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Chương trình Học sinh Quốc tế - Đào tạo Học sinh thành Công dân Toàn cầu

G R E A T E R  V A N C O U V E R ,  B R I T I S H  C O L U M B I A ,  C A N A D A

Quyết chí Tập trung, 
Tiềm năng Vô hạn
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BIẾN HỌC SINH THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU

“Tôi muốn cảm ơn rất nhiều người đã giúp tôi thành công và đạt 
các thành tựu ban đầu. Trước hết, tôi muốn tri ân Khu học chánh 
Langley #35, đặc biệt là trường học của tôi, vì cho tôi một trong 
những nền giáo dục tốt nhất trong tỉnh này trong khi cung cấp 
các giáo viên và bạn học tốt nhất có thể có được...” 

>Kathy Lim, Đoạt giải Vô địch Thiếu nữ Hoàng gia Canada và Tốt nghiệp Langley SD35 năm 2014 

Đến làm Khách, Về làm Bạn



CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CANADA!

HỖ TRỢ ANH NGỮ
Khám phá Tiềm năng, Xây dựng Sự nghiệp

Hỗ trợ tiếng Anh có sẵn tại tất cả các trường 
nhận học sinh quốc tế. Học sinh được đánh giá 
khi mới đến, và được cung cấp chương trình 
giảng dạy tiếng Anh và học thuật ở cấp độ thích 
hợp tùy thuộc vào khả năng và mục tiêu của 
các em. Các giáo viên chuyên môn sử dụng các 
phương pháp giảng dạy hiệu quả để đảm bảo 
học sinh có được các kỹ năng và kiến thức cần 
thiết để thành công. Học viên học chung với học 
sinh Canada từ đầu chương trình của họ, tiếp xúc 
tối đa với người địa phương nói tiếng Anh.

LỢI THẾ CỦA LANGLEY 
Đáp ứng, Hài hòa và Truyền thống

Chọn đúng trường để du học là một 
quyết định lớn. Thành công của bạn 
hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thành 
công của bạn trong tương lai. Chỉ cách 
Vancouver 45 km về phía đông, Lang-
ley là vị trí lý tưởng để học sinh nâng 
cao tiếng Anh trong khi đạt được các 
mục tiêu học tập của mình:

Có thêm một số lý do tại sao 
Langley là sự lựa chọn đúng 
cho bạn:

• Địa điểm tuyệt vời, khí hậu thoải mái
• Cộng đồng an toàn, người dân  
  thân thiện, điều kiện giải trí tốt đẹp
• Chương Trình Homestay nội bộ, hỗ 
  trợ đầy đủ và nhận thức được nhu 
  cầu của học sinh quốc tế
• Đa số dân địa phương dùng tiếng 
   Anh làm ngôn ngữ chính mang lại 
  nhiều cơ hội để học tiếng Anh
• Lựa chọn trường học đa dạng, lựa 
  chọn chương trình đa dạng

• Đầy đủ các bộ môn học thuật  
   và tự chọn
• Hỗ trợ toàn diện cho Học  
   sinh Quốc tế
• Giảng huấn tiếng Anh được cung 
   cấp tại tất cả các trường
• Đường hướng chắc chắn để lên đại 
   học và nắm bắt cơ hội

CÁC CHƯƠNG TRÌNH  
CỦA CHÚNG TÔI
Tôn trọng Truyền thống, Thúc tiến 
Giáo dục

Học sinh quốc tế học tại Langley 
có thể theo tất cả các chương trình 
thường lệ và học thuật dành cho học 
sinh Canada. Học sinh có thể chọn từ 
nhiều lớp học đa dạng, tất cả đều do 
các giáo viên được Chính phủ đào tạo 
và chứng nhận giảng dạy. Ngoài các 
môn học chính tiêu chuẩn và các môn 
tự chọn, chúng tôi cũng cung cấp một 
số chương trình chuyên biệt.
• Các Chương trình Trung học Cấp 
   Hai & Cấp Ba

• Các Chương trình Tiểu học
• Trại Hè
• Các Chương trình Chuyên biệt (Học Vượt Cấp, 
  Chương trình Tú tài Quốc tế, Hòa nhập tiếng 
  Pháp, Chương trình Mỹ thuật, Sản xuất chương 
  trình TV và Video, các Chương trình Thể thao 
  và Học thuật)
• Chương trình Cơ bản
• Các Chương trình Làm quen
• Các Hoạt động Ngoại khóa
• Các Chương trình Ngắn hạn và Tốt nghiệp.



CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC TẠI LANGLEY
Chuyển hóa Đời sống, Tiên phong Lãnh đạo

Tất cả các trường đều hỗ trợ toàn diện cho học sinh quốc tế, bao 
gồm hỗ trợ Học Anh Ngữ (ELL), và có đầy đủ các môn học thuật, 
ngôn ngữ và tự chọn, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, và 
các đội thể thao bao gồm bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng 
bầu dục, trượt tuyết đường trường và điền kinh. Tất cả các trường 
cũng cung cấp một loạt các khóa học Mỹ thuật, bao gồm Âm nhạc, 
Kịch và Nghệ thuật Thị giác. Các trường cũng cung cấp các khóa 
học và các chương trình đặc biệt như các lớp Học Vượt Cấp. 

