
Іноземні студенти роблять найкраще дивного часу 
в чужому місці 
EVA WASNEY 
ФЛОРЕНС Шлюп час за кордоном не йде так, як очікувалося. 
Коли 30-річна зі Швейцарії приземлилася у Вінніпезі наприкінці лютого, вона з 
нетерпінням чекала вивчення англійської мови, заведення нових друзів та 
поїздки до США цього літа. Натомість Шлуп та її хлопець за останній місяць 
затонили в орендованій квартирі, ізолюючись від швидко поширюваного 
коронавірусу. 
"Ми пішли, і все було нормально", - сказала вона. «Це було нереально; ви ніколи 
не подумали б, що це може приїхати до Європи чи до Канади ». 
Schluep - один із 65 учнів англійської школи Heartland International, які фактично 
застрягли у Вінніпезі, тоді як глобальна пандемія розгортається. 
Хартленд, приватна мовна школа на Вільям Вільям, успішно перемістив свою 
навчальну програму в Інтернеті, але засновник і президент Гарі Гервайс 
стурбований майбутнім своєї галузі. 
"Якщо ви хотіли займатися бізнесом, який зіпсується чимось подібним, ми це 
зрозуміли", - сказав Гервайс. 
"Студенти, сідаючи на літаки, потребуючи віз, збираючись разом у класі, він 
перевіряє всі скриньки речей, які миттєво знищені пандемією COVID-19". 
Heartland проводить уроки денної та неповної занять та тести на знання 
англійської мови для 130 студентів одночасно з усього світу - у 2018 році 
основна частина студентів була з Бразилії та Китаю. 
Під час свого перебування у Вінніпезі студенти можуть оселитися з сім’єю, яка 
проживає вдома, або влаштувати власні помешкання. Герваїс каже, що всі 
теперішні студенти Heartland мають стабільні життєві ситуації, де їх можна 
ізолювати. 
Незважаючи на те, що викладачі мови змогли практично винести уроки, 
туристична сторона програми потрапила у камеру спотикання. 
"Частина того, що ми пропонуємо, - це культурний, канадський та вінніпезький 
досвід", - сказав Гервайс. "Це те, що ми втратили під час переходу". 
Зазвичай школа організовує по п'ятницях класні виїзди до музеїв, галерей та 
кінотеатрів. Щоб заповнити прогалину, Heartland наймає місцевих артистів для 
проведення онлайн-семінарів, першим з яких був приватний концерт з альта-
симфонічним оркестром Вінніпег Марі-Елізе Бадо. 
Для Шлупа навчання йде без проблем, але відсутність соціального контакту з 
однокласниками утруднена. 
"Коли ви їдете в іншу країну і вивчаєте мову там, ви розраховуєте зустріти 
деяких людей, піти на пиво, можливо, у п’ятницю після уроків", - сказала вона. 
"Наразі такого не вистачає, і це дуже сумно". 
Schluep намагається залишатись позитивним та підтримувати зв'язок із родиною 
у Швейцарії, де на сьогоднішній день зафіксовано 25 834 випадки смерті від 
COVID-19 та 900 людей. 



"Моєму татові понад 70 років, тому я його дуже боюся, але я знаю, що він робить 
досить непогану роботу, щоб залишитися вдома і (не мати) контактів з іншими 
людьми", - сказала вона. 
Олуфемі Ошиново, 49 років, недавній випускник Heartland, який приїхав до 
Вінніпегу в січні з Нігерії. Він планує тривале перебування в місті, поки його 11-
річний син закінчує тут школу. 
Переїзд до нової країни був поки дивним досвідом. 
"Я така людина (яка любить), щоб знати свою громаду", - сказав він. "Але через 
цей коронавірус потрібно бути обережним, тому єдине місце, куди я насправді 
заходжу, - це торговий центр". 
Ошиново керував своєю турботою щодо вірусу, постійно перебуваючи в 
постійному контакті з родичами в Нігерії, де станом на понеділок було 323 
випадки та 10 смертей. 
"Кількість залишається значно низькою, але це все-таки щось", - сказав він. 
"Скрізь також заблоковано, людям заборонено ходити на роботу чи кудись 
їздити". 
Незважаючи на те, що живе в ізоляції та непередбачуваної весняної погоди 
міста, Ошиново каже, що в нього склалося гарне перше враження про Вінніпег. 
"Люди люблять тут", - сказав він. "Я мав хороший досвід роботи з людьми." 
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Зліва: Флоренція Шлюп приїхала до Вінніпегу в лютому зі своїм хлопцем, 
щоб вивчити англійську мову, і зараз знаходиться в ізоляції. Справа: 
Нещодавно випускник англійської мови Олуфемі Ошиново та його син 
Дамісі оселяються у Вінніпезі на тлі пандемії. 
 


