ĐIỂM NỔI BẬT

•

Học tập trong một học khu hàng đầu ở
Alberta, Canada

•

Chương trình Học sinh Quốc tế Uy tín với
hơn 700 học sinh ở các trường trong Học
khu.

•

Có nhiều lựa chọn chương trình học tập và
chương trình thay thế

•

Sống với gia đình Nhà ở bản xứ an toàn và
được hỗ trợ

CÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH

•
•
•

Bằng Tốt nghiệp Trung học Alberta

•

Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác, Khoa học
& Công nghệ, Môn Thể thao Thay thế

•

Anh ngữ như Ngoại ngữ
Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) & Xếp lớp
Nâng cao (AP)

Chuẩn bị cho Đại học

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

•
•
•
•
•
•
•

Cấp học trong Chương trình: Từ Mẫu
giáo đến Lớp 12
Năm học: Tháng Chín – Tháng Sáu
Nhập học: Tháng Chín hoặc Tháng Hai
Trường Tư hay Công: Trường Công
Năm Thành lập Chương trình: 1995
Giờ/Tuần Giảng dạy: 25
Học tiếp Sau Trung học: Học sinh quốc tế
hoàn thành việc tốt nghiệp trung học sẽ hội
đủ điều kiện để nộp đơn xin vào học tại các
trường đại học, cao đẳng và học viện kỹ
thuật và ở Alberta cũng như đa số các
trường sau trung học trên khắp thế giới.

SƠ LƯỢC VỀ NHẬP HỌC

•
•

Yêu cầu Anh ngữ Tối thiểu: Không có

•
•

Thư Giới thiệu: Bắt buộc

Yêu cầu Học vấn Tối thiểu: Đạt được điểm
số ít nhất là 50% trong các khóa đã học.
Hạn chót Nộp đơn: Nên nộp 3-4 tháng
trước khi bắt đầu học.

CỘNG ĐỒNG & VỊ TRÍ

•
•
•
•
•

Thành phố thủ phủ thuộc tỉnh Alberta

•

Nơi có nhiều trường sau trung học danh
tiếng, bao gồm trường Đại học Alberta nổi
tiếng trên khắp thế giới.

Dân số Thành phố: 1.000.000
Khí hậu và Nhiệt độ: -15° tới 25° C
Đặc điểm vùng: Đô thị
Tiện ích: trung tâm mua sắm, trung tâm giải
trí cộng đồng, trung tâm giải trí, sân trượt
băng, đồi núi trượt tuyết và hồ bơi
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Edmonton Public Schools, Centre for Education
One Kingsway, Edmonton, Alberta, T5H 4G9 Canada
Điện thoại: +1 780 429-8249, Fax: +1 780 425-6405
E-mail: isp@epsb.ca, URL: http://internationalprograms.epsb.ca

ĐỊA ĐIỂM
Edmonton là một thành phố xinh đẹp nổi tiếng với nhiều công viên và vẻ đẹp tự nhiên của lưu
vực sông. Đây là một thành phố đang phát triển với chỉ hơn 1 triệu người. Đây là một thành
phố an toàn, sạch sẽ và hiện đại, với hệ thống giáo dục công lập tuyệt vời cũng như một số
trường sau trung học danh tiếng bao gồm trường Đại học Alberta nổi tiếng trên toàn thế giới.
Học sinh quốc tế có thể trải nghiệm những lễ hội nghệ thuật, khiêu vũ và các buổi trình diễn
trong nhà hát, các trận đấu bóng đá và khúc côn cầu chuyên nghiệp, nhiều cơ hội ẩm thực và
mua sắm tuyệt vời. Với danh tiếng đô thị của mình, Edmonton cũng mang đến những cơ hội
liên kết về giải trí, kinh doanh, văn hóa ở tầm quốc tế.
Rặng núi Rocky Mountains chỉ cách vài giờ đi lại và là nơi trượt tuyết, trượt ván và tham quan
đáng lưu ý.

