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Lưu ý: Tại Alberta, có rất nhiều học khu. Mỗi học khu điều hành các trường trong khu vực của họ. 
Mỗi học khu sẽ có câu trả lời khác nhau cho những thắc mắc của bạn. Những câu trả lời ở 
đây đúng với hầu hết các học khu. 

 
Chọn nơi bạn muốn học.  Sau đó liên lạc với học khu địa phương để chắc chắn là bạn có 
thông tin chính xác. 

 
Chỗ ở: Tôi sẽ sống ở đâu? 

 
• Tôi có thể sống với gia đình quen biết hoặc người thân không? 

Có. Một số học sinh quốc tế ở với gia đình quen biết hoặc người thân. Những người mà bạn ở chung phải là 
người lớn có tư cách hợp pháp tại Canada. Họ có thể có con cái. Nếu bạn ở với gia đình quen biết hoặc 
người thân, thì bạn hoặc gia đình bạn sẽ phải tự sắp xếp. 

• Ở với một gia đình Alberta thì sao? (Homestay) 
Các gia đình bản xứ nhận học sinh (homestay) dành cho bạn một phòng ngủ riêng với ba bữa ăn mỗi ngày 
và rất nhiều thứ khác! Họ là một mái ấm khi xa nhà. Họ thường xuyên liên lạc với cha mẹ và giáo viên của 
bạn. 
Nếu bạn ở với một gia đình bản xứ, thì thông thường học khu sẽ sắp xếp gia đình bản xứ đó cho bạn. 
Hầu hết các học khu đều có một điều phối viên phụ trách gia đình bản xứ, họ sẽ tìm được một gia đình 
bản xứ tốt. Các gia đình bản xứ được lựa chọn cẩn thận, và ngôi nhà của họ được kiểm tra. Bạn sẽ trả một 
khoản lệ phí từ $200 đến $800 
gia kim để sắp xếp chỗ ở với gia đình bản xứ. Sau đó bạn sẽ trả một khoản lệ phí từ $400 đến $800 gia kim 
mỗi tháng bạn ở với gia đình đó. 

• Học sinh quốc tế có được đưa vào các gia đình bản xứ đa sắc tộc không? 
Nhiều gia đình Canada đến từ khắp nơi trên thế giới. Học sinh quốc tế thường được đưa vào các gia đình 
đến từ các nền văn hóa khác nhau. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chính được nói ở nhà. 

• Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hài lòng với gia đình bản xứ của mình? 
Có thể xảy ra các vấn đề vì những khó khăn trong giao tiếp. Bạn nên nêu thắc mắc và truyền đạt các vấn đề 
với gia đình bản xứ của mình. Mỗi học khu có một người để giúp giải quyết các vấn đề về gia đình bản xứ. 

• Tôi có thể sống trong ký túc xá không? 
Một vài trường học tại Alberta có cơ sở ký túc xá mà bạn có thể cư ngụ. Một giám sát viên ký túc xá 
thường chăm sóc học sinh trong ký túc xá. Hỏi học khu địa phương xem họ có chỗ ở trong ký túc xá 
không. 

• Tôi có cần có người giám hộ không? 
Có. Trong khi bạn học tập ở Alberta, bạn cần một người giám hộ hợp pháp ở Alberta. Nếu cha mẹ bạn 
không ở Alberta, thì một người bạn, thân nhân, gia đình bản xứ, đại diện học khu, hoặc giám sát viên ký 
túc xá có thể giữ vai trò người giám hộ hợp pháp tạm thời của bạn. Hỏi học khu địa phương của bạn để 
biết thêm chi tiết. 
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• Tôi sẽ có thể đi du lịch một mình đến những nơi khác nhau ở trong và ngoài Alberta không? 
Không. Bạn chỉ có thể đi du lịch một mình nếu bạn có giấy phép cụ thể từ cha mẹ của bạn. Gia đình bản 
xứ, người giám hộ, và điều phối viên phụ trách gia đình bản xứ cũng cần chấp thuận chuyến đi chơi của 
bạn. Hỏi học khu địa phương của bạn để biết thêm chi tiết. 

