CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ HỌC KHU

DELTA

S CH O O L D I STR ICT
IN T E R NAT I O N A L P R O G RAM S
PANTONE: 187 RED, 368 GREEN, 012 YELLOW, 302 BLUE

...nhiều hơn nữa!

●> ● Bãi biển tuyệt đẹp
● ● Sân golf và các cơ sở giải trítrong mỗi cộng đồng
>
● ● Phía trước đại dương và những con đường mòn
>
trong rừng
●> ● Dễ dàng đi đến Vancouver và khu trượt tuyết Whistler
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CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
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TRÊN THẾ GIỚ

NƠI TỐT NHẤT TẠI BỜ BIỂN PHÍA TÂY

● Giáp biên giới Hoa Kỳ
● 20 phút từ Sân Bay Vancouver
● 30 phút từ trung tâm Vancouver
● Gần các Dãy Núi North Shore,
Whistler và Seattle

●>
●
>
●
>
●
>

Knight

BẢN ĐỒ DELTA VÀ KHU VỰC

VỊ TRÍ

www.GoDelta.ca

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

BẢN ĐỒ DELTA VÀ KHU VỰC

Chào Mừng đến với Delta!
Chúng tôi cam kết bảo đảm rằng thời gian của bạn ở đây là một thành công
và trải nghiệm của cuộc đời.
Chúng tôi tự hào cung cấp nhiều loại chương trình bao gồm các Trường Học
Truyền Thống, Học Viện Thể Thao và Mỹ Thuật, các chương trình Xếp Lớp
Nâng Cao và Tú Tài Quốc Tế, và Tiếng Pháp. Đồng thời, còn có nhiều cơ hội
ngoại khóa, lãnh đạo và tình nguyện cho học sinh.
Cộng đồng toàn cầu của chúng tôi sẵn sàng chào đón bạn. Các gia đình
người bản xứ (homestay) của chúng tôi rất mong được gặp bạn và chia sẻ
nhà cửa và cuộc sống của họ với bạn. Tất cả chúng tôi đều nóng lòng giúp
bạn thực hiện thử thách mới thú vị này!
Tham gia cùng chúng tôi và hãy xem vì sao Delta thực
sự lại nhiều hơn thế nữa...

Bà Karen Symonds, B.Ed., M.Ed.
Giám đốc, Chương Trình Học Sinh Quốc Tế
 KSymonds@GoDelta.ca
 +1.604.952.5372
 +1.604.396.6862

CANADA
BRITISH
COLUMBIA
Vancouver

DELTA

Ba Cộng Đồng Tích Cực
TSAWWASSEN - Tọa lạc ở South Delta, Tsawwassen cách Bến Phà BC chưa đầy
5 phút và giáp biên giới Hoa Kỳ. Tsawwassen là một cộng đồng tầng lớp trên trung
lưu và có những bãi biển Thái Bình Dương tuyệt đẹp, các cửa hàng độc đáo và các
hoạt động ngoài trời vô tận bao gồm trượt ván, chèo thuyền kayak, lướt ván, chơi
golf và đi xe đạp.
LADNER - Thường được coi là một trong những hòn ngọc quý ẩn mình trong khu
vực Vancouver, Ladner là một cộng đồng thân thiện và sôi động. Nơi đây có một
môi trường nghệ thuật và văn hóa thịnh vượng và là nơi có nhiều đội thể thao cộng
đồng, bao gồm Thể Dục Dụng Cụ Delta. Một bên giáp ranh với Sông Fraser, Ladner
là một điểm đến phổ biến cho chèo thuyền, đua thuyền và cưỡi ngựa.
NORTH DELTA - North Delta lớn nhất trong ba cộng đồng của Delta. Đây là nơi có
nhiều cơ sở vui chơi giải trí và không gian xanh, bao gồm Công Viên Watershed,
Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Delta và Công Viên Tỉnh Bang Burns Bog (một trong
những công viên được bảo vệ lớn nhất trong khu vực đô thị trên thế giới). North
Delta là một điểm đến phổ biến cho hoạt động đi xe đạp địa hình và leo núi. Đây
cũng là một trong những khu vực đô thị nhất của Delta với nhiều loại nhà hàng và
cửa hiệu.

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

?

