Група Провіденс


Група Провіденс – багатовекторна
консалтингова фірма з великим
досвідом у галузі міжнародної
освіті та навчальних програм



Функціонує на освітніх ринках
Канади, України, Казахстану,
Молдови, Росії, США та Індії



Діє на підставі підписаних угод з
низкою ВНЗ
Канади та з
Торонтською
регіональною
шкільною радою для набору
студентів
та
учнів
для
проходження навчання в Канаді



Безкоштовно надає абітурієнтам
та учням з України повний спектр
послуг:
від
вибору
навчальних програми, заповнення
та супровід анкет
і аж до
прибуття до Канади





За детальною інформацією звертайтеся на е-пошту info@prov.in.ua
Інформація про офіси наших
агентів - на сайті www.prov.in.ua

Група Провіденс
Providence Group
TO R O N TO , C AN AD A
+1-647-831-2139 (Canada)
630 Browns Line. Toronto,
Ontario M8W 3V6

info@prov.in.ua
www.prov.in.ua
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студентам

дорослим



Понад 200 спеціальностей



Бакалаврські програми



Однорічні сертифіковані та
дипломовані програми для
студентів та осіб, які вже
м а ю т ь
д и п л о м
бакалавра



Право на роботу до 20 годин
на тиждень під час навчання



Практика та стажування
канадських фірмах



Після закінчення навчання
гарантована можливість
отримати робочу візу в Канаді
терміном до 3 років



Учні українських шкіл
м а ю т ь
у н і к а л ь н у
можливість навчатися в
Торонтських школах на
комерційній основі



У школах
викладають
англійською мовою, але
рівень знання мови при
вступі може бути
різний



Термін навчання - від одного
семестру до одного року



Можливо
вивчати
англійську мову у літній
період



Проживання в сім’ях міста
Торонто
дозволяє
зануритися в культурну,
мовну
та побутову
атмосферу життя канадців



Можливе
здобуття
офіційного Онтарійського
атестату



Паралельно можливе
дистанційне
навчання в
міжнародній українській школі
для збереження шкільної
програми українського
стандарту

у



Усе навчання здійснюється на
комерційній основі



Можливе зарахування без
володіння англійською мовою



школярам

Вивчення мови можливе на
базі вишів



Проживання в Торонто та
його околицях у гуртожитках
готельного
типу, квартирах,
приватних будинках або у
сім’ях



Необмежений вік абітурієнтів



Безкоштовні
абітурієнтам

послуги



Бажаєте вивчати англійську
мову?



Бажаєте покращити свої
знання англійської мови?





Програми від 8 до 32 тижнів у
трьох державних ВНЗ
Канади:
Шеріданському
інституті, Коледжі Джордж
Брауна та Ніагарському
коледжі
Проживання у містах
Торонто,
Міссіссага та в
туристичній
зоні
Ніагарського Водоспаду

info@prov.in.ua
www.prov.in.ua