Có thể tìm thông tin chi tiết về từng trường trên trang web của 
chúng tôi, www.StudyInLangley.com dưới mục “Schools”.

Dữ kiện Nhanh: 
> Khu Học chánh Lớn thứ 7 tại British Columbia; 
> Langley là nơi Hình thành tỉnh British Columbia
> 40 Trường: 8 Trung học Cấp Ba, 3 Trung học Cấp Hai và  
   29 Trường Tiểu học
> 19.000 học sinh.

Aldergrove Secondary 
Học kỳ, Cấp Lớp: 9 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc biệt:  
Hòa nhập tiếng Pháp, Học viện Khúc 
côn cầu, Thể dục - Bóng chày
 

Brookswood Secondary 
Nguyên năm, Cấp Lớp: 8 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc biệt: 
Hòa nhập tiếng Pháp, Sản xuất Phim 
& Truyền hình, Chương trình Hòa 
nhập Kỹ thuật số

D.W. Poppy Secondary
Học kỳ, Cấp Lớp: 8 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc biệt: 
Nhạc kịch, Thiết kế Trò chơi 3D, Phát 
triển Phương tiện Kỹ thuật số và 
Truyền thông

Langley Fine Arts Secondary
Học kỳ, Nguyên năm (Phần Mỹ thuật), 
Cấp Lớp: 8 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc biệt: 
Mỹ thuật Tập trung Chuyên sâu (Sáng tác 
Văn chương, Múa, Kịch, Âm nhạc, Nhiếp 
ảnh, Nghệ thuật Thị giác, Truyền thông 
Đa phương tiện, Dàn dựng Sân khấu 

Langley Fundamental 
Middle & Secondary
Nguyên năm, Cấp Lớp 8 – 9; Học kỳ, 
Cấp Lớp 10 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc 
biệt: Chương trình Danh dự, Công 
nghệ Thông tin, Giáo dục Kinh doanh

Langley Secondary
Học kỳ, Cấp Lớp: 9 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc biệt: 
Mỹ thuật Chuyên sâu, Múa, Học viện 
Bóng chày

R.E. Mountain Secondary
Nguyên năm, Cấp Lớp: 9 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc biệt: 
Chương trình Tú tài Quốc tế (IB), 
Tiền-IB, Tiếng Quan thoại

Walnut Grove Secondary
Nguyên năm, Cấp Lớp: 8 – 12

Các Chương trình & Khóa học Đặc biệt: 
Hòa nhập tiếng Pháp, Học viện EDGE 
- Nghiên cứu Môi trường Tổng hợp, 
Thiết kế Trò chơi Video



CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ 
HỌC SINH 
Nhân viên Giảng huấn và Điều phối 
viên khơi dậy Cảm hứng

Để thành công trong học tập, học sinh phải vui 
tươi và được hỗ trợ tốt. Các Giáo viên và Điều 
phối viên Chương trình Học sinh Quốc tế (ISP) 
chuyên tâm tại mỗi trường trung học đều làm 
việc chặt chẽ với học sinh để đảm bảo các nhu 
cầu học tập, xã hội và tình cảm của các em 
được đáp ứng. Thông tin liên lạc thường xuyên 
giữa giáo viên, học sinh, điều phối viên và gia 
đình bản xứ (homestay) cho phép chúng tôi giải 
quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Học bạ 
được gửi đến gia đình học sinh theo địa chỉ phụ 
huynh để đảm bảo cha mẹ biết con em họ đang 
tiến triển như thế nào về mặt học tập và trong 
cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ nên liên hệ với 
các Điều phối viên ISP trực tiếp để lấy tin cập 
nhật về mức tiến bộ.

HOMESTAY 
Học hỏi suốt Đời, Tình bạn Lâu bền

Chúng tôi đã tự điều hành chương trình homestay kể từ khi bắt đầu Chương trình Học sinh 
Quốc tế vào năm 1989. Trong những năm qua chúng tôi đã gặt hái được kinh nghiệm và 
chuyên môn đáng kể. Phụ huynh học sinh quốc tế có thể yên tâm rằng chúng tôi làm việc 
24 giờ một ngày để đảm bảo học sinh được an toàn và thoải mái. Đội ngũ Homestay của 
chúng tôi sàng lọc cẩn thận và chọn những gia đình nào hoan nghênh học sinh và coi các 
em như một thành viên trong gia đình. Trong Gia đình Homestay, học sinh có thể cải thiện 
tiếng Anh của mình một cách thoải mái và tự tin và trải nghiệm văn hóa Canada. 

Tất cả các gia đình Homestay của chúng tôi đều bao gồm:

• Một căn phòng riêng với giường ngủ, bàn học và đèn, và tủ quần áo.
• 3 bữa ăn chính mỗi ngày và thức ăn nhẹ.
• Học sinh thường sống trong khoảng cách đi bộ đến trường, hoặc gia đình bản xứ cung 
   cấp phương tiện chuyên chở đến trường.