 
Lệ phí: Học tập tại Alberta tốn phí bao nhiêu? 

 
 
• Phải trả học phí bao nhiêu để học tập tại Alberta? 

Học phí là lệ phí bạn phải trả cho trường học. Số tiền sẽ khác nhau tại mỗi học khu. 
– Cho một học kỳ (năm tháng), phải đóng học phí từ $4.000 đến $ 6.000 gia kim. 
– Cho trọn năm học (mười tháng), phải đóng học phí từ $8.000 đến $11.000 gia kim. 
– Đối với các chương trình học hè, có một số chương trình dài và một số chương trình ngắn. Học 

phí khác nhau cho mỗi chương trình. 
Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với học khu địa phương. 

• Học phí có bao gồm tất cả mọi thứ không? 
Có thể có thêm lệ phí cho sách vở, phương tiện vận chuyển, và các sinh hoạt. Liên lạc với học khu địa 
phương của bạn để biết thêm chi tiết. 

• Nếu tôi đổi ý, lệ phí có thể được hoàn lại (trả lại) cho tôi không? 
Không, lệ phí nộp đơn thường không được hoàn lại. Đôi khi học phí có thể được hoàn lại trong các 
trường hợp sau đây: 
– nếu bạn chưa nhập học và nếu bạn báo tin cho học khu kịp thời 
– nếu bạn không thể lấy được giấy phép học tập (chiếu khán học sinh) 
– nếu bạn trở thành một thường trú nhân (trước ngày 30 Tháng Chín của năm học hiện 
tại). Hỏi học khu địa phương về chính sách hoàn trả của họ. 

 
Tiếng Anh như Ngôn Ngữ Thứ Hai 

 
 
• Tôi có cần phải biết tiếng Anh trước khi tôi có thể học tập tại Alberta không? 

Không, nhưng luôn luôn có ích khi biết một chút tiếng Anh. Hầu hết các học khu hỗ trợ việc học tiếng 
Anh cho học sinh quốc tế như là một phần trong chương trình của họ. Xin vui lòng liên lạc học khu địa 
phương của bạn để biết thêm chi tiết. 

 
Các trường Alberta: Học ở đâu? 

 
• Tôi có thể quyết định nơi học tập như thế nào? 

Tại Alberta, các trường được tổ chức thành các học khu. Học khu đôi khi được gọi là khu học chánh, đơn vị 
học đường, hoặc sở giáo dục. Các học khu có trách nhiệm nhận hồ sơ nộp đơn từ học sinh quốc tế. Đọc  
Danh mục học tập tại Alberta để tìm hiểu về các chương trình do mỗi học khu cung cấp. Chọn một học khu. 
Rồi nộp đơn cho học khu đó. 

http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-12catalogue_finalrev2%20web.pdff
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• Tôi sẽ học tập tại một trường tư hay một trường công lập? 
Tất cả các học khu được liệt kê trong  Danh mục học tập tại Alberta đều là các trường công lập do chính 
phủ tài trợ. Trong thực tế, phần lớn các trường tại Alberta là trường công lập hoặc Công giáo. 
Nếu bạn quan tâm đến một trường tư, bạn cần phải liên lạc với mỗi trường để lấy thông tin. Xin lưu ý rằng, 
tại Alberta, chỉ có các trường tư được chính phủ xác nhận mới thực hiện theo các chương trình giảng dạy 
được quốc tế công nhận giống như các trường công lập. Nếu bạn muốn học cùng các môn như bạn sẽ học 
ở trường công lập, thì bạn cần phải chắc chắn rằng trường tư đó được chính phủ xác nhận. 

