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KHU HỌC CHÁNH LANGLEY
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH QUỐC TẾ
 • Trường Trung Học
 • Trường Cấp Hai
 • Trường Tiểu Học
 • Các Chương Trình Học Hè

Cùng Nhau Làm Việc
Giúp Học Sinh Thành Công



Chương Trình Học Sinh Quốc Tế (ISP) của chúng tôi đã đón nhận 

học sinh đến Langley từ năm 1989, và lúc đầu được thành lập để 

giúp học sinh trên khắp thế giới kết bạn với nhau hầu tìm hiểu các 

nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Bằng cách cung cấp một nền 

giáo dục có phẩm chất, yểm trợ mạnh mẽ, và các cơ hội độc nhất, 

chúng tôi chuẩn bị học sinh đáp ứng các thử thách trước mắt khi lên 

học bậc hậu trung học. 

Khu Học Chánh Langley thuộc 

quyền điều hành của Bộ Giáo Dục 

British Columbia. Hơn 40 trường 

cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện 

cho 18,000 học sinh Canada cư ngụ 

trong cộng đồng chúng tôi. Các 

giáo viên được chính quyền chứng 

nhận giảng dạy một học trình đầy 

đủ được chính quyền chứng nhận 

và phê chuẩn tại tất cả các trường. 

Các lớp học và cơ sở tân tiến được 

trang bị đầy đủ đem lại một môi trường học tập hào hứng. Học sinh 

trung học có thể chuẩn bị vào đại học để học bất cứ ngành nào mình 

chọn, gồm Khoa Học, Nhân Văn, Kỹ Thuật, Toán, Ngôn Ngữ, 

Thương Mại, và Mỹ Thuật.  Học sinh tốt nghiệp tại Langley theo 

học các trường đại học trên khắp thế giới.

Tất cả các trường có nhận học sinh 

quốc tế đều có dịch vụ yểm trợ Anh 

ngữ. Học sinh được thẩm định khả 

năng khi đến đây, và được xếp vào các 

cấp Anh ngữ và giảng dạy văn hóa 

thích hợp tùy theo khả năng và mục 

tiêu của học sinh. Các giáo viên 

chuyên môn áp dụng các phương pháp 

giảng dạy hiệu quả để bảo đảm cho 

học sinh thu thập khả năng và kiến thức cần thiết để thành công. 

Học sinh theo học các lớp chung với học sinh Canada từ đầu 

chương trình, tiếp xúc tối đa với người nói tiếng Anh là tiếng 

mẹ đẻ.

Các trường trung học của chúng tôi (lớp 8 -12) cung cấp một môi 

trường học tập tuyệt hảo với đầy đủ các môn học văn hóa. Học sinh 

có thể bắt đầu nhập học vào đầu niên học trong Tháng Chín, hoặc 

vào Tháng Hai, lúc bắt đầu học kỳ thứ nhì. Học sinh hội đủ các 

điều kiện tốt nghiệp của Bộ Giáo Dục sẽ được cấp bằng Tốt Nghiệp 

Dogwood British Columbia  (British Columbia Dogwood Gradua-

tion Diploma).  Các nhân viên cố vấn có kinh nghiệm của chúng tôi 

sẽ hướng dẫn học sinh để chắc chắn là học sinh theo học những lớp 

cần thiết để nâng cao tương lai văn hóa học thuật của các em.  

Các trường cấp hai là những trường năng động và hào hứng với 

cách tổ chức và học trình giúp chuyển tiếp suôn sẻ từ tiểu học sang 

trung học. Chương trình trường cấp hai của chúng tôi được soạn ra 

để đáp ứng các nhu cầu về cảm xúc, xã hội, thể chất, và giáo dục 

của thiếu niên từ 11 đến 13 tuổi (lớp 6 đến 8). Khu Học Chánh đòi 

hỏi trẻ em dưới 13 tuổi phải ở với cha hoặc mẹ trong suốt thời gian 

đi học. 

Khu Học Chánh Langley nhận 

một số giới hạn học sinh quốc tế 

vào học tại một số trường tiểu 

học chọn lọc (Mẫu Giáo – Lớp 

7) trong Khu Học Chánh.  Học 

sinh được kết hợp vào những 

lớp thường lệ thuộc cấp lớp 

thích hợp với tuổi, được yểm trợ 

về Học Anh Ngữ (ELL), và 

nhiều sinh hoạt ngoài học trình.

Muốn nộp đơn vào Chương Trình Học Sinh Quốc Tế Langley, các bạn hãy theo những bước đơn giản sau đây. 

Các bạn có thể lấy xuống một Mẫu Đơn từ website của chúng tôi www.studyinlangley.com, hoặc có thể gửi email đến văn phòng 

chúng tôi tại ispadmissions@sd35.bc.ca để yêu cầu chúng tôi gửi một mẫu đơn.

1) Điền Đơn

 • Dùng bút mực, điền đầy đủ và rõ ràng tất cả những chỗ trong Mẫu Đơn bằng tiếng Anh.

 • Các bạn (học sinh) và cha mẹ nhớ ký tên vào mẫu đơn.

 • Phiên dịch và đính kèm học bạ mới nhất và toàn bộ phiếu điểm của 2 năm học trước.

 • Sao chụp và đính kèm trang có hình của sổ thông hành (hộ chiếu) (của học sinh) (nếu có).

2) Fax các văn kiện trên đến số 1-604-532-1450, hoặc gửi bản chụp các văn kiện đó đến ispadmissions@sd35.bc.ca.

