ST. GEORGE’S INTERNATIONAL SCHOOL
سوییس

فرم اطالعات
تأسیس در
سال 1927
 60ملیت مختلف

 400دانش آموز
 1.5-18گروه سنی

دیپلم

IGCSE

گواهی عمومی بین المللی دوره آموزش متوسطه

PRE-IB

فوق دیپلم مقدماتی بین المللی

IB
HSDP

فوق دیپلم بین المللی
برنامه دیپلم دبیرستان

 12دانش آموز به طور متوسط در
هر کالس
 120نفر پرسنل


محوطه مدرسه ما
کمتر از یک ساعت رانندگی از ژنو ،محوطه مدرسه ما به وسعت
 12هکتار در منطقه مسکونی  Clarensدر نزدیکی
 Montreauxواقع شده است و رو به  Lac Lemanو رشته
کوه های آلپ است.















پانسیون
اتاق های مشترک
آزمایشگاه علوم
اتاق موسیقی
اتاق هنر
استودیوی رقص
محوطه تنیس
محوطه چند منظوره
آزمایشگاه کامپیوتر
کتابخانه
سالن ورزش
زمین های بازی
پیست فوتبال AstroTurf








خدمات ارائه شده
آکادمیک
الا دوزبانه
دوره های کام ً
(انگلیسی و فرانسوی)
مدرسه یادگیری زودهنگام
(از  18ماهگی)
پایه اصلی  -سال 13
(از  3تا  18سال)
مدرسه روزانه و پانسیون
برنامه های مرکز یادگیری
(برنامه یادگیری زبان انگلیسی ،پشتیبانی فردی و جداگانه،
نیازهای آموزشی خاص)
مشاوره دانشگاهی
کمپ تابستانی در جوالی و اوت

بیش از50

فعالیت فوق برنامه

ورزش سفرهای فرهنگی
سرویس های گروهی
کلوب های آکادمیک پاداش بین المللی
هنرهای خالقانه سفرهای پیشاهنگی دانشگاه
هنرهای اجرایی

[]在此鍵入
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پشتیبانی
پشتیبانی
پشتیبانی
یادگیری

ST. ST.

مرکز یادگیری
ویژه برای یادگیری دانش آموزان
از یادگیری جداگانه افراد
از افراد تیزهوش
زبان انگلیسی و برنامه یکپارچگی

•
•
•
•

پیشرفت آکادمیک

 نتیجه  IBمتوسط با امتیاز باالی 33
 15% از دانشآموزان امتیاز  IB 40یا باالتر دارند
 وورد به دانشگاه های برتر جهان

ساختار مدرسه روزانه
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مدرسه ابتدایی
کلوب کودکان
زمان تدریس خصوصی
جلسه یادگیری 1
جلسه یادگیری 2
زنگ تفریح
جلسه یادگیری 3
ناهار
جلسه یادگیری 4
جلسه یادگیری 5
زنگ تفریح
بازی/فعالیت
جلسه یادگیری ( 6سال  )6-3بازی/فعالیت
()FS-Y2
کالس های شبانه
دبیرستان
پشتیبانی آکادمیک
زمان تدریس خصوصی
جلسه یادگیری 1
جلسه یادگیری 2
زنگ تفریح
جلسه یادگیری 3
جلسه یادگیری 4
ناهار
جلسه یادگیری 5
جلسه یادگیری 6
پشتیبانی آکادمیک  /فعالیت ها
آماده سازی /1ورزش/فعالیت ها








رسیدگی به مشکالت دانش آموزان
سیستم خانه و مربی خصوصی
 1مربی خصوصی برای هر  10دانش آموز
(دبیرستان)
گزارش ورود و هماهنگی دانش آموزان جدید
(بعد از  3هفته از تاریخ شروع)
مشاوره کالج و شغلی

راهکار روز کامل
روز کامل چهارشنبه
سرویس خوش آمد گویی رایگان از ساعت  7:45صبح تا
 6عصر
فوق برنامه و کلوب های رایگان از طرف مدرسه
کلوب های رایگان خواهر برادرها
برنامه اسکی در طول ترم II
آماده سازی شبانه برای دانش آموزان نوبت روز

پانسیون
پانسیون در مدرسه بین المللی  St. Georgeبه این معنی است که به
مشکالت دانش آموزان از نزدیک رسیدگی خواهد شد .مدیر پانسیون و
خانواده او نیز همراه با مسئولین پانسیون در محل پانسیون زندگی می
کنند .آنها در قالب یک تیم مسئول حفظ سالمت شخصی افراد حاضر در
پانسیون ،حفظ ایمنی و ارائه بهترین پشتیبانی هستند تا افراد بتوانند
موفقیت های آکادمیک کسب کنند.
هر روز و در روزهای پایان هفته یک برنامه کامل و متنوع ارائه
خواهد شد.
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دانشگاه های مقصد
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
دانشگاه
مؤسسه فن آوری
)Technology
دانشگاه Boston
دانشگاه Bocconi
دانشگاه سیدنی استرالیا

Cambridge
Oxford
Edinburgh
College London
Stanford
Southern

California
ماساچوست ( Massachusetts Institute of

 ،É cole Hô teliere Lausanneسوییس
 ،É cole Polytechnic Fédérale de Lausanneسوییس
دانشگاه ژنو ،سوییس

کمپ تابستانی
کمپ تابستانی مدرسه بین المللی  St. Georgeاز سال  1980تاکنون توانسته است به صورت مداوم موفقیت هایی را کسب کند و دخترها و
پسرهایی از سن  3تا  18را از بیش از  20کشور جهان در ماه های جوالی و اوت پذیرا باشد .کمپ های تابستانی ما در محیطی ایمن ،شاد و
پرانگیزه در مکانی زیبا برگزار خواهند شد.

فعالیت بین المللی

یادگیری زبان

رسیدگی به مشکالت دانش آموزان

تجربه و مهارت

محیط ایمن

سنت های سوییس

• کالس های زبان
• سفرهای فرهنگی
• فعالیت های ماجراجویانه
• ورزش
• دیسکو

• هنرهای اجرایی
• فعالیت های شبانه
• کلوب های مخصوص
• هنر
• جشن

مؤسسه صادر کننده گواهی

ST. G EORGE’S INTERNATIONAL SCHOOL
SWITZERLAND

Chemin de St. Georges 19
Clarens/ Montreux 1815
Switzerland

:تلفن
+41 21 964 49 32 :فکس
admissions@stgeorges.ch:ایمیل
+41 21 964 34 11

Skype:admissions_stgeorges

www.stgeorges.ch

