STUDENT INFORMATION / INFORMAÇÕES DO ALUNO
Name:_______________________________________
Nome completo

Preferred name:___________________________________
Nome preferido

Gender Identification: __________________________
Sexo

Date of birth (MM/DD/YYYY): ___________________
Data de Nascimento (MM/DD/AAAA)

Country: _____________________________________
País

First language: ____________________________
Língua nativa

Phone: ______________________________________
Telefone

Email: _____________________________________________

Halifax Address Endereço em Halifax

International Address Endereço internacional

Emergency Contact Contato de emergência
Friend
Name: _______________________ Relationship: ___________
Email: _________________________ Phone: ________________
Nome
Relacionamento
Telefone

Agent Information

Informações do Agente

Agency: ________________________ Name: _______________________________
Agente
Nome

Phone: ____________________________
Telefone

PROGRAM DETAILS / DETALHES DO PROGRAMA
Length of study:__________
Duração do curso

Start Date (MM/DD/YYYY):_____________
Data inicial (MM/DD/AAAA)

Location: Online
Local

Campus (Halifax)

Course Curso
ESL/EAL General English

BE Business English

UBP University Pathway Program

Test Preparation (IELTS, TOEIC, TOEFL, CELPIP)

EAP English for Academic Purposes

Summer/Winter Camp

Your current education level

Seu atual nível educacional

Jr. High School Ensino Fundamental

Undergraduate Degree

High School Ensino Médio

Master’s Degree Mestrado

College Diploma

Curso Técnico

Graduação

PhD Doutorado
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MEDICAL INFORMATION / INFORMAÇÕES MÉDICAS
All HLIC students must have valid medical insurance during their stay in Canada.
Todos os alunos da HLIC devem ter um seguro saúde válido durante sua estadia no Canadá
Do you have medical insurance?
Você possui um seguro saúde?

Yes
Sim

No
Não

If No, HLIC will enroll you in medical insurance
Caso não, HLIC irá registrar você no seguro saúde

Do you have allergies?
Você possui alguma alergia?

Yes
Sim

No
Não

Allergies:
Detalhes da alergia

Do you have any medical conditions?
Você possui alguma condição médica?

Yes
Sim

No
Não

Conditions:
Detalhes dessa condição

Do you have any food restrictions?
Você possui alguma restrição alimentar?

Yes
Sim

No
Não

Restrictions:
Detalhes dessa restrição:

ACCOMMODATIONS / ACOMODAÇÃO
Please indicate your preferred accommodations during your studies at HLIC
Indique sua preferência por acomodação durante seus estudos na HLIC
Homestay
Casa de família

HLIC Residence
Residência da HLIC

Granville Hall Residence

Independent Living
Moradia independente

AIRPORT TRANSFER / TRASLADO DO AEROPORTO
Arrival Date (DD/MM/YYYY):________________________ Do you require airport pickup? ($80.00 CAD):
Data de Chegada (DD/MM/AAAA)
Você precisa de traslado do aeroporto? ($80.00 CAD)

Yes
Sim

No
Não

If your arrival date has not been confirmed, please estimate your arrival date and let HLIC know your arrival details at a later date.
Se sua data de chegada não estiver confirmada, por favor coloque uma data estimada e nos avise a data exata assim que possível.

COMO VOCÊ OUVIU FALAR DA HLIC?
Web search/website Busca na internet/site

social media Mídias Sociais

word of mouth Indicação

Agent Agente

Fair/event Feira/Evento educacional

 Local da Feira/Evento (país, online):

COVID19 UPDATE / ATUALIZAÇÃO COVID19
A HLIC tem o compromisso de levar aos alunos experiências de aprendizagem de qualidade, mantendo um alto
nível de infraestrutura acadêmica e oferecendo os professores especializados atendendo a expectativa dos
alunos. A fim de manter esse compromisso, as taxas de ensino e as políticas não mudarão na circunstância em
que somos obrigados a entregar nossos programas em um ou mais formatos alternativos como resultado de
eventos que estão além de nosso controle, como atos de guerra, terrorismo, pandemias, doenças, vírus,
epidemias, ordens governamentais, regulamentos, escassez / greves de mão de obra ou outros fatores que
afetam nossa capacidade de fornecer instrução segura para nossos alunos no campus.
HLIC is committed to bringing students quality learning experiences, maintaining a high level of academic infrastructure and
providing the expert instructors that students have come to expect from us. In order to support this commitment, tuition fees and
policies will not change in the circumstance where we are obligated to deliver our programs in one or more alternative formats
as a result of events which are beyond our reasonable control, such as- acts of war, terrorism, pandemics, illnesses, viruses,
epidemics, governmental mandates, regulations, labour shortages/strikes, or other factors affecting our ability to provide safe
instruction to our student population on campus.
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REFUND POLICY / POLÍTICA DE REEMBOLSO
Direito ao reembolso: O direito ao reembolso é calculado pela matrícula e baseado no total de taxas
estipuladas no contrato de matrícula, menos as taxas não reembolsáveis e as taxas de serviços financeiros da
instituição que processa o reembolso. Quando as taxas totais ainda não foram recebidas, a Halifax Language
Institute não é responsável por reembolsar mais do que foi cobrado até o momento. Todos os reembolsos
serão processados dentro de 14 dias, a menos que seja avisado de outra forma.