3) Khi nhận vào chương trình, chúng tôi sẽ gửi “Thông Báo Chấp Nhận” cho các bạn, người đại diện, hoặc người liên lạc của 

 các bạn (như ghi trong Mẫu Đơn). Khi nhận được Thông Báo Chấp Nhận, xin đọc kỹ để chắc chắn là tất cả chi tiết đều đúng 

 vì các chi tiết này sẽ được dùng để cấp “Thư Nhận Vào Học”. 

4) Để giữ chỗ, xin đóng đủ số lệ phí ghi trong hóa đơn ngay lập tức. Hóa đơn có kèm theo chỉ dẫn trả tiền và chi tiết ngân hàng.

5) Gửi các văn kiện đơn xin học bản gốc và phiếu điểm đến:

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

6) Khi chúng tôi nhận được trọn số lệ phí như ghi trong “Thông Báo Chấp Nhận”, chúng tôi sẽ cấp “Thư Nhận Vào Học” 

 chính thức để dùng cho Đơn Xin Giấy Phép Du Học. Thư này sẽ được fax và bản chính gửi qua dịch vụ đưa thư.

Langley – Cộng Đồng Chúng Tôi

Nằm cách Vancouver chỉ có 45 cây số về hướng đông tại bờ biển 

phía tây của Canada, Langley là nơi lý tưởng cho học sinh cải tiến 

Anh ngữ trong khi đạt đến các mục tiêu văn hóa của mình. Xét 

theo các tiêu chuẩn thế giới, Langley là một cộng đồng an toàn và 

thân thiện, với bầu không khí của một thành phố nhỏ và tinh thần 

cộng đồng chặt chẽ. Thành phố này có một khu thương mại lớn, 

nhiều rạp xi nê, và nhiều cơ sở giải trí và xã hội trong khắp cộng 

đồng. Với gần 130,000 cư dân của chúng tôi nói tiếng Anh là tiếng 

mẹ đẻ, học sinh quốc tế có cơ hội cải tiến Anh ngữ của mình trong 

khi hội nhập vào nền văn hóa Canada. 

Khu Học Chánh Langley

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế – 

Con Đường Đi Đến Tương Lai

Yểm Trợ Anh Ngữ

Chương Trình Trường Trung Học

Chương Trình Trường Cấp Hai

Chương Trình Trường Tiểu Học

Chỉ Dẫn Nộp Đơn



Mỗi năm Khu Học Chánh Langley 

mở các chương trình học hè Anh 

ngữ ngắn hạn trong Tháng Bảy và 

Tháng Tám. Chương trình này dành 

cho học sinh từ các nước. Qua các 

lớp Anh ngữ sâu rộng, các sinh hoạt 

hào hứng và ở trọ với các gia đình 

Homestay Canada, học sinh của 

chúng tôi trải qua kinh nghiệm hoàn 

toàn với nền văn hóa Canada nói 

tiếng Anh. Học sinh có thể chọn 

trong số nhiều chương trình và ngày 

bắt đầu khác nhau.

Lớp Cao Cấp  

Học sinh quốc tế có cơ hội bắt đầu học lớp đại học trọn tín chỉ 

trong khi đang học Lớp 12. Tất cả các trường trung học đều có mở 

những lớp cao cấp được chấp nhận là các tín chỉ năm đầu tại các 

trường đại học ở Canada, Hoa Kỳ và trên thế giới.  

Chương Trình Tú Tài Quốc Tế

Trường Trung Học R.E. Mountain được mệnh danh là Trường 

Thế Giới Dạy Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (International 

Baccalaureate World School), và có mở Chương Trình Dự Bị IB 

Danh Dự toàn diện cho những lớp dưới, và Các Chương Trình 

Bằng Tốt Nghiệp IB và Chứng Chỉ cho những lớp cuối trung học. 

Học sinh tốt nghiệp từ chương trình văn hóa gay go này dễ được 

nhận vào các trường đại học trên khắp thế giới.  

Học sinh quốc tế thích các ngành 

Nghệ Thuật Hình Ảnh, Vũ, Nhạc, 

Kịch, Nhiếp Ảnh hoặc Sáng Tác 

có cơ hội theo học một chương 

trình chuyên môn tại Trường Mỹ 

Thuật của chúng tôi, vốn xem 

trọng Văn Hóa và Mỹ Thuật như 

nhau. Các chương trình được dành 

cho học sinh trung học (Lớp 8 – 

12) trên căn bản số chỗ giới hạn. 

Học sinh tốt nghiệp từ Trường Mỹ 

Thuật  Langley được nhận vào các 

chương trình Mỹ Thuật hậu trung 

học trên khắp 

thế giới. 

Chương Trình Nền Tảng dành cho những lớp trung học, và được 

dựa trên đường lối giáo dục trở về những điều cơ bản. Trọng tâm 

được đặt vào việc phát triển tinh thần tôn trọng và trách nhiệm, 

tinh thần chăm chỉ làm việc và các khả năng cơ bản như số học, 

văn hóa, văn phạm, ghép âm vận, viết tay và chính tả.

Khu Học Chánh Langley có một Chương Trình Hướng Dẫn để giúp 

học sinh quốc tế chuẩn bị cho kinh nghiệm đi học tại Canada. Học 

sinh quốc tế cũng có thể tham gia nhiều chuyến đi thăm nhiệm ý 

đến các thành phố địa phương và ngoạn cảnh và tham gia các sinh 

hoạt giải trí trong môi trường thiên nhiên ngoài trời ngoại hạng của  

British Columbia.