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Các Trường Công lập Edmonton (Edmonton Public Schools, EPS) có danh tiếng tuyệt vời về
lập trình giáo dục . Học khu cung cấp Chương trình Học sinh Quốc tế (International Student
Program, ISP) từ năm 1995 và mỗi năm, đón nhận hơn 700 học sinh từ khắp nơi trên thế giới.
Chương trình đã được thiết lập vững vàng và cam kết về mục tiêu giáo dục học sinh trong
một môi trường trường học năng động và đầy thử thách. Học sinh theo học bất kỳ trường nào
trong số 13 trường trung học trong thành phố đều được đảm bảo nhận giáo dục chất lượng
cao với sự trợ giúp của các giáo viên, cố vấn và nhân viên nhà trường có trình độ cao và tận
tình.
Chương trình sử dụng cả chương trình học của tỉnh giống với các bạn học đồng trang lứa
người Canada cũng như chương trình Anh ngữ như Ngoại ngữ (English as a Second
Language, ESL) cho các em mà tiếng mẹ đẻ không phải Anh ngữ. Chương trình ESL được
thiết kế dành cho học sinh nào muốn cải thiện những kỹ năng Anh ngữ của họ trong một môi
trường thân thiện, nhưng vẫn đầy thử thách. Các chương trình IB và AP có sẵn để dành cho
những học sinh có năng lực học tập tốt hơn.
Chương trình học của tỉnh bao gồm những khóa học đầy thử thách: Anh ngữ, các môn xã hội
học, toán, sinh học, hóa học, vật lý, mỹ thuật, và các ngành học công nghệ và nghề nghiệp.
Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn từ một số các lựa chọn để tạo ra một chương trình đặc biệt
có thể đáp ứng được những yêu cầu của hệ thống giáo dục của tỉnh Alberta. Học sinh tốt
nghiệp lớp 12 từ hệ thống trường công lập Edmonton sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin học
tại mọi trường đại học, cao đẳng và học viện ở Canada và bất kỳ nơi nào khác.
Học sinh quốc tế có được lợi thế tốt nghiệp từ một hệ thống trường học hàng đầu của
Canada trong khi đạt được sự thành thạo Anh ngữ, một kỹ năng có nhiều ứng dụng thực tiễn
ở khắp thế giới.

CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TRƯỜNG SỞ
EPS cung cấp những cơ sở cao cấp để hỗ trợ học sinh trong việc giáo dục của các em. Các
nguồn tài nguyên học tập bao gồm việc giảng dạy với sự hỗ trợ của máy tính, các phòng thí
nghiệm khoa học, các phòng khiêu vũ, các trường quay ti vi, các thư viện và trung tâm công
nghệ.
Học sinh có thể tiếp cận với các cơ sở giải trí và thể thao tuyệt vời. Các môn thể thao như
bóng đá, bóng rổ, cầu lông và trượt tuyết điền kinh có sẵn cũng như các hoạt động ngoại
khóa khác dành cho các em có quan tâm đến các lĩnh vực như viết văn sáng tạo, nhiếp ảnh
và kỹ năng lãnh đạo của học sinh.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ TRƯỜNG
HỌC

•
•
•
•

Độ Tuổi của Học Sinh: 5-20 tuổi
Sĩ số lớp: 22-28
Diện Tích Trường: 300-2.500
Tỷ lệ Học sinh/Giáo viên: 22-28:1

HỌC SINH QUỐC TẾ

•
•

Số học sinh tham gia chương trình: 700+

•

Đến từ Quốc gia: Brazil, Trung Quốc,
Colombia, Đức, Hong Kong, Ấn Độ,
Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau,
Malaysia, Mexico, Nga, Đài Loan, Thái Lan,
Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Việt Nam và
nhiều quốc gia khác.

% Số lượng đăng ký học Toàn học khu:
1%

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

•
•
•

•

Sau khi học sinh bắt đầu học tập tại các
Trường Công lập Edmonton thì sẽ không
được hoàn trả học phí.
Những người đến muộn sẽ không được
hoàn trả học phí.
Học phí sẽ được hoàn trả nếu như học sinh
o bị từ chối nhập học vào các Trường
Công lập Edmonton
o không nhận được Giấy phép Học tập
o trước ngày 30 tháng Chín trở thành
Thường trú Nhân Canada hoặc phụ
huynh của học sinh đó nhận được
Giấy phép Làm việc hay Học tập (tùy
thuộc vào chương trình) có giá trị trong
suốt thời gian chương trình học của
học sinh
Tất cả các yêu cầu hoàn trả học phí phải
được thực hiện bằng văn bản và sẽ chỉ
được gửi đến người nộp học phí ban đầu.