• Sự khác biệt giữa một trường “công lập” và một trường “Công giáo” là gì? 
Các trường Công giáo và trường công lập tại Alberta đều do chính phủ tài trợ. Họ cung cấp học trình 
Alberta được thế giới công nhận (tập hợp các môn học). Họ giảng dạy các kỹ năng học tập, thể dục, cảm xúc 
và xã hội. 
Sự khác biệt chính là các trường Công giáo dạy các khóa học về tôn giáo và đức tin Công giáo. Các lớp 
tôn giáo bạn theo học được tính vào Bằng Trung học Alberta hoặc Chứng chỉ Tốt nghiệp Trung học. 
Các trường Công giáo chào đón học sinh từ tất cả các tín ngưỡng (tôn giáo) và nguồn gốc. 

• Tôi có thể đến bất cứ lúc nào trong năm học không? 
Năm học ở Alberta thường là từ Tháng Chín đến Tháng Sáu. Tại trung học, năm học bao gồm hai học kỳ: từ 
Tháng Chín đến Tháng Giêng, và từ Tháng Hai đến Tháng Sáu. Xin liên lạc học khu địa phương của bạn để 
biết chi tiết lúc nào bạn cần đến đó. 

• Khi nào học sinh có kỳ nghỉ? 
Học sinh Alberta có các kỳ nghỉ sau đây: 
– hai tuần kỳ nghỉ đông (giữa Tháng Mười Hai đến đầu Tháng Giêng) 
– một tuần kỳ nghỉ xuân (trong Tháng Ba hoặc Tháng Tư) 
– hai tháng kỳ nghỉ hè (Tháng Bảy và Tháng Tám) 
– nhiều cuối tuần kéo dài trong suốt năm học. 
Liên lạc học khu địa phương của bạn để biết ngày nghỉ chính xác. 

• Trường học có tổ chức các chuyến đi, cắm trại, hoặc các sinh hoạt đặc biệt dành cho học sinh quốc tế 
không? 

– Các trường thường tổ chức các chuyến dã ngoại trong ngày có liên quan đến các lớp học của bạn. 
– Các sinh hoạt ngoại khóa đôi khi được tổ chức bởi nhà trường, học khu, hoặc các chương trình gia 

đình bản xứ. 
– Các sinh hoạt, chẳng hạn như thể thao, âm nhạc, hoặc các chương trình nghệ thuật, có 

sẵn ở trường hoặc trong các tổ chức cộng đồng. 
Mỗi học khu địa phương cung cấp các sinh hoạt khác nhau cho học sinh quốc tế của họ. Nhớ tìm trong 
trang web của học khu hoặc liên lạc với học khu để biết thêm chi tiết. Bạn có thể cần 
phải trả lệ phí bổ sung cho các loại sinh hoạt này. 

 
Quy trình nộp Đơn 

 
 
• Tôi nộp đơn như thế nào? 

1.   Làm một số nghiên cứu. 
Để có thể có được trải nghiệm tốt nhất, hãy tìm chương trình nào tốt nhất cho nhu cầu của bạn và 
mục tiêu của bạn. Bạn sẽ phải lựa chọn chương trình nào có địa điểm, thời gian, các lớp học, điều kiện 
nhập học, nơi ăn chốn ở, và chi phí phù hợp với mình. Xem xét  trang web Học Tập tại Alberta để tìm 
thông tin bạn cần. 

http://www.studyinalberta.ca/media/63032/cs3_abed_inted_k-12catalogue_finalrev2%20web.pdff
http://www.studyinalberta.ca/
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2.   Tìm một trường học mà bạn muốn theo học. 
Một khi bạn quyết định nơi mình muốn đến học tại Alberta, hãy liên lạc với học khu địa phương. Học 
khu địa phương đó sẽ giúp tìm đúng trường và chương trình cho bạn. Học khu địa phương đó sẽ cung 
cấp cho bạn các mẫu đơn và sẽ giúp bạn trong suốt quy trình nộp đơn. 