Học sinh được khuyến khích tham gia các sinh hoạt ngoài học trình 

để phát huy trí tuệ và thể xác khỏe mạnh, vốn thật quan trọng để 

thành công về văn hóa học thuật và an sinh xã hội. Có nhiều hội 

đoàn, hoạt động, thể thao, và những dịp sinh hoạt khác ở trường và 

trong cộng đồng. Tham gia các hoạt động này cũng phát huy khả 

năng truyền đạt thật quan trọng để cải tiến khả năng ngôn ngữ của 

học sinh. 

Muốn thành công về văn hóa, học sinh phải vui thích và được yểm 

trợ vững chắc. Giáo viên và các Phối Hợp Viên Chương Trình Học 

Sinh Quốc Tế tận tâm tại mỗi trường trung học làm việc sát cánh 

với học sinh để bảo đảm đáp ứng các nhu cầu văn hóa, xã hội và 

cảm xúc của các em. Liên lạc thường lệ giữa giáo viên, học sinh, 

phối hợp viên và các gia đình Homestay giúp chúng tôi đáp ứng 

nhanh chóng các mối quan tâm. Học bạ được gửi về gia đình học 

sinh ở quê nhà để bảo đảm cho cha mẹ biết con họ tiến bộ như thế 

nào ở trường và trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ có thể liên lạc 

trực tiếp với Các Phối Hợp Viên ISP để biết tin tức mới nhất về 

mức tiến bộ của học 

sinh.  

Chúng tôi đã có ban Homestay từ 

lúc bắt đầu Chương Trình Học 

Sinh Quốc Tế vào năm  1989.  

Dần dần chúng tôi đã thu thập 

được nhiều kinh nghiệm và khả 

năng chuyên môn, và cha mẹ 

Học Sinh Quốc Tế có thể yên 

tâm là chúng tôi cố gắng hết sức 

để bảo đảm cho học sinh được an 

toàn và thoải mái. Toán Home-
stay của chúng tôi thanh lọc kỹ 

lưỡng những nhà đón nhận học 

sinh và xem học sinh như một 

người trong gia đình. Trong Gia 

Đình Homestay, học sinh có thể 

thoải mái và tự tin để trau giồi 

Anh ngữ và trải qua kinh nghiệm 

về nền văn hóa Canada. Từ chỗ 

ở, học sinh có thể đi bộ đến trường, hoặc gia đình chủ nhà cung cấp 

phương tiện chuyên chở đến trường và về nhà.  

Homestay

Thành công hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thành công mai sau. Chọn đúng trường và cộng đồng để du học là một 

trong các quyết định trọng đại nhất của học sinh. Điều quan trọng là phải tự tin và thoải mái sau khi chọn cộng 

đồng và trường. Sau đây là một số lý do tại sao Khu Học Chánh Langley là chọn lựa lý tưởng:

•  Địa điểm tuyệt vời, khí hậu thoải mái

•  Cộng đồng an toàn, người dân thân thiện, các cơ sở giải trí tốt đẹp

•  Phần lớn là cộng đồng nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ = nhiều cơ hội nói và nghe tiếng Anh

•  Nhiều trường, chương trình khác nhau để chọn lựa

•  Đầy đủ các lớp văn hóa và nhiệm ý

•  Dịch vụ yểm trợ toàn diện cho Học Sinh Quốc Tế

•  Giảng dạy bằng Anh ngữ và yểm trợ tại tất cả các trường 

•  Giảng dạy về Học Anh Ngữ và yểm trợ tại tất cả các trường

•  Con đường đưa đến các trường hậu trung học và cơ hội đã được chứng minh

•  Chương Trình Hometay của trường, yểm trợ đầy đủ và biết rõ các nhu cầu của học sinh quốc tế.

Langley có các đặc điểm độc nhất nói trên. Hãy để chúng tôi giúp các bạn đạt trọn tiềm năng và các mục tiêu 

tương lai của mình!

Chăm Sóc và Yểm Trợ Học Sinh

Ban Giảng Huấn và Phối Hợp Viên

Các Chương Trình Học Hè Anh Ngữ và Văn Hóa 

Các Chương Trình Chuyên Môn

Chương Trình Mỹ Thuật Chuyên Môn

Chương Trình Nền Tảng

Chương Trình Hướng Dẫn và Những Chuyến 

Đi Thăm Bên Ngoài 

Các Sinh Hoạt Ngoài Học Trình



Bất luận các bạn theo học trường nào tại Langley, các bạn sẽ có một kinh nghiệm tuyệt vời và có hội đồng đều để đạt được các mục tiêu của 

mình. Tất cả các trường đều có dịch vụ yểm trợ toàn diện cho học sinh quốc tế, gồm cả yểm trợ Học Anh Ngữ (ELL), và toàn bộ các lớp văn 

hóa và nhiệm ý, sinh hoạt ngoài học trình, hội đoàn, và các đội thể thao. Muốn biết thêm chi tiết về mỗi trường, xin đến website của chúng tôi 

tại www.studyinlangley.com.

Aldergrove Community Secondary School (ACSS)
 •  Lớp: 9 -12

 •  Địa Điểm: Đông Nam Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Hội Nhập Pháp Ngữ, Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Kịch Nghệ, 

  và Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Chuyền, Bóng Bầu Dục Bóng Bầu Dục Rugby, 

  Hockey Trên Băng, Vũ Cầu, Bóng Rổ, Điền Kinh, Hội Học Sinh, Hội Ngoài Trời, Hội Thư Viện, 

  Hội Kỷ Yếu, Hội Đa Văn Hóa.

