são cuidadosamente avaliadas
o residências que são inspecionadas antes da colocação dos estudantes
o refeições fornecidas pela família “adotiva”
o quarto privado com área de estudo
o fácil acesso aos transportes públicos
o apoio e acompanhamento regular de um coordenador de estadia em casa
de família
Como requerer


Opções para obter mais informações e para acessar os procedimentos e as
taxas de requerimento:
o On-line: www.internationalservices.lethsd.ab.ca
o Por e-mail: internationalservices@lethsd.ab.ca
o Facebook: https://www.facebook.com/lethbridgeinternationalservices
o Por correio:
International Services Office
Lethbridge School District No. 51
433 – 15th Street South
Lethbridge, Alberta, Canadá
T1J 2Z4

Depoimentos
Sinah, da Alemanha, diz: "Fiquei tão feliz de estar em Lethbridge. Foi, e sempre será,
uma época inesquecível.”
David, do México, diz: “Adoro morar em Lethbridge! A casa de família onde estou
hospedado é excelente. Sempre jantamos juntos. Fiz amigos de todas as partes do
mundo.”
Jacquelyne, do Brasil, diz: “A assistência que a escola me dá é excelente e as aulas
eletivas que oferece são incríveis, com professores bem treinados e cordiais.”

