
Học tập ở Alberta



Mời bạn đến học ở tỉnh bang của chúng tôi!

Ghi danh vào học tại một trong các hệ thống giáo dục tốt 
nhất thế giới.  

Học với các giáo viên chuyên nghiệp được huấn luyện chu 
đáo, được chính phủ Alberta cấp phép dạy học.

Học trong các trường lớp an toàn, thoải mái và ấm cúng.

Học xuất sắc với một chương trình giáo dục toàn diện. 

Đạt được các mục đích cá nhân của bạn qua những kinh 
nghiệm học tập được sắp xếp cho thích hợp với từng cá 
nhân.

Học ở



Các trường học độc đáo  

 vùng phong cảnh đẹp
trong

XX Một văn bằng trung học 

Alberta được công nhận 

bởi các trường đại học và 

học viện sau trung học 

khắp thế giới.





Các cơ hội để   
tìm hiểu và   
có thêm bạn mới 
Bạn sẽ thấy rằng các thành phố và thị trấn của Alberta 
đều hiện đại, an toàn và sạch sẽ.

Bạn sẽ được chăm sóc sức khoẻ chu đáo

Bạn sẽ thích thú được tiếp xúc với những cộng đồng dân 
tộc và tôn giáo khác biệt đã hợp thành tỉnh bang của  
chúng tôi. 

Bạn và các bạn bè sẽ được tham gia trong các hoạt động 
thể thao quanh năm.



Một hành trình  
giáo dục lý thú
Một giáo trình và các chương trình học chất lượng cao sẽ 
giúp bạn chuẩn bị cho tương lai.

Chương trình căn bản gồm có các môn tiếng Anh hay Pháp 
cùng với các môn Toán, Nhân văn  và Khoa học.

Bạn sẽ có nhiều cơ hội để hiểu rõ hơn về sở thích của mình 
trong các môn như âm nhạc, kịch nghệ hay nghệ thuật và 
tham gia vào các hoạt động thể thao cùng các hoạt động 
khác sau giờ học như các nhóm chụp ảnh và nhóm tranh 
luận.

Các lớp học được trang bị kỹ thuật tương tác để giúp kinh 
nghiệm học tập của bạn thêm phong phú.

Theo học các lớp Anh văn Ngôn ngữ Hai (ESL) sẽ giúp bạn 
nói và viết giỏi hơn để bạn được  thành công hơn nữa ngay 
từ bây giờ và trong tương lai.

Nhiều trường có các nơi họp bạn để những du học sinh từ 
các nước có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và vui chơi 
cùng nhau.



 

 X Học sinh Alberta đứng hàng 

đầu về các môn toán, đọc và 

khoa học trên quốc tế.

 X Các lớp dậy tiếng Anh giúp các du 

học sinh thích ứng với đời sống ở 

Alberta và tham gia toàn diện vào 

sinh hoạt của trường học cũng như 

của cộng đồng.





Được thoải mái và   
giúp đỡ khi bạn sống  
và học ở Alberta

Bạn trọ học tại các gia đình được chọn lọc và theo dõi cẩn thận để  
bảo đảm cho bạn được luôn luôn an toàn và tiện nghi.

Bạn sẽ có phòng ngủ riêng, được sống trong khung cảnh gia đình 
và có những bữa ăn ngon.

Sự hướng dẫn và hỗ trợ của các người thân thuộc như trong gia 
đình sẽ giúp bạn thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt mới.

 X Giáo viên và nhân viên nhà trường 

sẽ giúp học sinh vượt qua mọi trở 

ngại các bạn có thể gặp.



Hãy xin học ở Alberta  
ngay
Alberta đã bổ nhiệm các viên chức giáo dục chuyên trách việc học của các học 
sinh sống ở các thành phố và thị trấn của tỉnh bang.

Khi bạn đã quyết định chọn nơi học ở Alberta, viên chức trách nhiệm sẽ tìm 
được cho bạn đúng trường và đúng chương trình, sẽ cung cấp thông tin về trình 
tự xin học và các điều kiện nhận vào học.  

Viên chức trách nhiệm cũng sẽ giải thích cho bạn các cách học tiếng Anh khác 
nhau và có các buổi hướng dẫn để giúp bạn thích ứng nhanh.

Bạn có thể tìm thấy một danh sách các giới chức trường học tại  
www.studyinalberta.ca.

Khi đã được nhận vào một trường, bạn sẽ cần xin giấy phép học từ cơ quan 
Nhập Cư, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Để tìm hiểu các bước bạn sẽ cần làm theo, hãy vào trang  
www.cic.gc.ca/english/study/study.asp

 X Hãy bắt đầu sửa soạn sớm để tìm được 

đúng trường, hoàn tất thủ tục xin học 

và xin được giấy nhập cảnh du học.





Chúng tôi mong 
được gặp bạn 
Để tìm hiểu thêm về việc học ở Alberta, mời bạn 
vào trang mạng của chúng tôi   
www.studyinalberta.ca.

EduCanada là một nhãn hiệu hỗ trợ sự cung cấp giáo dục quốc tế của các tỉnh và lãnh thổ Canada. Nhãn hiệu EduCanada là kết quả của sự 
hợp tác giữa các tỉnh và lãnh thổ qua Hội Đồng các Bộ Trưởng Giáo Dục, Canada (CMEC), và Global Affairs Canada. Đó là một thương hiệu 
được bảo hộ của Chính Phủ Canada và là đối tượng của một Thỏa Thuận Giấy Phép Tổng Thể giữa các bên. Cấm tái bản trái phép.

Vietnamese


