Ce este LINC?
LINC este un program de pregătire pentru limba engleză, finanţat de Guvernul Canadei prin intermediul
Departamentului Cetăţenie şi Imigraţie.
În regiunile Peel şi Halton, cursurile LINC sunt organizate de agenţii comunitare, de inspectorate şcolare
şi de colegii, care constituie parteneriatele LINC din Peel şi din Halton.

Obiectivul nostru:
Să asigurăm cursuri de pregătire la limba engleză imigranţilor adulţi care doresc să înveţe limba sau să
îşi îmbunătăţească cunoştinţele.

Clienţi eligibili:
•
•
•
•

Adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste această vârstă
Imigranţi cu statul legal sau refugiaţi în baza unei convenţii
Adulţi care locuiesc, lucrează sau îşi stabilesc domiciliul în regiunea Peel sau Halton
Clienţii trebuie să prezinte actele de imigrare în original la şedinţa de evaluare programată

Servicii:
Eligibilitatea clienţilor se determină pe baza unui interviu de evaluare, în urma căruia se stabileşte, de
asemenea, nivelul actual de cunoaştere a limbii engleze al imigranţilor adulţi şi se alege opţiunea de
pregătire corespunzătoare nevoilor acestora.
Programul de funcţionare a centrului de evaluare:
• De luni până vineri
• între 8:30 a.m. şi 4:30 p.m.
De asemenea, evaluarea poate avea loc şi seara sau în cursul zilei de sâmbătă...telefonaţi pentru
informaţii suplimentare!
Cursurile LINC:
• sunt cu program complet sau cu program parţial
• se organizează dimineaţa, după-amiaza, seara sau la sfârşit de săptămână
• se axează pe dezvoltarea capacităţii de vorbire, citire, scriere şi înţelegere a limbii vorbite
Este inclusă pregătirea asistată de calculator!
• sunt oferite de la nivelul de iniţiere până la nivelul 7
• se desfăşoară în următoarele localităţi:
o Brampton
o Burlington
o Caledon
o Halton Hills
o Malton
o Milton
o Mississauga
o Oakville
Unele dintre acestea pot furniza servicii de transport public şi/sau de supraveghere a copiilor.
Pentru persoanele care nu pot participa la cursurile LINC obişnuite, este disponibil un program de studiu
la domiciliu [Home Study Program].
Cursurile de limba engleză sunt, de asemenea, accesibile persoanelor cu handicap auditiv sau celor cu
deficienţe de auz.
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