Brookswood Secondary School (BSS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Tây Nam Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Giáo Dục Thương Mại, Sản Xuất Phim Ảnh & Truyền Hình, 

  Chương Trình Dự Bị Nghề Nghiệp, Giáo Dục Toàn Cầu, Kỹ Thuật Thông Tin, Hội Nhập Pháp Ngữ, 

  và Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Vũ Cầu, Bóng Rổ, Đi Vượt Đồng Bằng, Hockey Trên Băng, Golf, 

  Bóng Bầu Dục Rugby, Túc Cầu, Múa Cổ Vũ, Điền Kinh, Bóng Chuyền, Sinh Hoạt Nội Bộ Giờ Trưa, 

  Hội Cờ Vua, Hội Xanh, Hội Học Sinh cho Nhân Bản, Hội Nghệ Thuật, và Hội Đa Văn Hóa.

D.W. Poppy Secondary (DWP)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Đông Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Giáo Dục Thương Mại, Điện Toán, Phát Triển Phương Tiện Kỹ 

 Thuật Số và Truyền Thông, và Chương Trình Âm Nhạc Cấp Tốc, Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Bóng Chuyền, Bóng Rổ, Túc Cầu, Điền Kinh, Vũ Cầu, 

  Đi Vượt Đồng Bằng, Hội Vật Lý, Hội Học Sinh, Hội Kỷ Yếu, Hội Trượt Tuyết, Hội Ngoài Trời, 

  và Hội Đa Văn Hóa.

Langley Fine Arts School (LFAS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Bắc Langley/Fort Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng, Trọn Năm (Phần Mỹ Thuật)

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Chú Trọng Mỹ Thuật Sâu Rộng (Sáng Tác, Vũ, Kịch, Nhạc, Nhiếp Ảnh, 

  Nghệ Thuật Hình Ảnh), Ngôn Ngữ, Tổ Chức & Sản Xuất Kỷ Yếu, Ngành Đa Phương Tiện, 

  Tổ Chức Sân Khấu, và Kỹ Thuật Thông Tin. 

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Thể Thao Nội Bộ (Bóng Ném Tay, Vũ Cầu, Hockey Đánh Banh).

Langley Fundamental Middle & Secondary School (LFS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Tây Nam Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm Lớp 8-9; Học Kỳ Sáu Tháng Lớp 10-12

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Trường này kết hợp trọng tâm về các giá trị xã hội bảo thủ, truyền thống, 

  và nền tảng với Văn hóa và gồm Chương Trình Danh Dự, Kỹ Thuật Thông Tin, Giáo Dục Thương Mại,  

  Liên Học Trình (Lãnh Đạo, Tâm Lý, Sản Xuất Kỷ Yếu), và Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Chuyền, Vũ Cầu, Bóng Rổ, Điền Kinh, 

  Hội Trượt Tuyết, và Tìm Hiểu Các Vấn Đề Toàn Cầu.

Walnut Grove Secondary School (WGSS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Bắc Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Hội Nhập Pháp Ngữ, Ngôn Ngữ, Thiên Văn, Phương Tiện Kỹ 

  Thuật Số, Giáo Dục Kỹ Thuật, Giáo Dục Thương Mại, và Điện Toán.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Rổ, Vũ Cầu, Điền Kinh, Bóng Chuyền, 

  Hockey Trên Băng, Bơi Lội, Ca Đoàn Jazz, Hội Trượt Tuyết, Hội Tranh Luận, Hội Xe Đạp Núi Rừng, 

  Hội Kỷ Yếu, và Hội Học Sinh.

Langley Secondary School (LSS)
 •  Lớp: 9 – 12

 •  Địa Điểm: Trung Tâm Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Ngôn Ngữ, Chương Trình Mỹ Thuật Sâu Rộng, 

  Kỹ Thuật Truyền Thông Tin Tức, Nhân Vụ, Kinh Tế Gia Đình, và Giáo Dục Kỹ Thuật.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Bóng Bầu Dục Rugby, Bóng Rổ, Bóng Chuyền, Bóng Bầu Dục 

  Kiểu Mỹ, Gôn, Hockey Trên Băng, Túc Cầu, Vũ Cầu, Điền Kinh, Hội Học Sinh, Ủy Ban Tốt Nghiệp, 

  Đoàn Vũ, Báo Chí, Hội Cờ Vua, Hội Âm Nhạc & Kịch, và Hội Trượt Tuyết.

R.E. Mountain Secondary School (REMSS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Tây Bắc Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB), Chương Trình Dự Bị IB Danh Dự Lớp  

  Dưới, Ngôn Ngữ (Pháp Ngữ, Hoa Ngữ Phổ Thông), Giáo Dục Thương Mại, Giáo Dục Kỹ Thuật, 

  và Điện Toán.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Chuyền, Bóng Bầu Dục Rugby, Hockey Trên Băng, 

  Vũ Cầu, Bóng Rổ, Điền Kinh, Hội Kỷ Yếu, Hội Học Sinh, Ủy Ban Tốt Nghiệp, và Thể Thao Nội Bộ.

Các Trường Trung Học tại Langley



Bất luận các bạn theo học trường nào tại Langley, các bạn sẽ có một kinh nghiệm tuyệt vời và có hội đồng đều để đạt được các mục tiêu của 

mình. Tất cả các trường đều có dịch vụ yểm trợ toàn diện cho học sinh quốc tế, gồm cả yểm trợ Học Anh Ngữ (ELL), và toàn bộ các lớp văn 

hóa và nhiệm ý, sinh hoạt ngoài học trình, hội đoàn, và các đội thể thao. Muốn biết thêm chi tiết về mỗi trường, xin đến website của chúng tôi 

tại www.studyinlangley.com.