BẠN CÓ
BIẾT

Delta tự hào có nhiều
ánh nắng mặt trời nhất
trong bất kỳ cộng đồng
nào ở Vancouver. Nơi
đây có mùa hè ấm áp,
ánh nắng mặt trời và
mùa đông ôn hòa.

www.GoDelta.ca
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●> ● Các trường tiểu học và trung học
● ● Chọn trường của bạn
>

• Các trường trung học nhỏ hơn hoặc lớn hơn (800 - 1500 học sinh)
• Các trường tiểu học nhỏ hơn hoặc lớn hơn (175 - 550)
• Các cộng đồng Tsawwassen, Ladner hoặc North Delta
• Hệ thống trường học theo học kỳ hoặc cả năm
●> ● Chọn khóa học của bạn
● ● Xếp Lớp Nâng Cao, Tú Tài Quốc Tế, Tiếng Pháp, Chương Trình Học Viện,
>
Trường Học Truyền Thống

TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
ĐỀU CÓ NHỮNG ĐIỀU SAU
●> ● Một loạt các khóa học, thể thao và câu lạc bộ để lựa chọn
● ● Hướng dẫn ESL (đã bao gồm trong học phí)
>
● ● Điều Phối Viên Quốc Tế, người chăm sóc các nhu cầu cụ thể của
>
học sinh quốc tế
●> ● Các giáo viên được chứng nhận của British Columbia dạy chương
trình học của British Columbia
●> ● Tư vấn viên được đào tạo
●> ● Cố vấn nghề nghiệp và đại học
●> ● Các tiện nghi trong nhà và ngoài trời chuyên dụng và cập nhật

Cầu Lông

TRƯỜNG TRUNG HỌC SANDS

LỰA CHỌN CỦA BẠN!

TRƯỜNG TRUNG HỌC SEAQUAM

THỂ
THAO

TRƯỜNG TRUNG HỌC NORTH DELTA

●> ● Cả Năm
● ● Tốt Nghiệp
>
● ● Mùa Hè
>

TRƯỜNG TRUNG HỌC DELVIEW

●> ● Chương trình cho trẻ em lứa tuổi
từ 5 đến 17
●> ● Ngắn Hạn (tham gia liên tục vào
đầu tháng của bất kỳ tháng nào)

TRƯỜNG TRUNG HỌC BURNSVIEW

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC DELTA

CHỌN!

TRƯỜNG TRUNG HỌC SOUTH DELTA

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

RẤT NHIỀU LỰA

















































Khúc Côn Cầu Bằng
Bóng
Bóng Rổ



Cổ Vũ
Xuyên Quốc Gia





Curling





Khúc Côn Cầu Trên Cỏ





Dã Cầu



Golf







Thể Dục Dụng Cụ







Lacrosse





Bóng Bầu Dục





Trượt Tuyết





Bóng Đá



Bơi Lội



Tennis


Frisbee Thể Thao










HỌC VIỆN DELTA
• 2 lớp học trong một ngày học,
mỗi ngày thứ hai
• Học sinh nhận được điểm số và
các tín chỉ trong bảng điểm
• Được giảng dạy bởi các giáo
viên đam mê và chuyên ngành
cùng các huấn luyện viên
chuyên nghiệp

HỌC VIỆN
NGHỆ THUẬT

HỌC VIỆN
THỂ THAO

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Khiêu vũ
Học Viện Hiệu Ứng Đặc Biệt
Diễn Xuất Phim
Sản Xuất Phim
Hát Giao Hưởng (Opera)
& Biểu Diễn

Bóng chày
Golf
Lacrosse
Bóng đá
Bóng mềm

Chương Trình Môi Trường/Sinh Thái – Farm Roots đoạt giải thưởng
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Vật

Làm những điều bạn yêu thích ở trường




Water Polo
Tập Thể Hình





Điền Kinh
Bóng Chuyền




*Các môn thể thao diễn ra theo mùa và có thể thay đổi theo từng năm.

?

BẠN CÓ
BIẾT





Học sinh có thể lựa chọn
từ hơn 150 khóa học tại
bất kỳ trường trung học
nào của chúng tôi.

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

CÁC TRƯỜNG
TRUNG HỌC
VỀ CÁC TRƯỜNG TRUNG
HỌC CỦA CHÚNG TÔI
Bảy trường trung học của chúng tôi cung cấp các chương trình độc
đáo và chuyên sâu cùng một loạt các khóa học cho học sinh từ lớp 8
đến lớp 12. Ngoài ra, còn có sẵn một loạt các hoạt động thể thao, câu
lạc bộ, lãnh đạo và tình nguyện viên.