NHẬP HỌC
Có thể nộp đơn đăng ký tham gia Chương trình Học sinh Quốc tế qua e-mail (chấp nhận tài
liệu được chụp quét), chuyển phát nhanh hoặc thư tín bảo đảm theo các hướng dẫn trên
trang mạng hoặc mẫu đơn đăng ký của chúng tôi.
Chỉ các đơn đăng ký được điền đầy đủ thông tin mới được chấp nhận, và phải đi kèm bản
sao của các loại giấy tờ sau của học sinh đăng ký:
− đơn đăng ký tham gia ISP, điền đầy đủ thông tin, bao gồm thời gian học tập bắt buộc,
những sắp xếp về sinh hoạt và những lựa chọn ưu tiên tại trường học
− hộ chiếu
− bảng điểm của hai năm học vừa qua, được dịch sang tiếng Anh
− thư giới thiệu của giáo viên hoặc hiệu trưởng hiện tại, được dịch sang tiếng Anh
− hồ sơ chủng ngừa
− tờ khai về quyền giám hộ được công chứng, nếu học sinh đăng ký dưới 18 tuổi (tài
liệu này sẽ được cung cấp cho những học sinh tham gia chương trình Nhà ở bản xứ)
− nộp đầy đủ lệ phí đăng ký tham gia, học phí và lệ phí bảo hiểm y tế
Đơn đăng ký sẽ được xem xét về khả năng tiếp nhận vào chương trình sau khi nhận được
đầy đủ đơn đăng ký và khoản thanh toán lệ phí. Sau khi được tiếp nhận vào chương trình,
Thư Chấp nhận chính thức được gửi từ các Trường Công lập Edmonton sẽ được gửi đến
học sinh đăng ký, phải được sử dụng trong hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy phép Học tập của học
sinh từ Bộ Công dân và Di trú của Canada. Đơn đăng ký Giấy phép Học tập được điền đầy
đủ thông tin phải được gửi đến sứ quán Canada ở nước ngoài nơi có dịch vụ cấp giấy phép.
Học sinh được khuyến khích nộp hồ sơ đăng ký Giấy phép Học tập trước ít nhất ba đến bốn
tháng, để đảm bảo có nhiều thời gian xử lý hồ sơ.

CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở BẢN XỨ
Các Trường Công lập Edmonton làm việc với Mạng lưới Nhà ở bản xứ Canada (Canada
Homestay Network, CHN) để hỗ trợ các học sinh quốc tế có yêu cầu về các dịch vụ Nhà ở
bản xứ trong thời gian tham gia EPS. Các Trường Công lập Edmonton và CHN phối hợp để
cung cấp Nhà ở bản xứ ấm áp và nồng nhiệt giúp học sinh được hỗ trợ tốt trong thời gian
tham gia chương trình học tập ở Edmonton. Để hỗ trợ học sinh trong chương trình Nhà ở bản
xứ, các dịch vụ thuộc Ban quản lý Mối quan hệ CHN được cung cấp nhằm hỗ trợ cho cả học
sinh và gia đình chủ nhà khi cần thiết. Có thể truy cập liên kết tới mẫu đơn đăng ký Nhà ở bản
xứ trực tuyến từ trang mạng của các Chương trình Quốc tế bằng cách nhấp vào liên kết
'Chương trình Nhà ở bản xứ'.

HỖ TRỢ CHO CÁC HỌC SINH QUỐC TẾ
Nhóm phụ trách Chương trình Quốc tế cũng như nhân viên và học sinh tại trường hỗ trợ cho
các học sinh quốc tế khi phải đối mặt và thích nghi với môi trường mới theo cách thức gây ít
căng thẳng nhất có thể. Có các giáo viên và cố vấn học sinh để tư vấn cho học sinh về các
vấn đề liên quan đến tài chính, trường học và tình trạng khỏe mạnh cá nhân, và chuyển tiếp
sang chương trình học sau trung học. Có các nhân viên đa ngôn ngữ để cung cấp các dịch vụ
biên dịch và thông dịch.
Nhiều trường học trong Học khu cung cấp các câu lạc bộ quốc tế giải quyết các trường hợp
về văn hóa riêng của các học sinh quốc tế. Với sự trợ giúp của nhân viên hỗ trợ, học sinh
cũng có thể tổ chức các lễ kỷ niệm và những buổi hội họp giao lưu với các học sinh quốc tế
khác để giúp giảm bớt sự căng thẳng của việc phải sống một mình ở Canada.
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CHUẨN BỊ HÀNH TRANG CHO HỌC SINH BƯỚC
VÀO TƯƠNG LAI!
Các học sinh ở các Trường Công
Edmonton được hưởng lợi từ một hệ
thống tuyệt vời! Hãy xem kết quả!
•

Các học sinh của Alberta đạt thứ
hạng trong 10 hạng đầu của thế giới
về khoa học và kỹ năng đọc theo các
kỳ thi tiêu chuẩn quốc tế mới dành
cho lứa tuổi 15.