3.   Nộp đơn cho học khu. 
Mỗi học khu có quy trình nộp đơn khác nhau. Thông thường, bạn sẽ nộp những thứ sau đây: 
– lệ phí nộp đơn 
– một thư giới thiệu (đề nghị) từ hiệu trưởng hiện tại của bạn 
– thông tín bạ mới nhất của bạn (hồ sơ các cấp lớp) 
– một bản sao kết quả học tập (bảng điểm) trong hai năm vừa qua 
– giấy tờ về quyền giám hộ. 
Mỗi học khu địa phương có thời hạn nộp đơn khác nhau. Hỏi học khu của bạn để biết thêm chi tiết. 

4.   Đóng học phí của bạn. 
Nếu học khu chấp nhận đơn của bạn, học khu sẽ cho bạn biết phải đóng tiền học phí. Sau khi học khu 
nhận được tiền thanh toán của bạn, học khu sẽ gửi cho bạn một lá thư 
nhận bạn vào học. Những học khu khác nhau có thể có cách thức xử lý đơn xin khác nhau. Liên lạc học 
khu địa phương để biết thủ tục chính xác của họ. 

5.   Nộp đơn xin giấy phép học tập của bạn. 
Giờ đây bạn sẵn sàng để nộp đơn xin giấy phép học tập của mình. Bạn cần phải gửi kèm thư chấp thuận 
như là một phần của đơn xin giấy phép học tập của mình. Chính phủ Canada cấp giấy phép học tập. 
Xin truy cập vào trang web  Di Trú và Công Dân Vụ Canada  để biết thông tin mới cập nhật về 
điều kiện quy định đối với Giấy phép Học tập và Chiếu khán cho học sinh quốc tế.  
- Mất bao lâu để lấy Giấy phép Học tập (chiếu khán học sinh)? 

Tùy thuộc vào quốc gia gốc của bạn, việc lấy Giấy phép Học tập có thể mất một vài tuần hoặc từ 
ba đến bốn tháng. 

- Nếu tôi không lấy được Giấy phép Học tập kịp thời thì sao? 
Báo cho học khu địa phương của bạn. Hỏi học khu địa phương xem bạn nên làm gì. 

6.   Đặt chân đến Alberta. 
Thực hiện tất cả các chuẩn bị cần thiết trước khi bạn đặt chân đến Alberta. 

 
Lập chương trình học 

tập 
 
 
• Tôi cần lấy các lớp học nào? 

Là một học sinh quốc tế, bạn sẽ có ba loại lớp học: 
– Lớp học bắt buộc 

Để tốt nghiệp (lấy được Bằng Trung học Alberta), toàn thể học sinh phải học các môn sau đây: ngữ 
văn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, toán học, khoa học, xã hội học, giáo dục thể chất, và Quản lý Nghề 
nghiệp và Đời sống (Career and Life Management - CALM). 
Các trường có liên quan đến tôn giáo (ví dụ, trường Công giáo) cũng có thể yêu cầu học sinh học về 
tôn giáo. 

– Lớp học tùy chọn 
Mỗi trường cung cấp các lớp học tùy chọn khác nhau. Các lớp học tùy chọn sẽ do bạn lựa chọn. Các 
lớp học tùy chọn có thể bao gồm ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc, sức khỏe, kinh tế gia đình, huấn luyện 
kỹ năng cá nhân và xã hội, dạy nghề (liên quan đến công việc), và máy tính và nghiên cứu công nghệ. 

http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp
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– Lớp học tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai 
Học sinh nào cần giúp đỡ để học tiếng Anh thường lấy các lớp tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai (ESL). 
Các lớp ESL giúp học sinh học tiếng Anh và các giá trị văn hóa, phong tục, và kỳ vọng xã hội tại Alberta. 
Mỗi trường và học khu cung cấp các chương trình ESL khác nhau. 