Aldergrove Community Secondary School (ACSS)
 •  Lớp: 9 -12

 •  Địa Điểm: Đông Nam Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Hội Nhập Pháp Ngữ, Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Kịch Nghệ, 

  và Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Chuyền, Bóng Bầu Dục Bóng Bầu Dục Rugby, 

  Hockey Trên Băng, Vũ Cầu, Bóng Rổ, Điền Kinh, Hội Học Sinh, Hội Ngoài Trời, Hội Thư Viện, 

  Hội Kỷ Yếu, Hội Đa Văn Hóa.

Brookswood Secondary School (BSS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Tây Nam Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Giáo Dục Thương Mại, Sản Xuất Phim Ảnh & Truyền Hình, 

  Chương Trình Dự Bị Nghề Nghiệp, Giáo Dục Toàn Cầu, Kỹ Thuật Thông Tin, Hội Nhập Pháp Ngữ, 

  và Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Vũ Cầu, Bóng Rổ, Đi Vượt Đồng Bằng, Hockey Trên Băng, Golf, 

  Bóng Bầu Dục Rugby, Túc Cầu, Múa Cổ Vũ, Điền Kinh, Bóng Chuyền, Sinh Hoạt Nội Bộ Giờ Trưa, 

  Hội Cờ Vua, Hội Xanh, Hội Học Sinh cho Nhân Bản, Hội Nghệ Thuật, và Hội Đa Văn Hóa.

D.W. Poppy Secondary (DWP)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Đông Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Giáo Dục Thương Mại, Điện Toán, Phát Triển Phương Tiện Kỹ 

 Thuật Số và Truyền Thông, và Chương Trình Âm Nhạc Cấp Tốc, Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Bóng Chuyền, Bóng Rổ, Túc Cầu, Điền Kinh, Vũ Cầu, 

  Đi Vượt Đồng Bằng, Hội Vật Lý, Hội Học Sinh, Hội Kỷ Yếu, Hội Trượt Tuyết, Hội Ngoài Trời, 

  và Hội Đa Văn Hóa.

Langley Fine Arts School (LFAS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Bắc Langley/Fort Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng, Trọn Năm (Phần Mỹ Thuật)

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Chú Trọng Mỹ Thuật Sâu Rộng (Sáng Tác, Vũ, Kịch, Nhạc, Nhiếp Ảnh, 

  Nghệ Thuật Hình Ảnh), Ngôn Ngữ, Tổ Chức & Sản Xuất Kỷ Yếu, Ngành Đa Phương Tiện, 

  Tổ Chức Sân Khấu, và Kỹ Thuật Thông Tin. 

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Thể Thao Nội Bộ (Bóng Ném Tay, Vũ Cầu, Hockey Đánh Banh).

Langley Fundamental Middle & Secondary School (LFS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Tây Nam Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm Lớp 8-9; Học Kỳ Sáu Tháng Lớp 10-12

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Trường này kết hợp trọng tâm về các giá trị xã hội bảo thủ, truyền thống, 

  và nền tảng với Văn hóa và gồm Chương Trình Danh Dự, Kỹ Thuật Thông Tin, Giáo Dục Thương Mại,  

  Liên Học Trình (Lãnh Đạo, Tâm Lý, Sản Xuất Kỷ Yếu), và Ngôn Ngữ.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Chuyền, Vũ Cầu, Bóng Rổ, Điền Kinh, 

  Hội Trượt Tuyết, và Tìm Hiểu Các Vấn Đề Toàn Cầu.

Walnut Grove Secondary School (WGSS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Bắc Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Hội Nhập Pháp Ngữ, Ngôn Ngữ, Thiên Văn, Phương Tiện Kỹ 

  Thuật Số, Giáo Dục Kỹ Thuật, Giáo Dục Thương Mại, và Điện Toán.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Rổ, Vũ Cầu, Điền Kinh, Bóng Chuyền, 

  Hockey Trên Băng, Bơi Lội, Ca Đoàn Jazz, Hội Trượt Tuyết, Hội Tranh Luận, Hội Xe Đạp Núi Rừng, 

  Hội Kỷ Yếu, và Hội Học Sinh.

Langley Secondary School (LSS)
 •  Lớp: 9 – 12

 •  Địa Điểm: Trung Tâm Langley

 •  Năm Học: Học Kỳ Sáu Tháng

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Lớp Cao Cấp, Ngôn Ngữ, Chương Trình Mỹ Thuật Sâu Rộng, 

  Kỹ Thuật Truyền Thông Tin Tức, Nhân Vụ, Kinh Tế Gia Đình, và Giáo Dục Kỹ Thuật.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Bóng Bầu Dục Rugby, Bóng Rổ, Bóng Chuyền, Bóng Bầu Dục 

  Kiểu Mỹ, Gôn, Hockey Trên Băng, Túc Cầu, Vũ Cầu, Điền Kinh, Hội Học Sinh, Ủy Ban Tốt Nghiệp, 

  Đoàn Vũ, Báo Chí, Hội Cờ Vua, Hội Âm Nhạc & Kịch, và Hội Trượt Tuyết.

