Informação de de recolhimento para novos alunos que chegam
no Aeroporto Internacional de Vancouver
Estamos muito satisfeitos em recebê-lo ao Canadá e no Distrito Escolar de Delta. Sua família anfitriã estará
esperando no aeroporto para recebê-lo. Veja abaixo alguns passos que irão ajudar sua chegada.
1. Descer do avião e passar a imigração. Envie uma mensagem para sua família quando você sair do avião.
2. Pegue seu bagagem do carrossel. Se você solicitou uma permissão de estudo, vá para Imigração, certifique-se
de buscá-la ANTES de sair do aeroporto.
3. Deixar a área de bagagem - Se você estiver chegando do Canadá, primeiro desça as escadas. Sua família
anfitriã estará em pé perto das escadas. (Se você não conseguir vê- los, não se preocupe, eles estão lá
simplesmente não conseguia ver a sinal. procura de novo)
4. Se você não consegue encontrar a sua família de acolhimento, ir para um dos funcionários do aeroporto - que
estão vestindo casacos ou camisas verdes brilhantes. Eles são fáceis de ver e a área de esperando aqui não é
grande. Eles vão levá-lo para o balcão de informações. Se você não pode ver uma pessoa com uma jaqueta
verde, basta ir até o balcão de informações - que tem uma grande placa que diz "Informações".
Dar à pessoa o número de telefone ou celular de sua família de acolhimento ou o seu custodiante telefone
celular – Karen Symonds em 604-396-6862. Faça que a pessoa chame e nós vamos conectá-lo com a sua
família de acolhimento.
Não se preocupe em tudo, é raro não encontrar a sua família de acolhimento que eles estarão prestando atenção
de sua chegada.
Números de contacto importantes que você tem que mantê-lo em sua chegada:
Telefone de emergência 24 horas 604-319-1713
* Custodiante (e diretora de programas internacionais) Karen Symonds - 604-396-6862 (24 horas, 7
dias por semana)
* Brent Gibson Gerente do programa de homestay 604-319-0493
* Escritório de Programas Internacionais 604-952-5366 (de segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:00)
* Claire George Diretora Assistente de Programas Internacionais - Student Support School) - 604-5624064
* Dean Eichorn Diretor Assistente de Programas Internacionais - Student Support School) - 778-5496891
* Escritório de Programas Internacionais 604-952-5366 (de segunda a sexta 08h00 - 17:00)
* Israel Aucca (Apoio ao estudante em Português e Espanhol) - 604-230-0299
* Anna Zhao (Apoio ao estudante chinês) - 604-790-9304
* Elaine Chu - (Apoio ao estudante em coreano) - 778-988-6069
* Akane Nishikiori - (Apoio ao estudante em japonês) - 604-841-0123
* Tiana Pham (Apoio ao estudante em Vietnamita) - 604-861-8876
Coordinadores das Famílias de acolhimento
* Teri Gallant - 604-319-2575
* Tania Hope - 604-612-1465
* Gillian Patrick - 604-612-4020
* Michele Ramsden – 604 -329-0373
Escreva o nome e número de telefone da família de acolhimento aqui:
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Pick Up Information for Students Arriving to Vancouver
International Airport
We are excited to be welcoming you to Canada and Delta School District. Please see below some arrival steps that
will assist you.
1. Depart the plane and go into the terminal to customs. Text your family when you depart the plane.
2. Pick up your luggage, If you have applied for a study permit go to Immigration, make sure you pick it up
BEFORE you leave the airport.
3. Exit the luggage area and the airport. If you are arriving from within Canada, you must go downstairs first.
Your host family will be standing underneath the overhead walkway.
(If you miss seeing them, don't panic, they are there, you just couldn't see the sign. Try looking again.)
4. If you can't find your host family, go to one of the airport staff or volunteer.at the information counter. It has a
large sign saying "Information". Give this person the cell phone number for your host family (write on this sheet)
or for your custodian – Karen Symonds at 604-396-6862. Have the person call the cell and we will connect you
with your host family.
Don't worry at all, it is rare that you don't see your host family - they will also be watching for you.
Important contact numbers to keep with you for arrival:
24 Hour Emergency Phone 604 – 319 - 1713
* Custodian (and Director of International Programs) Karen Symonds - 604-396-6862 (24 hours, 7 days a week)
* Homestay Manager Brent Gibson – 604-319-0493
* International Programs Office 604-952-5366 (open Monday to Friday 8:00am to 5:00pm)
* Dean Eichorn (District Administrator International Programs - High School Student Support) –
778-549-6891 (24 hours 7 days a week)
* Claire George (District Administrator International Programs - High School Student Support) - 604-562-4064
(24 hours 7 days a week)
* Anna Zhao (Chinese Support) - 604-790-9304
* Elaine Chu - (Korean Support) - 778-988-6069
* Akane Nishikiori - (Japanese Student Support) - 604-841-0123
* Israel Aucca – (Portuguese/Spanish Support) – 604-230-0299
* Tiana Pham – (Vietnamese Support) – 604-861-8876
* Teri Gallant - 604-319-2575 (Homestay Coordinator - Delta Secondary)
* Tania Hope – 604-612-1465 (Homestay Coordinator - Sands, Delview, North Delta Secondary)
* Gillian Patrick - 604-612-4020 (Homestay Coordinator - South Delta Secondary)
* Michele Ramsden – 604-329-0373 (Homestay Coordinator – Burnsview, Seaquam)

Write your homestay family's name and phone numbers here:
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