• Tôi có được chọn các lớp học của mình hay là họ chọn cho tôi? 
Nhà trường sẽ giúp bạn chọn các lớp học tốt nhất cho mình. Khi bạn đến trường, nhân viên nhà trường sẽ 
gặp quý vị để sắp xếp lịch trình lớp học cho bạn. Để xác định lớp học nào tốt nhất cho bạn, nhà trường sẽ 
xem xét lợi ích của bạn, hồ sơ trường học trước đây, tuổi tác, và khả năng tiếng Anh. 

• Còn các lớp học mà tôi đã lấy tại quốc gia của mình thì sao? 
Nhà trường sẽ xem xét bảng điểm của bạn và xác định xem các lớp học từ quốc gia của bạn có thể 
được chấp nhận tại Alberta không. 

• Tôi sẽ lấy cùng các lớp học giống như học sinh Canada không? 
Có. Hầu hết các lớp học của bạn (trừ ESL) sẽ học chung với học sinh Canada. Trong tất cả các lớp học 
của bạn, giáo viên hiểu rằng bạn có thể đang học tiếng Anh. 

• Tôi làm thế nào để nhận được Bằng Trung học Alberta? 
Muốn lấy Bằng Trung học Alberta, bạn phải lấy được 100 tín chỉ, bao gồm các môn sau đây: 
– Ngữ văn tiếng Anh (trình độ 30) 
– Khoa học Xã hội (trình độ 30) 
– Toán học (trình độ 20) 
– Khoa học (trình độ 20) hoặc Hóa học 20 hoặc Sinh học 20 hoặc Vật lý 20 
– Giáo dục Thể chất 10 
– Quản lý Nghề nghiệp và Đời sống (CALM) 
– Hai khóa học Lớp 12 (10 tín chỉ) ngoài Ngữ văn tiếng Anh và Khoa học Xã hội 
– 10 tín chỉ ở bất cứ trình độ nào từ lớp Nghiên cứu Nghề nghiệp và Công nghệ (CTS) hay Mỹ thuật hoặc 
Ngoại ngữ. 
Thông tin này về Bằng Trung học Alberta có khó hiểu không? Nhân viên tại trường bạn theo học sẽ giúp bạn. 

• Mất bao lâu để lấy được Bằng Trung học Alberta? 
Việc lấy Bằng Trung học Alberta phụ thuộc vào nhiều yếu tố; ví dụ, trình độ tiếng Anh của bạn khi bạn mới 
đến Alberta và các lớp bạn đã học ở quốc gia của mình. Bạn sẽ mất thời gian lâu hơn so với một học sinh 
gốc Canada nếu bạn cần trợ giúp bằng tiếng Anh để lấy Bằng Trung học Alberta. Nhiều học sinh quốc tế 
mất ít nhất bốn năm để lấy được Bằng Trung học Alberta. Nếu bạn nghiêm túc về việc lấy bằng tốt nghiệp 
Alberta, liên lạc với trường học của mình càng sớm càng tốt và lập một kế hoạch ngay lập tức. 

• Liệu Bằng Trung học Alberta có giúp tôi vào được một trường đại học tốt không? 
Bằng Trung học Alberta là biểu tượng của một nền giáo dục chất lượng cao. Nếu bạn có bằng trung học 
Alberta, và duy trì điểm số học tập tốt, bạn có thể nộp đơn vào hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở 
Canada và Hoa Kỳ. 

 
Ai đang học ở Alberta? 

 
 
• Học sinh quốc tế tại Alberta đến từ đâu? 

Các trường tại Alberta thu hút học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng 1100 học sinh nước ngoài từ hơn 
40 quốc gia khác nhau theo học tại các trường ở Alberta mỗi năm. Những học sinh này là học sinh quốc tế 
hoặc học sinh thuộc diện trao đổi. 
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• Sự khác biệt giữa học sinh quốc tế và học sinh diện trao đổi là gì? 
Học sinh quốc tế thường đến Alberta để sống với các thành viên thuộc đại gia đình của họ hoặc với một 
gia đình bản xứ trong suốt thời gian học tập của họ. Họ thường ở lại trong một thời gian dài (từ vài 
tháng đến một vài năm); một số thậm chí tốt nghiệp với Bằng Trung học Alberta. 
Học sinh diện trao đổi sống và học tập tại Alberta trong một khoảng thời gian ngắn. Họ thuộc về một 
chương trình trao đổi được Bộ Giáo dục Alberta công nhận. Học sinh diện trao đổi được sắp xếp để cộng 
tác với học sinh Alberta. Họ trao đổi kiến thức về văn hóa và/hoặc ngôn ngữ của nhau. Vui lòng truy cập 
trang web Trao đổi Học sinh Để Phát triển Ngôn ngữ để biết thêm chi tiết. 