TRƯỜNG TRUNG HỌC BURNSVIEW
>

Sĩ Số Học Sinh: 800

>

Sĩ Số Học Sinh Quốc Tế: 80

>

Hệ Thống Trường Học Cả Năm

>

Hơn 160 khóa học

>

Chương Trình Đặc Biệt: Tiếng Pháp

Burnsview là một trường nhỏ hơn, tọa lạc tại một vị trí thuận tiện ở North
Delta, ngay bên kia đường từ hồ bơi cộng đồng, sân trượt băng và các
cơ sở vui chơi giải trí khác. Burnsview có các tiêu chuẩn học tập cao, một
cam kết phục vụ cộng đồng và một Hội Đồng Lãnh Đạo Sinh Viên tích cực.
Trường cũng có một Chương Trình Robotics từng đoạt giải thưởng.

TRƯỜNG TRUNG HỌC DELTA

Trường Trung Học Delta tọa lạc tại thị trấn Ladner. Ladner là trái tim hành
chính của Delta, nơi bạn có thể tìm thấy Tòa Thị Chính, cũng như Văn
Phòng Hội Đồng Giáo Dục Delta. Nó cũng nằm dọc theo Sông Fraser nơi
con sông chảy vào Thái Bình Dương. Nhà trường cung cấp một chương

?

BẠN CÓ
BIẾT

>

Sĩ Số Học Sinh: 1,400

>

Sĩ Số Học Sinh Quốc Tế: 140

>

Hệ Thống Trường Học Cả Năm

>

Hơn 160 khóa học

>

Chương Trình Đặc Biệt: Khóa học AP (bao gồm cả Toán
Calculus), Chương Trình Farm Roots

>

Học viện - Khiêu Vũ, Golf, Sản Xuất Phim, Diễn Xuất Phim,
Hiệu Ứng Phim Đặc Biệt, Lacrosse và Hiệu Suất

trình học tập toàn diện mạnh mẽ và nhiều cơ hội ngoại khóa. Vị trí trung
tâm của Trường Trung Học Delta có nghĩa là chỉ mất 5 phút đi bộ từ
trường đến trung tâm thị trấn Ladner. Nó tiếp giáp với một công viên lớn
và thư viện cộng đồng.

Hầu hết các trường trung học ở Delta hoạt động trên hệ thống trường học cả năm. Điều
này có nghĩa là học sinh học tám môn học cùng một lúc - bốn môn một ngày và bốn môn
ngày tiếp theo. Những sinh viên đang học nửa năm vẫn có thể tham gia một trường học
cả năm và trải nghiệm có tất cả tám lớp học! Chúng tôi cũng có hai trường hoạt động trên
hệ thống học kỳ.

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

www.GoDelta.ca
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CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

TRƯỜNG TRUNG HỌC DELVIEW
>

Sĩ Số Học Sinh: 800

>

Sĩ Số Học Sinh Quốc Tế: 50

>

Hệ Thống Trường Học Học Kỳ

>

Hơn 150 khóa học

Delview nằm ở trung tâm của North Delta và tự hào về việc cung cấp sự
chăm sóc và hỗ trợ cá nhân cho học sinh trong một môi trường khuyến
khích và đầy thách thức. Các trường học nhỏ hơn có thể là môi trường
thoải mái cho những học sinh quốc tế thích cách tiếp cận cá nhân và
muốn nhanh chóng tự làm quen với nhà trường, nhân viên trường học và
các học sinh khác. Delview nổi tiếng ở North Delta với việc quảng bá thúc
đẩy tham gia cộng đồng và cơ hội lãnh đạo cho sinh viên.

TRƯỜNG TRUNG HỌC NORTH DELTA
>
>
>
>

Sĩ Số Học Sinh: 1,200
Sĩ Số Học Sinh Quốc Tế: 30
Hệ Thống Trường Học Học Kỳ
Hơn 160 khóa học

North Delta là một trường tích cực và đa văn hóa cung cấp một loạt
các chương trình, bao gồm một Chương Trình Kinh Doanh mạnh mẽ và
Chương Trình Công Bằng Xã Hội. North Delta có một chương trình nghệ
thuật phát triển rực rỡ, cũng như nhiều loại hình các câu lạc bộ và các đội
thể thao cạnh tranh. Trường tọa lạc tại vị trí thuận tiện ở trung tâm mua sắm
và thương mại của North Delta.

