
Vernon School District

INTERNATIONAL 
STUDENT PROGRAM

Programs for Kindergarten to Grade 12

Canada

United States

British Columbia Alberta

EDMONTON

CALGARY

VERNON

VANCOUVER
VICTORIA

SEATTLE

PORTLAND

BOISE

SALT LAKE CITY

LAS VEGAS

SAN JOSE

OSOYOOS

PENTICTON

CANADA

U.S.

KELOWNA

SALMON ARM 

VERNON

To Calgary 
and Edmonton

To Vancouver

To Seattle

Shuswap Lake

Okanagan Lake

Skaha Lake

Osoyoos Lake

Vernon School District International Student Program

1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8

Phone: 250-549-9295 • Fax: 250-549-9270

Email: international@sd22.bc.ca

Sparkling Hill Resort

Predator Ridge Resort

Silver Star Mountain Resort

Don Weixl

Don Weixl

OKANAGAN VALLEY

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองที่สวยงามตั ้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภูเขา 

แม่น้ําและทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบคาลามัลกา ทะเลสาบโอคานากัน 

และ ทะเลสาบสวอนเลค เมืองเวอร์นอนมี 4 ฤดูและมีกิจกรรมสันทนาการที่โดด

เด่นสําหรับในแต่ละฤดู มีประชากรกว่า 50,000 คนและมีความหลากหลายทาง

เศรษฐกิจที่ครบครันทั้งด้านการบริการ การผลิต การทําป่าไม้ และการท่องเที่ยว 

เวอร์นอนเป็นเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศ

แคนาดาโดยใช้เวลาขับรถจากแวนคูเวอร์ ประมาณ 4.5 ชั่วโมง หรือเดินทาง

โดยเครื่องบินประมาณ 45 นาทีไปลงที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา แล้วเดิน

ทางจากสนามบินนานาชาติเคลโลนาไปยังเมืองเวอร์นอนใช้เวลาประมาณ 30 

นาทีทางรถยนต์ โดยใช้ถนนไฮเวย์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศ

แคนาดา ครอบครัวชาวแคนาดาของเราจะไปต้อนรับนักเรียนที่สนามบินนานา

ชาติเคลโลนา และขับรถพาไปที่โฮมสเตย์

เวอร์นอนเป็นหนึ่งในเมืองที่มีภูมิอากาศดีที่สุดในประเทศแคนาดา มีฤดูหนาวที่

ไม่หนาวจนเกินไป ไม่ร้อนและไม่แห้งเกินไป นักเรียนสามารถมาสัมผัสกับหิมะ

ในฤดูหนาวในช่วงสั้นๆ ที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

เมืองของเรามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสันทนาการระดับโลก รวมไปถึง 

ซิลเวอร์ สตาร์ เมาท์เทน สกี รีสอร์ท  (20 นาทีจากตัวเมือง) พรีเดเตอร์ ริดจ์ 

กอล์ฟ รีสอร์ท  (หนึ่งในสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดา) และ สปาร์ค

กลิ้ง ฮิลส์ รีสอร์ท ที่โด่งดัง

เวอร์นอน – สถานที่ดีเลิศในการเรียนรู้

www.vernoninternational.ca

เวอร์นอน  

สถานที่ดีเลิศ

ในการเรียนรู้

เวอร์นอน

สถานที่ดีเลิศ

ในการเรียนรู้ 

Programs for Kindergarten to Grade 12

เขตการศึกษาเวอร์นอน 

หลักสูตรสําหรับนักเรียนต่างชาติ

โปรแกรมสําหรับระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
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Don Weixl

Don Weixl

Don Weixl
นักเรียนระดับประถมศึกษา – สําหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ขวบ
ขึ้นไป เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ เตรียมไว้ถ้านักเรียน
จําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม นักเรียนที่อายุน้อยกว่านั้นจะต้องอาศัยอยู่กับ
บิดาหรือมารดาด้วยเท่านั้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา – เรามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
อยู่ 5 โรงเรียนไว้ต้อนรับนักเรียนในระดับนี้ นักเรียนสามารถมาเรียนเพื่อหา
ประสบการณ์ในระยะสั้นหรือมาเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายก็ได้ นักเรียนสามารถเลือกจะได้ว่าจะเรียน 1, 2, 3 หรือ 4 เดือน 1 เทอม 1 ปี
หรือจนจบหลักสูตร

นักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว หาก
นักเรียนมีอายุน้อยกว่า 19 ปีสามารถเข้ามาเรียนร่วมกับเราสําหรับระยะเวลา 5 
-10 เดือนเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยได้ โดยปกติแล้วนักเรียนในกลุ่มนี้จะเรียนจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาศึกษามาแล้วและต้องการสร้างความคุ้นเคยกับระบบการศึกษาของ
อเมริกาเหนือก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

หลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) – เรามีหลักสูตร
ให้คุณเลือกมากมาย
คุณชอบสายลม แสงแดด อากาศอบอุ่น และชายหาดมั้ยล่ะ มาเรียนหลักสูตรภาค
ฤดูร้อนที่สอนโดยครูชาวบริติชโคลัมเบียระดับคุณภาพดีเยี่ยมกับเราที่เวอร์นอน
สิ หลักสูตรของเราเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ พร้อมด้วย อาหาร ขนม กิจกรรม
ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา

ค่ายฤดูร้อน ของเราเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของนักเรียนโดยที่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นไปที่การทําความ
เข้าใจในการอ่าน การเขียนเชิงวิชาการ และการสนทนา เราจะมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในช่วงเช้าและไปสนุกกับกิจกรรมกันในตอนบ่าย 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
อย่างเข้มข้น 1 สัปดาห์ในปลายเดือนสิงหาคม, หนึ่งสัปดาห์ก่อนโรงเรียนเปิด เพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนในเดือนกันยายน

หลักสูตรนักเรียนต่างชาติของเวอร์นอนที่เปิดสอน

การเรียนการสอนที่โดดเด่น

เรียน แบบกระทบไหล่กับนักเรียนชาวแคนาดา

มาสัมผัสกับประสบการณ ์ในหลักสูตรที่ท้าทายในหลากหลาย
แขนงและวิชาเลือกต่างๆ

เตรียม ความพร้อมสําหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ด้วยการสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดระบบการศึกษาในประเทศแคนาดา

ได้รับผลประโยชน ์จากความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ทั้งวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา

กิจกรรมมากมายให้เลือกสรร
คุณสามารถมาเข้าร่วมทีมกับเราได้ทั้งใน ทีมฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล 
รักบี้ และกอล์ฟ เป็นต้น การสนุกไปกับศิลปะแขนงต่างๆ ในโรงเรียน เช่น วงดนตรี 
การร้องประสานเสียง การละคร และ ทัศนศิลป์

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันว่าชุมชนทื่ชื่นชอบในกิจกรรมสัทนาการต่างๆ ซึ่งคุณ
จะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสําหรับทั้ง 4 ฤดู สัมผัสกับสกีรีสอร์ทระดับโลก
ที่อยู่ห่างจากบ้านของคุณเพียง 30 นาที ทั้งการเล่นสกี สโนว์บอร์ด และสกีวิบาก 
ในสถานที่ที่ให้บริการเล่นสกีที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา การเล่นฟุตบอล (ทั้งใน
ร่มและกลางแจ้ง) แบดมินตัน การเข้าร่วมกับทีมว่ายน้ํา การเล่นฮอกกี้ หรือกระทั่ง
การไปสังสรรค์กันที่ชายหาด

วิธีการสมัคร
ไปที่เว็ปไซต์ของเราแล้วเข้าไปที่ Application คุณจะเห็นรายละเอียดขั้นตอนการ
สมัครที่:

http://www.vernoninternational.ca/apply

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้วให้แสกนใบสมัครแล้วส่งอีเมล์มาที่:
admissions@sd22.bc.ca

การเริ่มเข้าเรียน
เรารับนักเรียนได้ตลอด ขึ้นอยู่กับวิชาและจํานวนที่สามารถรับได้ เรารับนักเรียนที่มี
ระดับภาษาอังกฤษในทุกระดับ

ที่พักอาศัย
คุณจะได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวชาวแคนาดา เมืองเวอร์นอนของเราเป็นเมืองที่

ปลอดภัย มีขนาดของชุมชนไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยร้อยละ 98 เป็นเจ้าของภาษา 
นักเรียนจะได้สัมผัสและสนุกไปกับวัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างเต็มเปี่ยม 
และจะได้เห็นว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการใช้ชีวิตและเรียนรู้ไปกับ
ครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษ

เครดิต + ความปรารถนา = สถาบันการศึกษา
ในเขตการศึกษาของเรานักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบหรือสนใจ
ได้ โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนที่จะพัฒนาทักษะความสามารถหรือออกไปช่วยเหลือ
สังคมหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ในเวอร์นอนเรามีโรงเรียนที่สอน ฟุตบอล 
ฮอกกี้ เบสบอล กีฬาที่เล่นบนหิมะ การศึกษาโลก และการศึกษาไม่มีพรมแดน 
ติดต่อมาหาพวกเราได้เลยถ้าคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม
และค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School) เป็น
โรงเรียนที่มีทั ง้หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และเป็นโรงเรียนแห่ง
เดียวในเมืองที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนซีตัน มีความโดดเด่นใน
หลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลในการแสดงคอนเสิร์ต และ 
การบรรเลงของวงแจ๊ส ไปจนถึงหลักสูตร การร้องประสานเสียง บทละคร ละคร
เพลง และทัศนศิลป์ โรงเรียน Seaton เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดในเขตการศึกษา ทําให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสําหรับนักเรียน
ต่างชาติมาก

จํานวนนักเรียน: 800 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School) อยู่ในพื้นที่ชน
บทย่านลัมบี้ ซึ่งเป็นประตูสู่ภูเขาโมนาชีโดยที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้าน
และใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน อาทิ สวนสาธารณะ สระว่ายนํ้า 
เกมกลิ้งหินบนลานน้ําแข็ง การเล่นสเก็ตบนลานสเก็ตนํ้าแข็ง ห้องสมุดชุมชน 
และลานเล่นสเก็ตบอร์ด พวกเราภูมิใจในวัฒนธรรมของโรงเรียนเราเป็นอย่าง
มาก นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเราเชื่อในการให้ความเคารพซึ่งกันและ
กัน และสนับสนุนการคิดบวกซึ่งจะทําให้นักเรียนทุกคนสามารถทําสิ่งต่างๆ ให้
ดีที่สุด

จํานวนนักเรียน: 325 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
(เกรด 7-12)

โรงเรียนเวอร์นอน (Vernon Secondary) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีหลักสูตร
หลากหลายที่สุดในทุกๆ ด้าน เราภาคภูมิใจในความสําเร็จทั้งในด้านกีฬา วิจิตร
ศิลป์ และวิชาการ ในเดือนมกราคม 2556 โรงเรียนของเรามีความภูมิใจที่เราได้
มีอาคารใหม่ที่สวยงามพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในทุกๆ ห้อง

จํานวนนักเรียน: 900 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary) เป็นโรงเรียนที่มี
หลายวิชาให้เลือก ทั้งวิชาการและวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่น
ในหลักสูตรด้านการกีฬา และเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีความอบอุ่นมาก

จํานวนนักเรียน: 750 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School) มีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านวิชาการ กีฬา และโปรแกรมนอกหลักสูตรที่ให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีส่วน
ร่วมด้วยกัน โรงเรียนเรามีความภาคภูมิใจที่นักเรียนของเรารักในการแสวงหา
ความรู้ในเชิงวิชาการด้วยตัวเองตามที่เราคาดหวังไว้ในระดับสูงตลอดมา 
นักเรียนสามารถหาความสนุกได้หลากหลาย ทั้งจากด้านการกีฬา ชมรม ศิลปะ 
และวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น ละครเพลง ช่างไม้ และวงดนตรี

จํานวนนักเรียน: 575 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน

เรียน    มาสัมผัสกับประสบการณ
์    เตรียม    ได้รับผลประโยชน์

ยินดีต้อนรับสู่เขตการศึกษา
เวอร์นอน
พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักเรียนจากนานาประเทศ
ที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่ทันสมัย ทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครัน 
เรามีหลักสูตรที่มีความเฉพาะตัวและ มีคุณภาพสูง เรามีความภูมิใจที่

ได้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการจัดระดับไว้ที่ระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งในบริติช
โคลัมเบีย

มาเรียนกับเราสิ มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างเต็มเปี่ยมใน
หุบเขาโอคานากันที่สวยงาม มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในประเทศแคนาดา
ด้วยกัน

โรงเรียนเวอร์นอน

โรงเรียนคัลลามัลกา



Don Weixl

Don Weixl

Don Weixl
นักเรียนระดับประถมศึกษา – สําหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ขวบ
ขึ้นไป เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ เตรียมไว้ถ้านักเรียน
จําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม นักเรียนที่อายุน้อยกว่านั้นจะต้องอาศัยอยู่กับ
บิดาหรือมารดาด้วยเท่านั้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา – เรามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
อยู่ 5 โรงเรียนไว้ต้อนรับนักเรียนในระดับนี้ นักเรียนสามารถมาเรียนเพื่อหา
ประสบการณ์ในระยะสั้นหรือมาเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายก็ได้ นักเรียนสามารถเลือกจะได้ว่าจะเรียน 1, 2, 3 หรือ 4 เดือน 1 เทอม 1 ปี
หรือจนจบหลักสูตร

นักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว หาก
นักเรียนมีอายุน้อยกว่า 19 ปีสามารถเข้ามาเรียนร่วมกับเราสําหรับระยะเวลา 5 
-10 เดือนเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยได้ โดยปกติแล้วนักเรียนในกลุ่มนี้จะเรียนจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาศึกษามาแล้วและต้องการสร้างความคุ้นเคยกับระบบการศึกษาของ
อเมริกาเหนือก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

หลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) – เรามีหลักสูตร
ให้คุณเลือกมากมาย
คุณชอบสายลม แสงแดด อากาศอบอุ่น และชายหาดมั้ยล่ะ มาเรียนหลักสูตรภาค
ฤดูร้อนที่สอนโดยครูชาวบริติชโคลัมเบียระดับคุณภาพดีเยี่ยมกับเราที่เวอร์นอน
สิ หลักสูตรของเราเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ พร้อมด้วย อาหาร ขนม กิจกรรม
ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา

ค่ายฤดูร้อน ของเราเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของนักเรียนโดยที่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นไปที่การทําความ
เข้าใจในการอ่าน การเขียนเชิงวิชาการ และการสนทนา เราจะมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในช่วงเช้าและไปสนุกกับกิจกรรมกันในตอนบ่าย 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
อย่างเข้มข้น 1 สัปดาห์ในปลายเดือนสิงหาคม, หนึ่งสัปดาห์ก่อนโรงเรียนเปิด เพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนในเดือนกันยายน

หลักสูตรนักเรียนต่างชาติของเวอร์นอนที่เปิดสอน

การเรียนการสอนที่โดดเด่น

เรียน แบบกระทบไหล่กับนักเรียนชาวแคนาดา

มาสัมผัสกับประสบการณ ์ในหลักสูตรที่ท้าทายในหลากหลาย
แขนงและวิชาเลือกต่างๆ

เตรียม ความพร้อมสําหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ด้วยการสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดระบบการศึกษาในประเทศแคนาดา

ได้รับผลประโยชน ์จากความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ทั้งวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา

กิจกรรมมากมายให้เลือกสรร
คุณสามารถมาเข้าร่วมทีมกับเราได้ทั้งใน ทีมฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล 
รักบี้ และกอล์ฟ เป็นต้น การสนุกไปกับศิลปะแขนงต่างๆ ในโรงเรียน เช่น วงดนตรี 
การร้องประสานเสียง การละคร และ ทัศนศิลป์

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันว่าชุมชนทื่ชื่นชอบในกิจกรรมสัทนาการต่างๆ ซึ่งคุณ
จะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสําหรับทั้ง 4 ฤดู สัมผัสกับสกีรีสอร์ทระดับโลก
ที่อยู่ห่างจากบ้านของคุณเพียง 30 นาที ทั้งการเล่นสกี สโนว์บอร์ด และสกีวิบาก 
ในสถานที่ที่ให้บริการเล่นสกีที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา การเล่นฟุตบอล (ทั้งใน
ร่มและกลางแจ้ง) แบดมินตัน การเข้าร่วมกับทีมว่ายน้ํา การเล่นฮอกกี้ หรือกระทั่ง
การไปสังสรรค์กันที่ชายหาด

วิธีการสมัคร
ไปที่เว็ปไซต์ของเราแล้วเข้าไปที่ Application คุณจะเห็นรายละเอียดขั้นตอนการ
สมัครที่:

http://www.vernoninternational.ca/apply

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้วให้แสกนใบสมัครแล้วส่งอีเมล์มาที่:
admissions@sd22.bc.ca

การเริ่มเข้าเรียน
เรารับนักเรียนได้ตลอด ขึ้นอยู่กับวิชาและจํานวนที่สามารถรับได้ เรารับนักเรียนที่มี
ระดับภาษาอังกฤษในทุกระดับ

ที่พักอาศัย
คุณจะได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวชาวแคนาดา เมืองเวอร์นอนของเราเป็นเมืองที่

ปลอดภัย มีขนาดของชุมชนไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยร้อยละ 98 เป็นเจ้าของภาษา 
นักเรียนจะได้สัมผัสและสนุกไปกับวัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างเต็มเปี่ยม 
และจะได้เห็นว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการใช้ชีวิตและเรียนรู้ไปกับ
ครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษ

เครดิต + ความปรารถนา = สถาบันการศึกษา
ในเขตการศึกษาของเรานักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบหรือสนใจ
ได้ โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนที่จะพัฒนาทักษะความสามารถหรือออกไปช่วยเหลือ
สังคมหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ในเวอร์นอนเรามีโรงเรียนที่สอน ฟุตบอล 
ฮอกกี้ เบสบอล กีฬาที่เล่นบนหิมะ การศึกษาโลก และการศึกษาไม่มีพรมแดน 
ติดต่อมาหาพวกเราได้เลยถ้าคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม
และค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School) เป็น
โรงเรียนที่มีทั ง้หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และเป็นโรงเรียนแห่ง
เดียวในเมืองที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนซีตัน มีความโดดเด่นใน
หลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลในการแสดงคอนเสิร์ต และ 
การบรรเลงของวงแจ๊ส ไปจนถึงหลักสูตร การร้องประสานเสียง บทละคร ละคร
เพลง และทัศนศิลป์ โรงเรียน Seaton เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดในเขตการศึกษา ทําให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสําหรับนักเรียน
ต่างชาติมาก

จํานวนนักเรียน: 800 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School) อยู่ในพื้นที่ชน
บทย่านลัมบี้ ซึ่งเป็นประตูสู่ภูเขาโมนาชีโดยที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้าน
และใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน อาทิ สวนสาธารณะ สระว่ายนํ้า 
เกมกลิ้งหินบนลานนํ้าแข็ง การเล่นสเก็ตบนลานสเก็ตนํ้าแข็ง ห้องสมุดชุมชน 
และลานเล่นสเก็ตบอร์ด พวกเราภูมิใจในวัฒนธรรมของโรงเรียนเราเป็นอย่าง
มาก นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเราเชื่อในการให้ความเคารพซึ่งกันและ
กัน และสนับสนุนการคิดบวกซึ่งจะทําให้นักเรียนทุกคนสามารถทําสิ่งต่างๆ ให้
ดีที่สุด

จํานวนนักเรียน: 325 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
(เกรด 7-12)

โรงเรียนเวอร์นอน (Vernon Secondary) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีหลักสูตร
หลากหลายที่สุดในทุกๆ ด้าน เราภาคภูมิใจในความสําเร็จทั้งในด้านกีฬา วิจิตร
ศิลป์ และวิชาการ ในเดือนมกราคม 2556 โรงเรียนของเรามีความภูมิใจที่เราได้
มีอาคารใหม่ที่สวยงามพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในทุกๆ ห้อง

จํานวนนักเรียน: 900 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary) เป็นโรงเรียนที่มี
หลายวิชาให้เลือก ทั้งวิชาการและวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่น
ในหลักสูตรด้านการกีฬา และเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีความอบอุ่นมาก

จํานวนนักเรียน: 750 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School) มีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านวิชาการ กีฬา และโปรแกรมนอกหลักสูตรที่ให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีส่วน
ร่วมด้วยกัน โรงเรียนเรามีความภาคภูมิใจที่นักเรียนของเรารักในการแสวงหา
ความรู้ในเชิงวิชาการด้วยตัวเองตามที่เราคาดหวังไว้ในระดับสูงตลอดมา 
นักเรียนสามารถหาความสนุกได้หลากหลาย ทั้งจากด้านการกีฬา ชมรม ศิลปะ 
และวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น ละครเพลง ช่างไม้ และวงดนตรี

จํานวนนักเรียน: 575 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน

เรียน    มาสัมผัสกับประสบการณ
์    เตรียม    ได้รับผลประโยชน์

ยินดีต้อนรับสู่เขตการศึกษา
เวอร์นอน
พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักเรียนจากนานาประเทศ
ที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่ทันสมัย ทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครัน 
เรามีหลักสูตรที่มีความเฉพาะตัวและ มีคุณภาพสูง เรามีความภูมิใจที่

ได้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการจัดระดับไว้ที่ระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งในบริติช
โคลัมเบีย

มาเรียนกับเราสิ มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างเต็มเปี่ยมใน
หุบเขาโอคานากันที่สวยงาม มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในประเทศแคนาดา
ด้วยกัน