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN CANADA!



HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN
Giải quyết Yêu cầu, Gắn bó Trải nghiệm

Để nộp đơn vào Chương trình Học sinh Quốc tế Langley chúng tôi yêu cầu quý vị nộp 
đơn trực tuyến tại www.StudyInLangley.com hoặc làm theo các bước đơn giản dưới 
đây. Quý vị có thể lấy một bản Mẫu Đơn của chúng tôi từ trang web StudyInLangley.
com của chúng tôi, hoặc quý vị có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi qua email 
tại ISPadmissions@SD35.bc.ca và yêu cầu chúng tôi gửi cho quý vị một bản.

1) Thủ tục Nộp đơn
Lựa chọn:

A. Nộp đơn Trực tuyến: 
Vào ISPweb.SD35.bc.ca và làm theo 
hướng dẫn. Nếu quý vị cần trợ 
giúp; vui lòng liên hệ  
ISPadmissions@SD35.bc.ca hoặc 
gọi số 604 534 7891

B. Nộp đơn Văn bản:

• Dùng bút mực, điền đầy đủ và rõ 
   ràng tất cả các phần của Mẫu 
  Đơn bằng tiếng Anh.
• Hãy chắc chắn rằng đơn có chữ 
  ký bởi của cả quý vị (học sinh) và
   phụ huynh.
• Dịch và đính kèm học bạ mới 
   nhất và bảng điểm đầy đủ của 
   học sinh cho 2 năm học trước đó. 
• Sao chụp và đính kèm trang có 
   hình trong hộ chiếu (của học 
   sinh) của quý vị (nếu có).

2) Gửi Đơn

Dùng máy quét bộ đơn và gửi tất 
cả các tài liệu cần thiết đến  
ISPadmissions@SD35.bc.ca. 

3) Thông báo Chấp nhận

Sau khi được chúng tôi nhận vào 
chương trình, chúng tôi sẽ gửi cho 
học sinh một “Thông báo Chấp 
nhận”, đại diện học sinh, hoặc 
người liên lạc cho học sinh (như 
ghi trong Mẫu Đơn). Khi quý vị 
nhận được giấy Thông báo Chấp 
nhận, hãy kiểm tra xem tất cả các 
thông tin trong đó đều chính xác vì 
thông tin này sẽ được sử dụng để 
cấp “Thư Chấp nhận”.

4) Thanh toán

Để giữ một chỗ cho mình, xin quý 
vị vui lòng trả toàn bộ lệ phí ghi 
trên hoá đơn ngay lập tức. Hướng 
dẫn thanh toán và thông tin ngân 
hàng sẽ được cung cấp cùng với 
hóa đơn.

5) Nộp Đơn 

Nộp đơn bản chính và bảng điểm qua 
bưu điện đến:

Admissions Department 
International Student Program 
Langley School District #35 
4875 – 222nd Street
Langley, British Columbia 
Canada  V3A 3Z7

6) Thư Chấp nhận 

Khi chúng tôi nhận được đầy đủ lệ phí 
như đã nêu trong “Thông báo Chấp 
nhận” chúng tôi sẽ cấp một “Thư Chấp 
nhận” chính thức, cần thiết để nộp Đơn 
Xin Học. Lá thư này sẽ được gửi qua 
email và bản gốc gửi bằng chuyển phát 
nhanh.

Đón chào Thế giới, Mừng Quan hệ Mới

“Gia đình Homestay rất tốt… Thực sự thân 
thiện, chúng tôi giống như một gia đình bình 
thường, thực sự hoạt động… Chúng tôi có rất nhiều 
thời gian tốt đẹp với nhau, chúng tôi đi chơi thường 
xuyên. Chúng tôi đi chơi chung suốt cuối 
tuần… Chúng tôi viếng thăm Vancouver, rất hay.”

Adam Ruzicka 

“...Tôi yêu ngôi trường này bởi vì tôi đã gặp rất 
nhiều bạn bè mới… Bạn có thể thực sự học được 
rất nhiều từ giáo viên này, cô ấy rất kiên nhẫn 
và có khiếu hài hước… Tôi thích sống ở Langley vì đó 
là một thành phố nhỏ. Đó là một khu yên tĩnh, nơi 
bạn có thể tập trung vào việc học tập của mình 
và bạn thực sự có thể suy tư và phản ánh…”

Jeff Chen Chongyu
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Tập trung Học tập, Tiềm năng Vô hạn
H Ọ C  V Ư Ợ T  C Ấ P  T R O N G  M Ộ T  M Ô I  T R Ư Ờ N G  H Ọ C  T Ậ P  T R U Y Ề N  T H Ố N G

4875 - 222nd Street
Langley, British Columbia 
Canada V3A 3Z7
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StudyInLangley.com
ISP@SD35.bc.ca
Điện thoại:  604 534 7891
Fax: 604 532 1450