TRƯỜNG TRUNG HỌC SANDS
>
>
>
>
>
>

Sĩ Số Học Sinh: 800
Sĩ Số Học Sinh Quốc Tế: 80
Hệ Thống Trường Học Cả Năm
Hơn 140 khóa học
Chương Trình Đặc Biệt: Khóa học AP
Học viện - Bóng Đá, Bóng Chày

Trường Trung Học Sands nằm trong khu vực nhà ở hiện đại chỉ cách
Trung Tâm Giải Trí Sungod ở North Delta một đoạn ngắn. Sands là một
trường năng động, với một cơ quan lãnh đạo sinh viên mạnh mẽ và các
giáo viên sáng tạo. Là một ngôi trường nhỏ, Sands có thể mang đến cho
học sinh sự chú ý cá nhân trong khuôn viên thân thiện của trường. Nhà
trường nhấn mạnh việc tham dự và tham gia của sinh viên cả trong lớp
cũng như trong các hoạt động ngoại khóa.

?

BẠN CÓ
BIẾT

Delta luôn có một trong những tỷ lệ tốt nghiệp
cao nhất trong khu vực Vancouver và tỉnh
bang. Học sinh của chúng tôi thường xuyên
hội đủ điều kiện để được vào các trường đại
học xếp hạng hàng đầu trên thế giới và nhận
được học bổng cho những thành tích học tập
của các em, khả năng lãnh đạo và đóng góp
cho trường học và cộng đồng toàn cầu.

6
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Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

Là cái nôi của Chương Trình Tú Tài Quốc tế, Seaquam có truyền thống
học tập xuất sắc. Học sinh tốt nghiệp của trường thường xuyên kiếm
được các học bổng uy tín cho các trường đại học trên khắp Canada và

>

Sĩ Số Học Sinh: 1,300

>

Sĩ Số Học Sinh Quốc Tế: 75

>

Hệ Thống Trường Học Cả Năm

>

Hơn 170 khóa học

>

Chương Trình Đặc Biệt: Tú Tài Quốc Tế (IB)

>

Học viện - Bóng Mềm, Golf

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC

TRƯỜNG TRUNG HỌC SEAQUAM

Hoa Kỳ. Đồng thời, Seaquam cũng có các chương trình thể thao, nghệ
thuật và công nghệ tuyệt vời. Seaquam nằm trong một cộng đồng có uy
tín ở North Delta có tên là Sunshine Hills.

TRƯỜNG TRUNG HỌC SOUTH DELTA

Trường Trung Học South Delta trong nhiều nghĩa là trái tim của cộng đồng
Tsawwassen an toàn, mang định hướng gia đình. Trường cung cấp một
loạt các khóa học, các môn tự chọn, cơ hội thể thao và các chương trình
nghệ thuật. Đây là nơi có nhiều đội vô địch trường trung học cấp tỉnh bang

>

Sĩ Số Học Sinh: 1,400

>

Sĩ Số Học Sinh Quốc Tế: 140

>

Hệ Thống Trường Học Cả Năm

>

Hơn 170 khóa học

>

Các Chương Trình Đặc Biệt - Các lớp học Xếp Lớp Nâng
Cao, Tiếng Pháp, STRIVE, Chương Trình Farm Roots

>

Học viện - Golf, Bóng Đá, Sản Xuất Phim, Diễn Xuất Phim,
Hiệu Ứng Phim Đặc Biệt, Hiệu Suất, Lacrosse

và có các câu lạc bộ phát triển mạnh mẽ và thành tích học tập chắc chắn.
Trường tự hào có một kiến trúc khoa học hiện đại mới nhất và các cơ sở
phòng thí nghiệm. Mặc dù là một trong những trường học lớn nhất của
chúng tôi nhưng trường cũng có cảm giác rất ấm áp và lôi cuốn.

?