โรงเรียนเวอร์นอน

โรงเรียนคัลลามัลกา



Don Weixl

Don Weixl

Don Weixl
นักเรียนระดับประถมศึกษา – สําหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ขวบ
ขึ้นไป เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติ เตรียมไว้ถ้านักเรียน
จําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม นักเรียนที่อายุน้อยกว่านั้นจะต้องอาศัยอยู่กับ
บิดาหรือมารดาด้วยเท่านั้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา – เรามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
อยู่ 5 โรงเรียนไว้ต้อนรับนักเรียนในระดับนี้ นักเรียนสามารถมาเรียนเพื่อหา
ประสบการณ์ในระยะสั้นหรือมาเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายก็ได้ นักเรียนสามารถเลือกจะได้ว่าจะเรียน 1, 2, 3 หรือ 4 เดือน 1 เทอม 1 ปี
หรือจนจบหลักสูตร

นักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว หาก
นักเรียนมีอายุน้อยกว่า 19 ปีสามารถเข้ามาเรียนร่วมกับเราสําหรับระยะเวลา 5 
-10 เดือนเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยได้ โดยปกติแล้วนักเรียนในกลุ่มนี้จะเรียนจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาศึกษามาแล้วและต้องการสร้างความคุ้นเคยกับระบบการศึกษาของ
อเมริกาเหนือก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

หลักสูตรภาคฤดูร้อน (Summer Program) – เรามีหลักสูตร
ให้คุณเลือกมากมาย
คุณชอบสายลม แสงแดด อากาศอบอุ่น และชายหาดมั้ยล่ะ มาเรียนหลักสูตรภาค
ฤดูร้อนที่สอนโดยครูชาวบริติชโคลัมเบียระดับคุณภาพดีเยี่ยมกับเราที่เวอร์นอน
สิ หลักสูตรของเราเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ พร้อมด้วย อาหาร ขนม กิจกรรม
ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา

ค่ายฤดูร้อน ของเราเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษของนักเรียนโดยที่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะเน้นไปที่การทําความ
เข้าใจในการอ่าน การเขียนเชิงวิชาการ และการสนทนา เราจะมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในช่วงเช้าและไปสนุกกับกิจกรรมกันในตอนบ่าย 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ
อย่างเข้มข้น 1 สัปดาห์ในปลายเดือนสิงหาคม, หนึ่งสัปดาห์ก่อนโรงเรียนเปิด เพื่อ
เตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนในเดือนกันยายน

หลักสูตรนักเรียนต่างชาติของเวอร์นอนที่เปิดสอน

การเรียนการสอนที่โดดเด่น

เรียน แบบกระทบไหล่กับนักเรียนชาวแคนาดา

มาสัมผัสกับประสบการณ ์ในหลักสูตรที่ท้าทายในหลากหลาย
แขนงและวิชาเลือกต่างๆ

เตรียม ความพร้อมสําหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย ด้วยการสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดระบบการศึกษาในประเทศแคนาดา

ได้รับผลประโยชน ์จากความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ทั้งวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา

กิจกรรมมากมายให้เลือกสรร
คุณสามารถมาเข้าร่วมทีมกับเราได้ทั้งใน ทีมฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล 
รักบี้ และกอล์ฟ เป็นต้น การสนุกไปกับศิลปะแขนงต่างๆ ในโรงเรียน เช่น วงดนตรี 
การร้องประสานเสียง การละคร และ ทัศนศิลป์

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันว่าชุมชนทื่ชื่นชอบในกิจกรรมสัทนาการต่างๆ ซึ่งคุณ
จะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสําหรับทั้ง 4 ฤดู สัมผัสกับสกีรีสอร์ทระดับโลก
ที่อยู่ห่างจากบ้านของคุณเพียง 30 นาที ทั้งการเล่นสกี สโนว์บอร์ด และสกีวิบาก 
ในสถานที่ที่ให้บริการเล่นสกีที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา การเล่นฟุตบอล (ทั้งใน
ร่มและกลางแจ้ง) แบดมินตัน การเข้าร่วมกับทีมว่ายนํ้า การเล่นฮอกกี้ หรือกระทั่ง
การไปสังสรรค์กันที่ชายหาด

วิธีการสมัคร
ไปที่เว็ปไซต์ของเราแล้วเข้าไปที่ Application คุณจะเห็นรายละเอียดขั้นตอนการ
สมัครที่:

http://www.vernoninternational.ca/apply

เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้วให้แสกนใบสมัครแล้วส่งอีเมล์มาที่:
admissions@sd22.bc.ca