R.E. Mountain Secondary School (REMSS)
 •  Lớp: 8 – 12

 •  Địa Điểm: Tây Bắc Langley

 •  Năm Học: Trọn Năm

 •  Những Lớp Đặc Biệt: Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (IB), Chương Trình Dự Bị IB Danh Dự Lớp  

  Dưới, Ngôn Ngữ (Pháp Ngữ, Hoa Ngữ Phổ Thông), Giáo Dục Thương Mại, Giáo Dục Kỹ Thuật, 

  và Điện Toán.

 •  Thể Thao, Hội Đoàn, & Sinh Hoạt: Túc Cầu, Bóng Chuyền, Bóng Bầu Dục Rugby, Hockey Trên Băng, 

  Vũ Cầu, Bóng Rổ, Điền Kinh, Hội Kỷ Yếu, Hội Học Sinh, Ủy Ban Tốt Nghiệp, và Thể Thao Nội Bộ.

Các Trường Trung Học tại Langley



Mỗi năm Khu Học Chánh Langley 

mở các chương trình học hè Anh 

ngữ ngắn hạn trong Tháng Bảy và 

Tháng Tám. Chương trình này dành 

cho học sinh từ các nước. Qua các 

lớp Anh ngữ sâu rộng, các sinh hoạt 

hào hứng và ở trọ với các gia đình 

Homestay Canada, học sinh của 

chúng tôi trải qua kinh nghiệm hoàn 

toàn với nền văn hóa Canada nói 

tiếng Anh. Học sinh có thể chọn 

trong số nhiều chương trình và ngày 

bắt đầu khác nhau.

Lớp Cao Cấp  

Học sinh quốc tế có cơ hội bắt đầu học lớp đại học trọn tín chỉ 

trong khi đang học Lớp 12. Tất cả các trường trung học đều có mở 

những lớp cao cấp được chấp nhận là các tín chỉ năm đầu tại các 

trường đại học ở Canada, Hoa Kỳ và trên thế giới.  

Chương Trình Tú Tài Quốc Tế

Trường Trung Học R.E. Mountain được mệnh danh là Trường 

Thế Giới Dạy Chương Trình Tú Tài Quốc Tế (International 

Baccalaureate World School), và có mở Chương Trình Dự Bị IB 

Danh Dự toàn diện cho những lớp dưới, và Các Chương Trình 

Bằng Tốt Nghiệp IB và Chứng Chỉ cho những lớp cuối trung học. 

Học sinh tốt nghiệp từ chương trình văn hóa gay go này dễ được 

nhận vào các trường đại học trên khắp thế giới.  

Học sinh quốc tế thích các ngành 

Nghệ Thuật Hình Ảnh, Vũ, Nhạc, 

Kịch, Nhiếp Ảnh hoặc Sáng Tác 

có cơ hội theo học một chương 

trình chuyên môn tại Trường Mỹ 

Thuật của chúng tôi, vốn xem 

trọng Văn Hóa và Mỹ Thuật như 

nhau. Các chương trình được dành 

cho học sinh trung học (Lớp 8 – 

12) trên căn bản số chỗ giới hạn. 

Học sinh tốt nghiệp từ Trường Mỹ 

Thuật  Langley được nhận vào các 

chương trình Mỹ Thuật hậu trung 

học trên khắp 

thế giới. 

Chương Trình Nền Tảng dành cho những lớp trung học, và được 

dựa trên đường lối giáo dục trở về những điều cơ bản. Trọng tâm 

được đặt vào việc phát triển tinh thần tôn trọng và trách nhiệm, 

tinh thần chăm chỉ làm việc và các khả năng cơ bản như số học, 

văn hóa, văn phạm, ghép âm vận, viết tay và chính tả.

Khu Học Chánh Langley có một Chương Trình Hướng Dẫn để giúp 

học sinh quốc tế chuẩn bị cho kinh nghiệm đi học tại Canada. Học 

sinh quốc tế cũng có thể tham gia nhiều chuyến đi thăm nhiệm ý 

đến các thành phố địa phương và ngoạn cảnh và tham gia các sinh 

hoạt giải trí trong môi trường thiên nhiên ngoài trời ngoại hạng của  

British Columbia.

Học sinh được khuyến khích tham gia các sinh hoạt ngoài học trình 

để phát huy trí tuệ và thể xác khỏe mạnh, vốn thật quan trọng để 

thành công về văn hóa học thuật và an sinh xã hội. Có nhiều hội 

đoàn, hoạt động, thể thao, và những dịp sinh hoạt khác ở trường và 

trong cộng đồng. Tham gia các hoạt động này cũng phát huy khả 

năng truyền đạt thật quan trọng để cải tiến khả năng ngôn ngữ của 

học sinh. 

Muốn thành công về văn hóa, học sinh phải vui thích và được yểm 

trợ vững chắc. Giáo viên và các Phối Hợp Viên Chương Trình Học 

Sinh Quốc Tế tận tâm tại mỗi trường trung học làm việc sát cánh 

với học sinh để bảo đảm đáp ứng các nhu cầu văn hóa, xã hội và 

cảm xúc của các em. Liên lạc thường lệ giữa giáo viên, học sinh, 

phối hợp viên và các gia đình Homestay giúp chúng tôi đáp ứng 

nhanh chóng các mối quan tâm. Học bạ được gửi về gia đình học 

sinh ở quê nhà để bảo đảm cho cha mẹ biết con họ tiến bộ như thế 

nào ở trường và trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ có thể liên lạc 

trực tiếp với Các Phối Hợp Viên ISP để biết tin tức mới nhất về 

mức tiến bộ của học 

sinh.  

Chúng tôi đã có ban Homestay từ 

lúc bắt đầu Chương Trình Học 

Sinh Quốc Tế vào năm  1989.  