•

Tại các Trường Công Edmonton từ
80% đến 100% học sinh quốc tế đạt
tiêu chuẩn có thể chấp nhận được
của các kỳ thi lấy bằng cấp tỉnh hàng
năm.

BẢNG XẾP HẠNG QUỐC TẾ CHO CÁC BÀI KIỂM TRA TIÊU CHUẨN CHO HỌC
SINH LỨA TUỔI 15*
KHOA HỌC

ĐỌC

TOÁN

1.
2.

Singapore
Alberta

1.
2.

Singapore
Alberta

1.
2.

3.

Nhật Bản

3.

3.

4.
5.
6.

Estonia
Đài Bắc Trung Hoa
Phần Lan

4.
5.
6.

Hồng Kông (Trung Quốc),
Canada
Phần Lan
Ái Nhĩ Lan
Estonia

7.
8.
9.
10.
11.

Macao (Trung Quốc)
Canada
Việt Nam
Hồng Kông (Trung Quốc)
Bắc Kinh, Thượng Hải,
Jiangsu, Quảng Đông
(Trung Quốc)
Hàn Quốc
Tân Tây Lan
Slovenia
Úc

7.
8.
9.
10.
11.

Hàn Quốc
Nhật Bản
Na Uy
Tân Tây Lan
Đức

Đài Bắc Trung Hoa
Nhật Bản
Bắc Kinh, Thượng
Hải, Jiangsu, Quảng
Đông (Trung Quốc)
7. Hàn Quốc
8. Thụy Sỹ
9. Estonia
10. Canada
11. Hà Lan

12.
13.
14.
15.

Macao (Trung Quốc)
Ba Lan
Slovenia
Hà Lan, Úc

12.
13.
14.
15.

12.
13.
14.
15.

Singapore
Hồng Kông (Trung
Quốc)
Macao (Trung Quốc)

4.
5.
6.

Alberta
Đan Mạch
Phần Lan
Slovenia

*Kết quả từ các cuộc khảo sát do Tổ chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế và Chương trình Đánh Giá Học sinh Quốc
tế Bài thi Quốc tế năm 2015 (OECD PISA) thực hiện.
Điểm PISA được đưa ra theo mức trung bình trong một dải, các kết quả của Alberta có tính đến các khoảng tin cậy.
Hãy truy cập trang mạng OECD PISA tại: www.pisa.oecd.org.
Tháng 12 năm 2016

THÀNH TÍCH HỌC TẬP NỔI BẬT

Học sinh quốc tế của các
Trường Công lập Edmonton
rất thành công trong các
khóa học!

 Kết quả học tập của học sinh quốc tế đang học trường trung học phổ
thông trong các khóa học được cấp Bằng Giáo dục Alberta năm học
2016/17 – tỷ lệ phần trăm học sinh đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cho phép
của tỉnh:
 Các Môn Xã hội học 30-1: 100%

 Hóa học 30: 98%

 Toán 31: 97%

 Anh văn 30-2: 97%

 Toán lý thuyết 30: 94%

 Khoa học 30: 93%

 Sinh học 30: 93%

 Vật lý 30: 93%

 Các Môn Xã hội học 30-2: 90%

 Anh văn 30-1: 87%

 Kết quả bài thi cấp tỉnh Alberta năm học 2016/17 của những học sinh
quốc tế đang học trung học cơ sở – 100% đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cho
phép ở môn Toán, 67% đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cho phép ở môn Khoa
Học, 50% đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cho phép ở môn Xã hội học, và
50% đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cho phép ở các môn Văn Khoa.
 Các học sinh quốc tế đạt điểm gần như tuyệt đối cho điểm đi học đầy đủ
ở trường trong năm học 2016/17.
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