การเริ่มเข้าเรียน
เรารับนักเรียนได้ตลอด ขึ้นอยู่กับวิชาและจํานวนที่สามารถรับได้ เรารับนักเรียนที่มี
ระดับภาษาอังกฤษในทุกระดับ

ที่พักอาศัย
คุณจะได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวชาวแคนาดา เมืองเวอร์นอนของเราเป็นเมืองที่

ปลอดภัย มีขนาดของชุมชนไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยร้อยละ 98 เป็นเจ้าของภาษา 
นักเรียนจะได้สัมผัสและสนุกไปกับวัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างเต็มเปี่ยม 
และจะได้เห็นว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการใช้ชีวิตและเรียนรู้ไปกับ
ครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษ

เครดิต + ความปรารถนา = สถาบันการศึกษา
ในเขตการศึกษาของเรานักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบหรือสนใจ
ได้ โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนที่จะพัฒนาทักษะความสามารถหรือออกไปช่วยเหลือ
สังคมหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ในเวอร์นอนเรามีโรงเรียนที่สอน ฟุตบอล 
ฮอกกี้ เบสบอล กีฬาที่เล่นบนหิมะ การศึกษาโลก และการศึกษาไม่มีพรมแดน 
ติดต่อมาหาพวกเราได้เลยถ้าคุณต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม
และค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School) เป็น
โรงเรียนที่มีทั ง้หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และเป็นโรงเรียนแห่ง
เดียวในเมืองที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนซีตัน มีความโดดเด่นใน
หลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลในการแสดงคอนเสิร์ต และ 
การบรรเลงของวงแจ๊ส ไปจนถึงหลักสูตร การร้องประสานเสียง บทละคร ละคร
เพลง และทัศนศิลป์ โรงเรียน Seaton เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดในเขตการศึกษา ทําให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสําหรับนักเรียน
ต่างชาติมาก

จํานวนนักเรียน: 800 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม (Charles Bloom Secondary School) อยู่ในพื้นที่ชน
บทย่านลัมบี้ ซึ่งเป็นประตูสู่ภูเขาโมนาชีโดยที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้าน
และใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน อาทิ สวนสาธารณะ สระว่ายนํ้า 
เกมกลิ้งหินบนลานน้ําแข็ง การเล่นสเก็ตบนลานสเก็ตนํ้าแข็ง ห้องสมุดชุมชน 
และลานเล่นสเก็ตบอร์ด พวกเราภูมิใจในวัฒนธรรมของโรงเรียนเราเป็นอย่าง
มาก นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเราเชื่อในการให้ความเคารพซึ่งกันและ
กัน และสนับสนุนการคิดบวกซึ่งจะทําให้นักเรียนทุกคนสามารถทําสิ่งต่างๆ ให้
ดีที่สุด

จํานวนนักเรียน: 325 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
(เกรด 7-12)

โรงเรียนเวอร์นอน (Vernon Secondary) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีหลักสูตร
หลากหลายที่สุดในทุกๆ ด้าน เราภาคภูมิใจในความสําเร็จทั้งในด้านกีฬา วิจิตร
ศิลป์ และวิชาการ ในเดือนมกราคม 2556 โรงเรียนของเรามีความภูมิใจที่เราได้
มีอาคารใหม่ที่สวยงามพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยในทุกๆ ห้อง

จํานวนนักเรียน: 900 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน (Clarence Fulton Secondary) เป็นโรงเรียนที่มี
หลายวิชาให้เลือก ทั้งวิชาการและวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่น
ในหลักสูตรด้านการกีฬา และเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีความอบอุ่นมาก

จํานวนนักเรียน: 750 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียนคัลลามัลกา (Kalamalka Secondary School) มีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านวิชาการ กีฬา และโปรแกรมนอกหลักสูตรที่ให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีส่วน
ร่วมด้วยกัน โรงเรียนเรามีความภาคภูมิใจที่นักเรียนของเรารักในการแสวงหา
ความรู้ในเชิงวิชาการด้วยตัวเองตามที่เราคาดหวังไว้ในระดับสูงตลอดมา 
นักเรียนสามารถหาความสนุกได้หลากหลาย ทั้งจากด้านการกีฬา ชมรม ศิลปะ 
และวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น ละครเพลง ช่างไม้ และวงดนตรี

จํานวนนักเรียน: 575 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2-6 
(เกรด 8-12)