Dần dần chúng tôi đã thu thập 

được nhiều kinh nghiệm và khả 

năng chuyên môn, và cha mẹ 

Học Sinh Quốc Tế có thể yên 

tâm là chúng tôi cố gắng hết sức 

để bảo đảm cho học sinh được an 

toàn và thoải mái. Toán Home-
stay của chúng tôi thanh lọc kỹ 

lưỡng những nhà đón nhận học 

sinh và xem học sinh như một 

người trong gia đình. Trong Gia 

Đình Homestay, học sinh có thể 

thoải mái và tự tin để trau giồi 

Anh ngữ và trải qua kinh nghiệm 

về nền văn hóa Canada. Từ chỗ 

ở, học sinh có thể đi bộ đến trường, hoặc gia đình chủ nhà cung cấp 

phương tiện chuyên chở đến trường và về nhà.  

Homestay

Thành công hôm nay sẽ ảnh hưởng đến thành công mai sau. Chọn đúng trường và cộng đồng để du học là một 

trong các quyết định trọng đại nhất của học sinh. Điều quan trọng là phải tự tin và thoải mái sau khi chọn cộng 

đồng và trường. Sau đây là một số lý do tại sao Khu Học Chánh Langley là chọn lựa lý tưởng:

•  Địa điểm tuyệt vời, khí hậu thoải mái

•  Cộng đồng an toàn, người dân thân thiện, các cơ sở giải trí tốt đẹp

•  Phần lớn là cộng đồng nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ = nhiều cơ hội nói và nghe tiếng Anh

•  Nhiều trường, chương trình khác nhau để chọn lựa

•  Đầy đủ các lớp văn hóa và nhiệm ý

•  Dịch vụ yểm trợ toàn diện cho Học Sinh Quốc Tế

•  Giảng dạy bằng Anh ngữ và yểm trợ tại tất cả các trường 

•  Giảng dạy về Học Anh Ngữ và yểm trợ tại tất cả các trường

•  Con đường đưa đến các trường hậu trung học và cơ hội đã được chứng minh

•  Chương Trình Hometay của trường, yểm trợ đầy đủ và biết rõ các nhu cầu của học sinh quốc tế.

Langley có các đặc điểm độc nhất nói trên. Hãy để chúng tôi giúp các bạn đạt trọn tiềm năng và các mục tiêu 

tương lai của mình!

Chăm Sóc và Yểm Trợ Học Sinh

Ban Giảng Huấn và Phối Hợp Viên

Các Chương Trình Học Hè Anh Ngữ và Văn Hóa 

Các Chương Trình Chuyên Môn

Chương Trình Mỹ Thuật Chuyên Môn

Chương Trình Nền Tảng

Chương Trình Hướng Dẫn và Những Chuyến 

Đi Thăm Bên Ngoài 

Các Sinh Hoạt Ngoài Học Trình



Chương Trình Học Sinh Quốc Tế (ISP) của chúng tôi đã đón nhận 

học sinh đến Langley từ năm 1989, và lúc đầu được thành lập để 

giúp học sinh trên khắp thế giới kết bạn với nhau hầu tìm hiểu các 

nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Bằng cách cung cấp một nền 

giáo dục có phẩm chất, yểm trợ mạnh mẽ, và các cơ hội độc nhất, 

chúng tôi chuẩn bị học sinh đáp ứng các thử thách trước mắt khi lên 

học bậc hậu trung học. 

Khu Học Chánh Langley thuộc 

quyền điều hành của Bộ Giáo Dục 

British Columbia. Hơn 40 trường 

cung cấp dịch vụ giáo dục toàn diện 

cho 18,000 học sinh Canada cư ngụ 

trong cộng đồng chúng tôi. Các 

giáo viên được chính quyền chứng 

nhận giảng dạy một học trình đầy 

đủ được chính quyền chứng nhận 

và phê chuẩn tại tất cả các trường. 

Các lớp học và cơ sở tân tiến được 

trang bị đầy đủ đem lại một môi trường học tập hào hứng. Học sinh 

trung học có thể chuẩn bị vào đại học để học bất cứ ngành nào mình 

chọn, gồm Khoa Học, Nhân Văn, Kỹ Thuật, Toán, Ngôn Ngữ, 

Thương Mại, và Mỹ Thuật.  Học sinh tốt nghiệp tại Langley theo 

học các trường đại học trên khắp thế giới.

Tất cả các trường có nhận học sinh 

quốc tế đều có dịch vụ yểm trợ Anh 

ngữ. Học sinh được thẩm định khả 

năng khi đến đây, và được xếp vào các 

cấp Anh ngữ và giảng dạy văn hóa 

thích hợp tùy theo khả năng và mục 

tiêu của học sinh. Các giáo viên 

chuyên môn áp dụng các phương pháp 

giảng dạy hiệu quả để bảo đảm cho 

học sinh thu thập khả năng và kiến thức cần thiết để thành công. 

Học sinh theo học các lớp chung với học sinh Canada từ đầu 

chương trình, tiếp xúc tối đa với người nói tiếng Anh là tiếng 

mẹ đẻ.

Các trường trung học của chúng tôi (lớp 8 -12) cung cấp một môi 

trường học tập tuyệt hảo với đầy đủ các môn học văn hóa. Học sinh 

có thể bắt đầu nhập học vào đầu niên học trong Tháng Chín, hoặc 

vào Tháng Hai, lúc bắt đầu học kỳ thứ nhì. Học sinh hội đủ các 

điều kiện tốt nghiệp của Bộ Giáo Dục sẽ được cấp bằng Tốt Nghiệp 

Dogwood British Columbia  (British Columbia Dogwood Gradua-

tion Diploma).  Các nhân viên cố vấn có kinh nghiệm của chúng tôi 

sẽ hướng dẫn học sinh để chắc chắn là học sinh theo học những lớp 

cần thiết để nâng cao tương lai văn hóa học thuật của các em.  