BẠN CÓ
BIẾT

Delta cũng cung cấp các
chương trình tiểu học cho
học sinh từ Mẫu Giáo đến
Lớp 7. Học sinh từ 10 tuổi trở
lên có thể tham gia Chương
Trình Ở Nhà Với Người Bản
Xứ (Homestay) của chúng tôi.
Ngoài ra, cha mẹ có thể sống
với con cái của họ trong cộng
đồng của chúng tôi. Vui lòng
xem Tài Liệu Chương Trình
Tiểu Học bổ sung của chúng
tôi và trang web của chúng tôi
để biết thêm thông tin.

www.GoDelta.ca
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÙA HÈ

CÁC CHƯƠNG
TRÌNH MÙA HÈ

Mùa Hè ở Delta là một
Trải Nghiệm Tươi Đẹp!
Được bao quanh ba phía bởi nước và chỉ cách 30 phút từ trung tâm Vancouver và
nhiều sự kiện diễn ra ở đó vào mùa hè, các bãi biển tuyệt đẹp, môi trường tự nhiên và
vị trí thuận tiện của Delta khiến nơi đây trở thành một nơi hoàn hảo cho một chương
trình cắm trại mùa hè học Tiếng Anh của trẻ em.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
CẮM TRẠI HÈ LINH HOẠT
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Tháng Bảy và tháng Tám
Cá nhân hoặc nhóm
2 tuần đến 8 tuần
Độ tuổi từ 5–17 tuổi
Các lớp học mới bắt đầu vào mỗi thứ Hai
Lớp học kết thúc vào thứ Sáu
Bảng điểm và chứng chỉ
Các lớp học được giảng dạy bởi các giáo viên có chứng
nhận của British Columbia
Dịch vụ đưa đón và trả khách tại sân bay miễn phí
Các chương trình được bố trí tại nhiều địa điểm của trường
Kiểm tra ngôn ngữ diễn ra vào ngày đầu tiên. Học sinh được
xếp vào các lớp học dựa theo độ tuổi và trình độ tiếng Anh.
Học sinh từ 10 tuổi trở lên có thể được xếp vào Chương Trình
Homestay của Học Khu Delta.

BA CHƯƠNG TRÌNH

Chọn một cái thích hợp với bạn, hoặc pha trộn
và làm cho phù hợp!
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>

Hướng Dẫn Tiếng Anh (9 giờ sáng - 12 giờ trưa)

>

Hướng Dẫn Tiếng Anh Chuyên Sâu Nguyên Ngày (9 giờ sáng - 3 giờ chiều)

>

Hướng Dẫn Tiếng Anh Buổi Sáng và Tham Quan Buổi Chiều (bao gồm cả
các hoạt động thể thao, giáo dục và văn hóa) (9 giờ sáng - 4 giờ 30 chiều)

www.GoDelta.ca

?

BẠN CÓ
BIẾT

Khi bạn không có mặt trong lớp hoặc tham gia các
hoạt động tham quan trong mùa hè, thì còn có rất
nhiều điều để làm ở Delta! Đảo Westham, Burns Bog
(một khu công viên được bảo vệ lớn gấp 6 lần Công
Viên Stanley) và Đảo Deas là tất cả những khu vực
giải trí phổ biến trong phạm vi Delta.
Mọi người ở Delta ưa thích:
> Chơi golf (sân golf 6 lỗ)
> Câu cá và câu cua
> Đua Xe Đạp Tour de Delta
> Đua thuyền, chèo thuyền kayak và thuyền buồm
> Đi xe đạp
> Bơi lội
> Cưỡi ngựa
> Mua sắm
> Lễ Hội Mặt Trời Mùa Hè Tsawwassen
> Biểu Diễn Máy Bay Vịnh Boundary
> Phiên chợ cộng đồng cuối tuần
...và hơn thế nữa

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

CÁC CHƯƠNG
TRÌNH MÙA HÈ

Đến với Delta để bắt đầu vào tháng Chín? Hãy đến sớm một vài tuần và
tham gia một chương trình mùa hè để khắc phục sự thay đổi giờ giấc của
bạn, bắt đầu cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn, làm quen với phong cách
giảng dạy của Canada và gặp gỡ những học sinh khác cũng sẽ bắt đầu
năm học của họ vào tháng Chín!