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน

เรียน    มาสัมผัสกับประสบการณ
์    เตรียม    ได้รับผลประโยชน์

ยินดีต้อนรับสู่เขตการศึกษา
เวอร์นอน
พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักเรียนจากนานาประเทศ
ที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่ทันสมัย ทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครัน 
เรามีหลักสูตรที่มีความเฉพาะตัวและ มีคุณภาพสูง เรามีความภูมิใจที่

ได้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการจัดระดับไว้ที่ระดับสูงที่สุดแห่งหนึ่งในบริติช
โคลัมเบีย

มาเรียนกับเราสิ มาสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างเต็มเปี่ยมใน
หุบเขาโอคานากันที่สวยงาม มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในประเทศแคนาดา
ด้วยกัน

โรงเรียนเวอร์นอน

โรงเรียนคัลลามัลกา



Vernon School District

INTERNATIONAL 
STUDENT PROGRAM

Programs for Kindergarten to Grade 12

Canada

United States

British Columbia Alberta

EDMONTON

CALGARY

VERNON

VANCOUVER
VICTORIA

SEATTLE

PORTLAND

BOISE

SALT LAKE CITY

LAS VEGAS

SAN JOSE

OSOYOOS

PENTICTON

CANADA

U.S.

KELOWNA

SALMON ARM 

VERNON

To Calgary 
and Edmonton

To Vancouver

To Seattle

Shuswap Lake

Okanagan Lake

Skaha Lake

Osoyoos Lake

Vernon School District International Student Program

1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8

Phone: 250-549-9295 • Fax: 250-549-9270
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Sparkling Hill Resort

Predator Ridge Resort

Silver Star Mountain Resort

Don Weixl

Don Weixl

OKANAGAN VALLEY

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองที่สวยงามตั ้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ภูเขา 

แม่นํ้าและทะเลสาบ ล้อมรอบด้วยทะเลสาบคาลามัลกา ทะเลสาบโอคานากัน 

และ ทะเลสาบสวอนเลค เมืองเวอร์นอนมี 4 ฤดูและมีกิจกรรมสันทนาการที่โดด

เด่นสําหรับในแต่ละฤดู มีประชากรกว่า 50,000 คนและมีความหลากหลายทาง

เศรษฐกิจที่ครบครันทั้งด้านการบริการ การผลิต การทําป่าไม้ และการท่องเที่ยว 

เวอร์นอนเป็นเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศ

แคนาดาโดยใช้เวลาขับรถจากแวนคูเวอร์ ประมาณ 4.5 ชั่วโมง หรือเดินทาง

โดยเครื่องบินประมาณ 45 นาทีไปลงที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา แล้วเดิน

ทางจากสนามบินนานาชาติเคลโลนาไปยังเมืองเวอร์นอนใช้เวลาประมาณ 30 

นาทีทางรถยนต์ โดยใช้ถนนไฮเวย์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศ

แคนาดา ครอบครัวชาวแคนาดาของเราจะไปต้อนรับนักเรียนที่สนามบินนานา

ชาติเคลโลนา และขับรถพาไปที่โฮมสเตย์

เวอร์นอนเป็นหนึ่งในเมืองที่มีภูมิอากาศดีที่สุดในประเทศแคนาดา มีฤดูหนาวที่

ไม่หนาวจนเกินไป ไม่ร้อนและไม่แห้งเกินไป นักเรียนสามารถมาสัมผัสกับหิมะ

ในฤดูหนาวในช่วงสั้นๆ ที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

เมืองของเรามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสันทนาการระดับโลก รวมไปถึง 

ซิลเวอร์ สตาร์ เมาท์เทน สกี รีสอร์ท  (20 นาทีจากตัวเมือง) พรีเดเตอร์ ริดจ์ 

กอล์ฟ รีสอร์ท  (หนึ่งในสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของประเทศแคนาดา) และ สปาร์ค

กลิ้ง ฮิลส์ รีสอร์ท ที่โด่งดัง

เวอร์นอน – สถานที่ดีเลิศในการเรียนรู้

www.vernoninternational.ca

เวอร์นอน  

สถานที่ดีเลิศ

ในการเรียนรู้

เวอร์นอน

สถานที่ดีเลิศ

ในการเรียนรู้ 

Programs for Kindergarten to Grade 12

เขตการศึกษาเวอร์นอน 

หลักสูตรสําหรับนักเรียนต่างชาติ

โปรแกรมสําหรับระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
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