 
 

Chăm sóc Sức khỏe 
 
 
• Có phải tất cả học sinh quốc tế đều cần bảo hiểm y tế? 

Phải, tất cả học sinh quốc tế đều cần bảo hiểm y tế. Bảo hiểm Y tế Alberta có sẵn cho học sinh quốc tế nào 
có giấy phép học tập hợp lệ và cư ngụ tại Alberta tối thiểu một năm. 
Bảo hiểm Y tế Alberta chỉ bao trả chi phí y tế căn bản; chứ không bao trả điều trị nha khoa hoặc thuốc 
theo toa. 
Trong một số học khu, học sinh quốc tế cần phải có bảo hiểm y tế tư nhân. Xin liên lạc học khu địa 
phương của bạn để tìm hiểu về yêu cầu và chính sách bảo hiểm y tế cụ thể của họ. 

 
Có thêm câu hỏi? Thêm câu trả lời! 

 
 
• Tôi có thể đi làm trong khi đang học tập tại Alberta không? 

Không. Theo luật, học sinh quốc tế theo học trong hệ thống học đường Alberta từ Mẫu giáo đến Lớp 12 
không được phép có bất kỳ loại việc làm nào. 

• Tuổi trưởng thành ở Alberta là bao nhiêu tuổi? 
Tại Alberta, tuổi trưởng thành là 18 tuổi. Khi được 18 tuổi, bạn được coi là một người lớn. 

• Tôi phải đến bao nhiêu tuổi mới được học ở Alberta? 
Tại Alberta, hầu hết học sinh trung học trong độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi. Học sinh phải dưới 20 tuổi tính đến 
ngày 01 Tháng Chín mới được theo học tại một trường trung học Alberta. 
Một số học khu chấp nhận học sinh nhỏ hơn ở cấp tiểu học và trung học cấp hai, nhưng có 
điều lệ nghiêm ngặt. Xin vui lòng liên lạc học khu địa phương của bạn để biết thêm chi tiết. 

• Nếu tôi đã tốt nghiệp trung học tại quốc gia của mình, tôi có thể nộp đơn xin học ở một trường 
trung học Alberta không? 
Đôi khi các học khu sẽ chấp nhận một học sinh đã tốt nghiệp trung học tại quốc gia của họ, và vẫn còn 
dưới 20 tuổi. Các học khu địa phương đưa ra quyết định đó. 

• Tôi đến từ Ba Tây, Colombia, hoặc Mễ Tây Cơ. Các học khu tại Alberta có giúp đỡ gì về quy trình hợp 
pháp hóa (đồng xác nhận) không? 
Có. Học sinh Ba Tây, Colombia, hoặc Mễ Tây Cơ nào cần hợp pháp hóa điểm số học tập của họ có thể yêu 
cầu học khu địa phương giúp đỡ họ về quy trình này. Một số học khu cung cấp cho bạn thông tin chính 
xác để bạn có thể tự mình làm điều đó. Các học khu khác tính phí một khoản phí để lo chuyện này cho 
bạn. Liên lạc với học khu địa phương của bạn và hỏi về việc hợp pháp hóa sớm để quy trình này không bị 
trì hoãn! 

http://www.education.alberta.ca/students/internationaleducation/exchangeprograms.aspx
http://www.education.alberta.ca/students/internationaleducation/exchangeprograms.aspx