HÃY TÍCH CỰC KHI
BẠN HỌC TIẾNG ANH!
Học sinh trong chương trình hoạt động buổi chiều có thể thực
hành kỹ năng giao tiếp của họ khi vui chơi trong một môi trường
an toàn và được giám sát. Các hoạt động sẽ thay đổi đôi chút từ
năm này qua năm khác, nhưng có thể bao gồm:

Các Hoạt Động Thể Thao
>

Trò chơi bóng chày của người
Canada ở Vancouver

>

Lái ca-nô, chèo thuyền kayak

>

Công Viên Extreme Air (công

và đi thuyền
viên trampoline)
>

Đua xe Go-Kart

>

Laser Tag

Hẻm Núi và Cầu Treo Capilano

>

Bowling

>

Bãi Biển Centennial

>

Công Viên Nước Big Splash

>

Công Viên Deer Lake

>

Đảo Granville và Du Thuyền Habour

>

Núi Grouse và Skyride Gondola

>

Bảo Tàng Nhân Chủng Học

>

Các trung tâm mua sắm Metrotown và

>

Bảo Tàng Cảnh Sát

Tsawwassen Mills

>

Thế Giới Khoa Học

>

Hẻm Núi và Cầu Treo Lynn

>

Cung Vũ Trụ Thiên Văn

>

PNE (Triển Lãm Quốc Gia Thái Bình Dương)

>

Công Viên Queen Elizabeth

Các Hoạt Động Tham Quan
>

và Khu Vui Chơi Playland

Các Hoạt Động Giáo Dục

và Nhạc Viện
>

Đại Học British Columbia

>

Khu Bảo Tồn Các Loài Chim Reifel

>

Thủy Cung Vancouver

?

BẠN CÓ
BIẾT

Các lớp học được giảng dạy
bởi các giáo viên có chứng
nhận của British Columbia.
British Columbia được biết
đến trên toàn thế giới về các
yêu cầu chứng nhận giáo
viên toàn diện và khắt khe
của mình.

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÙA HÈ

Hãy Đi Tiên Phong – Hãy Sẵn Sàng!

HOẠT ĐỘNG | ĐỊNH HƯỚNG | CHUẨN BỊ ĐẠI HỌC

DELTA

...nhiều hơn nữa!

ĐỊNH HƯỚNG

Học sinh tham dự các khóa định hướng của trường học để:
> đánh giá trình độ tiếng Anh của họ
> xác nhận lịch học và các khóa học của trường
> tìm hiểu về cấu trúc và kỳ vọng của trường
> tìm hiểu về các câu lạc bộ, thể thao và các cơ hội khác tại mỗi
trường
> gặp gỡ Điều Phối Viên Quốc Tế và nhân viên của chúng tôi
> tìm hiểu cách thức của các em ở trường
Vào tháng Chín có một chuyến tham quan và hoạt động, nơi các học
sinh quốc tế mới có thể gặp gỡ và giao lưu với các học sinh quốc tế mới
khác và bắt đầu kết bạn!
Các khóa định hướng nhỏ hơn diễn ra vào đầu mỗi tháng để học sinh bắt
đầu trải nghiệm các trường học ở Canada trong các lớp học thích hợp và
cảm thấy thoải mái trong môi trường học tập ở Canada.

CHUẨN BỊ ĐẠI HỌC

Đối với tất cả học sinh của chúng tôi, trường trung học chỉ là một điểm
dừng trong hành trình giáo dục của họ. Mỗi tháng Mười Một chúng tôi tổ
chức một “Hội Chợ Đại Học” cho học sinh quốc tế của chúng tôi để gặp
gỡ các đại diện từ một số trường đại học hàng đầu và các trường hậu
trung học trên toàn quốc. Điều Phối Viên Quốc Tế giúp học sinh chuẩn bị
câu hỏi của các em về những điều kiện tiên quyết, chương trình, yêu cầu
đầu vào, học bổng và nhiều hơn nữa.
Các Cố Vấn Nghề Nghiệp ở mỗi trường và Nhân Viên Chương Trình
Quốc Tế cung cấp hướng dẫn và trợ giúp cá nhân miễn phí cho học sinh
tốt nghiệp với các đơn xin học sau trung học của họ.
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CÁC HOẠT ĐỘNG THAM
QUAN HÀNG THÁNG

Được tổ chức và giám sát bởi đội ngũ nhân viên của chúng tôi, Delta
cung cấp các hoạt động hàng tháng cho học sinh quốc tế trên toàn học
khu. Một trong số này bao gồm:
> Lái ca-nô, đi bộ đường dài, bắn cung và các hoạt động
ngoài trời khác
> Đi chơi bằng phà và dành một ngày ở Victoria, thủ phủ của
British Columbia
> Trượt tuyết hoặc trượt ván tuyết ở Whistler
> Đi bộ trên tuyết và trượt ống ở Dãy Núi North Shore
> Một buổi tối Halloween ma ám tại công viên giải trí
Playland Vancouver
...và nhiều hơn nữa!