Các trường cấp hai là những trường năng động và hào hứng với 

cách tổ chức và học trình giúp chuyển tiếp suôn sẻ từ tiểu học sang 

trung học. Chương trình trường cấp hai của chúng tôi được soạn ra 

để đáp ứng các nhu cầu về cảm xúc, xã hội, thể chất, và giáo dục 

của thiếu niên từ 11 đến 13 tuổi (lớp 6 đến 8). Khu Học Chánh đòi 

hỏi trẻ em dưới 13 tuổi phải ở với cha hoặc mẹ trong suốt thời gian 

đi học. 

Khu Học Chánh Langley nhận 

một số giới hạn học sinh quốc tế 

vào học tại một số trường tiểu 

học chọn lọc (Mẫu Giáo – Lớp 

7) trong Khu Học Chánh.  Học 

sinh được kết hợp vào những 

lớp thường lệ thuộc cấp lớp 

thích hợp với tuổi, được yểm trợ 

về Học Anh Ngữ (ELL), và 

nhiều sinh hoạt ngoài học trình.

Muốn nộp đơn vào Chương Trình Học Sinh Quốc Tế Langley, các bạn hãy theo những bước đơn giản sau đây. 

Các bạn có thể lấy xuống một Mẫu Đơn từ website của chúng tôi www.studyinlangley.com, hoặc có thể gửi email đến văn phòng 

chúng tôi tại ispadmissions@sd35.bc.ca để yêu cầu chúng tôi gửi một mẫu đơn.

1) Điền Đơn

 • Dùng bút mực, điền đầy đủ và rõ ràng tất cả những chỗ trong Mẫu Đơn bằng tiếng Anh.

 • Các bạn (học sinh) và cha mẹ nhớ ký tên vào mẫu đơn.

 • Phiên dịch và đính kèm học bạ mới nhất và toàn bộ phiếu điểm của 2 năm học trước.

 • Sao chụp và đính kèm trang có hình của sổ thông hành (hộ chiếu) (của học sinh) (nếu có).

2) Fax các văn kiện trên đến số 1-604-532-1450, hoặc gửi bản chụp các văn kiện đó đến ispadmissions@sd35.bc.ca.

3) Khi nhận vào chương trình, chúng tôi sẽ gửi “Thông Báo Chấp Nhận” cho các bạn, người đại diện, hoặc người liên lạc của 

 các bạn (như ghi trong Mẫu Đơn). Khi nhận được Thông Báo Chấp Nhận, xin đọc kỹ để chắc chắn là tất cả chi tiết đều đúng 

 vì các chi tiết này sẽ được dùng để cấp “Thư Nhận Vào Học”. 

4) Để giữ chỗ, xin đóng đủ số lệ phí ghi trong hóa đơn ngay lập tức. Hóa đơn có kèm theo chỉ dẫn trả tiền và chi tiết ngân hàng.

5) Gửi các văn kiện đơn xin học bản gốc và phiếu điểm đến:

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

6) Khi chúng tôi nhận được trọn số lệ phí như ghi trong “Thông Báo Chấp Nhận”, chúng tôi sẽ cấp “Thư Nhận Vào Học” 

 chính thức để dùng cho Đơn Xin Giấy Phép Du Học. Thư này sẽ được fax và bản chính gửi qua dịch vụ đưa thư.

Langley – Cộng Đồng Chúng Tôi

Nằm cách Vancouver chỉ có 45 cây số về hướng đông tại bờ biển 

phía tây của Canada, Langley là nơi lý tưởng cho học sinh cải tiến 

Anh ngữ trong khi đạt đến các mục tiêu văn hóa của mình. Xét 

theo các tiêu chuẩn thế giới, Langley là một cộng đồng an toàn và 

thân thiện, với bầu không khí của một thành phố nhỏ và tinh thần 

cộng đồng chặt chẽ. Thành phố này có một khu thương mại lớn, 

nhiều rạp xi nê, và nhiều cơ sở giải trí và xã hội trong khắp cộng 

đồng. Với gần 130,000 cư dân của chúng tôi nói tiếng Anh là tiếng 

mẹ đẻ, học sinh quốc tế có cơ hội cải tiến Anh ngữ của mình trong 

khi hội nhập vào nền văn hóa Canada. 

Khu Học Chánh Langley

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế – 

Con Đường Đi Đến Tương Lai

Yểm Trợ Anh Ngữ

Chương Trình Trường Trung Học

Chương Trình Trường Cấp Hai

Chương Trình Trường Tiểu Học

Chỉ Dẫn Nộp Đơn
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Langley School District No.35
International Student Program
4875 - 222nd Street,
Langley, British Columbia,
Canada.  V3A 3Z7

Tel: 604-534-7891
Fax: 604-532-1450

E-mail: isp@sd35.bc.ca
Website: www.studyinlangley.com 
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KHU HỌC CHÁNH LANGLEY
CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH QUỐC TẾ
 • Trường Trung Học
 • Trường Cấp Hai
 • Trường Tiểu Học
 • Các Chương Trình Học Hè

Cùng Nhau Làm Việc
Giúp Học Sinh Thành Công


