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A diákok eltöltenek egy teljes napot a Központban 
csinálni különböző értékelési tevékenységeket a 
befogadó központi tanárnak. Ajánljuk szülőknek 
hogy jöjjön el gyermekével és visza a nap végére
megbeszelni a tanárval a megálapitast.
Napkozben van egy kis ebédi szünetet, kérjük
hozzon magával a tanuló ebédet.

Mi a Bevándorló Recepció központ?

A Bevándorló Recepció központok egy kezdő pont 
megálapitani a gyermek oktatasi igényeiket  
az angol nyelv és a matematikába .  Ezzek a 
megálapitások segitenek a helyi gimnáziumnak  
megfelelő oktatasi osztályokat találni az új 
dijáknak.  
 
•   Minden befogadó központban van több nyelven 
beszélő személyek akik segítenek a diákoknak és 
családnak megerteni az iskolarendszert Ontarió-
ban 
 
•   Lehetősége van arra is hogy találkozzon egy 
település munkavállalóval aki információt tud adni 
olyan témákban mint lakást keresni, munkát 
keresni, segitseg az egészségügyi ellátáshoz 
Ontario és különböző támogató ügynökségek 
 

Kit kel Megálapitani?

Minden új középiskolai korú gyermeknek kötelező  
megálapitani  az angol nyelv és a matematikai 
tudását az egyik Toronto District School Board
(TDSB) három Recepció központban mielőtt
beiratkozik a helyi gimnáziumba.

Kit kel Megálapitani? 

  
web-oldalán: 

www.tdsb.on.ca 

Mi történik amíg a Központban van? TDSB Bevándorló 
Recepció 

Központok

További információ elérhető
web-oldalán:

www.tdsb.on.ca

Toronto District School Board
Special Education Hearing-Itinerant

Deaf and Hard-of-Hearing Early Education 
Service

Üdvözöljük uj tanulokat és 
családot

Toronto District School Board 
(TDSB)

Középiskola

www.tdsb.on.ca

 
A diákok eltöltenek egy teljes napot a Központban 
csinálni különböző értékelési tevékenységeket a  
befogadó központi tanárnak. Ajánljuk szülőknek 
hogy jöjjön el gyermekével és visza a nap végére 
megbeszelni a tanárval a megálapitast. 
Napkozben van egy kis ebédi szünetet, kérjük 
hozzon magával a tanuló ebédet. 

Mi a Bevándorló Recepció központ?

A Bevándorló Recepció központok egy kezdő pont 
megálapitani a gyermek oktatasi igényeiket
az angol nyelv és a matematikába .  Ezzek a
megálapitások segitenek a helyi gimnáziumnak 
megfelelő oktatasi osztályokat találni az új
dijáknak.

•  Minden befogadó központban van több nyelven 
beszélő személyek akik segítenek a diákoknak és 
családnak megerteni az iskolarendszert Ontarió-
ban

•  Lehetősége van arra is hogy találkozzon egy
település munkavállalóval aki információt tud adni
olyan témákban mint lakást keresni, munkát
keresni, segitseg az egészségügyi ellátáshoz
Ontario és különböző támogató ügynökségek

Kit kel Megálapitani?

Minden új középiskolai korú gyermeknek kötelező  
megálapitani  az angol nyelv és a matematikai 
tudását az egyik Toronto District School Board
(TDSB) három Recepció központban mielőtt
beiratkozik a helyi gimnáziumba.

Üdvözöljük uj tanulokat és
családot  

 Toronto District School Board 
(TDSB)

 Középiskola

TDSB Bevándorló 
Recepció 

Központok 

Hungarian

Mi történik amíg a Központban van? TDSB Bevándorló 
Recepció 

Központok

További információ elérhető
web-oldalán:

www.tdsb.on.ca

Üdvözöljük uj tanulokat és
családot

Toronto District School Board 
(TDSB)

Középiskola

www.tdsb.on.ca

A diákok eltöltenek egy teljes napot a Központban
csinálni különböző értékelési tevékenységeket a 
befogadó központi tanárnak. Ajánljuk szülőknek 
hogy jöjjön el gyermekével és visza a nap végére
megbeszelni a tanárval a megálapitast.
Napkozben van egy kis ebédi szünetet, kérjük
hozzon magával a tanuló ebédet.

Mi a Bevándorló Recepció központ?

A Bevándorló Recepció központok egy kezdő pont 
megálapitani a gyermek oktatasi igényeiket
az angol nyelv és a matematikába .  Ezzek a
megálapitások segitenek a helyi gimnáziumnak 
megfelelő oktatasi osztályokat találni az új
dijáknak.

•  Minden befogadó központban van több nyelven 
beszélő személyek akik segítenek a diákoknak és 
családnak megerteni az iskolarendszert Ontarió-
ban

•  Lehetősége van arra is hogy találkozzon egy
település munkavállalóval aki információt tud adni
olyan témákban mint lakást keresni, munkát
keresni, segitseg az egészségügyi ellátáshoz
Ontario és különböző támogató ügynökségek

Kit kel Megálapitani?

Minden új középiskolai korú gyermeknek kötelező  
megálapitani  az angol nyelv és a matematikai
tudását az egyik Toronto District School Board
(TDSB) három Recepció központban mielőtt
beiratkozik a helyi gimnáziumba.

Minden újonnan érkező, középiskolai tanulónak 
felmérőt kell írnia angol nyelvből és matematikából a 
TDSB két újonnan érkezőket támogató 
fogadóközpontjának egyikében, mielőtt 
beiratkozhatnanak a helyi kozépiskolaba.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hol találhato a TDSB Bevándorló Recepció központ irodák ?

Georges Vanier Recepció Központ 
Telefonszám: 416-395-9440
3000 Don Mills Road East, M2J 3B6
(207 szoba a Georges Vanier Középiskola)
Két közlekedési lámpánál délre a Finchtol vagy 3 bus 
buszmegálo északra a Don Mills metrotol. Ez a iroda a 
Torontoi középiskolák északkeleti területét szolgálja.   

Hogyan kérhetek egy megbeszélési 
időpontot?

Telefonon keresztül vagy személyesen helyszínen 
lehet megbeszélési Időpontot kerni. Sajnáljuk de 
nem fogadunk azonnali bevandorlo kérdeseket

A legforgalmasabb időszakaiban az évben
Augusztus, Szeptember és Január. Csúcsidőben
előfordulhat hogy a várakozási idő hoszab ilyenkor 
egy megbeszélési Időpontra

Mit kell hozni? 

Megfelelő hivatalos dokumentumokat

Két darab bizonyításának jelenlegi Toronto címel 
(bérleti szerződés, telefonszámla, 
bankszámlakivonat, vezetői engedély, vagy 
kormányi dokumentumot a jelenlegi Toronto címel

Iskolai dokumentumok az előzőbi iskolátol, ha van

Immunizálás igazolási papir, ha van

Ebédet

Greenwood Recepció Központ
Telefonszám:  416-393-0750
24 Mountjoy Ave., M4J 1J6
(105 szoba a Greenwood Középiskola)
Egy sarok délre a Danforth Avenue-tol es egy sarokal 
keletefele a Greenwood Avenue-tol, közel a Greenwood 
metrohoz. Ez a iroda a Torontoi középiskolák délkeleti 
területét szolgálja

Nyugat Torontoi Recepció Központ
Telefonszám: 416-393-0542
777 Bloor Street West, M6G 1L6 
(4/IK emelet Bickford Centre Èpület)
Bloornak a Déli oldalán közel a Christie metrohoz.
Ez a iroda a Torontoi középiskolák délnyugati területét 
szolgálja 
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