Refund entitlement: Refund entitlement is calculated by the registrar and is based on the total fees due under the registration agreement,
less the applicable non-refundable fees and service charges of the financial service/institution that processes the refund. Where total fees
have not yet been collected, Halifax Language Institute is not responsible for refunding more than has been collected to date. All refunds
will be processed on the Canadian side within 14 days, unless otherwise advised.

1. Aluno com admissão negada no Canadá: HLIC irá reembolsar todo dinheiro pago menos a taxa
de matrícula e taxas bancárias cobradas para o envio da remessa financeira. Para iniciar o
processo de devolução, a carta de negativa do IRCC deve ser apresentada junto com a
solicitação do reembolso.
Student is declined admission to Canada: HLIC will refund all money paid less registration fee and related
financial charges from the bank for sending the funds to and from each account. A letter from IRCC must be
presented, along with a refund request, to begin the refund process.

2. Alunos que cancelarem antes da data de início: Alunos que optarem por cancelar o curso até a
sexta-feira anterior à data de início, irão receber o reembolso de todas as taxas menos 20% de
taxa de cancelamento sobre o total pago. Todas as taxas bancárias relacionadas a devolução do
dinheiro também serão deduzidas do reembolso.
Students who cancel before the start date: Students who cancel on the Friday before the start date will
receive a refund of all fees minus a 20% cancellation fee on the total amount paid. All related financial
charges from the bank will also be deducted from the refund.

3. Os alunos que desistirem na primeira semana de aulas têm até às 12:00 pm da primeira
sexta-feira do semestre para desistirem do curso. Os alunos receberão um reembolso de 65%
apenas sobre as taxas de tuition. Todas as outras taxas serão retidas (seguro saúde, livros, taxa
de atividades, casa de família / residência, etc), juntamente com todos os depósitos não
reembolsáveis (inscrição, casa de família, etc.)
Students who withdraw within the first week of classes have until 12pm on the first Friday of the semester to
withdraw from the course. Students will receive a 65% refund on the tuition fees only. All other fees will be
retained (health insurance, books, activities fee, homestay/residence, etc), along with all non-refundable
deposits (application, homestay, etc.)

4. Os alunos que desistirem após as 12:00 pm da primeira sexta-feira do semestre não terão direito
a reembolso.
Students who withdraw after 12pm on the first Friday of the semester will not be entitled to any refund.

5. Os alunos expulsos ou suspensos da escola que resultaram na não conclusão do curso não têm
direito a reembolso. Isso inclui afastamento por motivos comportamentais, atitude ou presença
em sala de aula.
Students who are expelled from the school or suspended from studies resulting in non-completion of the
course are not entitled to refund. This includes dismissal for behavioural reasons, attitude, or attendance.

6. Alunos que desistirem de qualquer programa 2+2 não terão direito a nenhum tipo de reembolso.
Students withdrawing from any 2+2-type program are not entitled to any form of refund.

7. Nenhum reembolso é concedido em qualquer taxa de renovação de visto.
No refunds are granted on any visa renewal fees.

8. Nenhum reembolso é concedido sobre taxas de residência.
No refunds are granted on residence fees.

9. Nenhum reembolso é concedido sobre as taxas de homestay (casa de família), exceto no caso
de graduação antecipada do programa UBP.
No refunds are granted on homestay fees, except in the case of early graduation from the UBP program.

O Diretor Executivo reserva-se o direito de renunciar à taxa de cancelamento a seu exclusivo critério.
The Executive Director retains the right to waive the cancellation fee at its sole discretion.
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Eu li os protocolos e PDFs de informações do COVID-19 no site da HLIC e entendi o que abrange a experiência de estudo
no exterior após o surto do COVID-19. Eu concordo em seguir todas as políticas escolares e legislações regionais,
provinciais e nacionais com relação à minha saúde e segurança e de outras pessoas enquanto estiver estudando na
HLIC.
Certifico que o aluno / pai / cônjuge cuja assinatura está indicada abaixo, demonstrou compreensão dos requisitos
relativos às políticas de registro e reembolso, conforme estabelecido pela Halifax Language Institute of Canada.
Todos os termos e condições do programa foram apresentados.
I have read the COVID-19 protocols and information PDF's on HLIC's website and understand what encompasses the study experience abroad
following the outbreak of COVID-19. I agree to follow all school policies, and regional, provincial, and national legislation regarding the health and
safety of myself and others while studying at HLIC. This is to certify that the student/parent/spouse whose signature is indicated below,
demonstrated understanding of the requirements regarding registration and refund policies as set forth by Halifax Language Institute of Canada. All
program terms and conditions have been presented.

_______________________________
Executive Director, Jordan Reed
_____________________________
Data de hoje (MM/DD/AAAA)
Today’s Date (MM/DD/YYYY)

_____________________________
Data final (MM/DD/AAAA)
End date (MM/DD/YYYY)

__________________________________
Assinatura do Aluno
Student Signature

Favor incluir a taxa de matrícula não reembolsável de $150.00 CAD junto a sua aplicação
($ 155.00 CAD se o pagamento for feito através do PayPal)
Please include the non-refundable $150.00 CAD registration fee with your application
($155.00 CAD if payment is made through PayPal)
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