?

BẠN CÓ
BIẾT

Học sinh tốt nghiệp Học Khu Delta đã tham dự
nhiều trường đại học uy tín trên toàn thế giới bao
gồm Đại Học British Columbia, Đại Học Queens,
Đại Học McGill, Đại Học Waterloo, Đại Học Toronto,
Đại Học Simon Fraser, Đại Học Victoria, Đại Học
Nghệ Thuật & Thiết Kế Emily Carr, Trường Điện Ảnh
Vancouver, Cao Đẳng Kings, Đại Học Stanford, Đại
Học Osaka, Đại Học Keio, Đại Học Meiji, Đại Học
Western, Đại Học McMaster, Đại Học La Salle, Đại
Học York, Đại Học Melbourne và nhiều hơn thế nữa!
Gần đây, học sinh tốt nghiệp của chúng tôi đã được
cấp hơn $400,000 học bổng trong một năm!

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

HOMESTAY

NG VỚI
HOMESTAY- SỐ
NADA
A
C
H
ÌN
Đ
IA
G
T
MỘ
SỐNG TRONG MỘT GIA
ĐÌNH CANADA

Chương Trình Homestay của chúng tôi do Học Khu Delta điều hành,
không phải do một doanh nghiệp tư nhân. Nhân viên của Chương Trình
Quốc Tế cam kết cung cấp nơi ở homestay an toàn, chất lượng cho mỗi
học sinh. Tất cả các gia đình chủ nhà đều có:
> Kiểm tra tiền án tiền sự
> Kiểm tra những người giới thiệu
> Các chuyến viếng thăm nhà
> Một buổi phỏng vấn cá nhân
Học sinh cung cấp đánh giá và kín đáo phản hồi về gia đình chủ nhà
nhiều lần trong một năm.

GẶP GỠ GIA ĐÌNH CANADA
CỦA BẠN

Chúng tôi có các gia đình có nguồn gốc, sở thích, quy mô và bản chất
đa dạng. Chúng tôi sẽ tìm học sinh phù hợp với họ!
> Trên mẫu đơn có các câu hỏi cho phép học sinh chia sẻ nhu cầu
và sở thích của các em.
> Các điều phối viên Homestay kết hợp học sinh với gia đình.
> Sau khi kết hợp, các đại lý, học sinh và phụ huynh sẽ nhận được
thông tin liên lạc cũng như các hình ảnh về gia đình homestay.
Đây là Hồ Sơ Homestay.
> Chúng tôi khuyến khích học sinh, phụ huynh và gia đình
homestay bắt đầu giao tiếp và xây dựng mối quan hệ.
> Các gia đình chủ nhà sẽ đón học sinh tại sân bay khi các em
đến nơi.

BAO GỒM NHỮNG GÌ?

Học sinh được cung cấp những thứ sau đây trong một gia đình
nói tiếng Anh:
> Một phòng ngủ riêng có giường thoải mái và chỗ học tập
> Các tiện nghi phòng tắm và giặt là
> Ba bữa ăn đầy đủ mỗi ngày và đồ ăn nhẹ
> Hỗ trợ đi lại đưa và đón từ trường học (nếu hơn 20 phút đi bộ)
> Dịch vụ đưa đón và trả khách tại sân bay miễn phí
> Tiếp cận với một điều phối viên homestay. Điều này bao gồm hỗ
trợ thay đổi nhà ở khi cần thiết.
> Liên lạc và chăm sóc khẩn cấp 24 giờ

DÀNH CHO NHỮNG PHỤ
HUYNH SỐNG TẠI DELTA

Một số phụ huynh chọn sống với con cái của họ ở Delta. Đối với những
phụ huynh này, chúng tôi cung cấp sự trợ giúp bao gồm
> tiếp cận nhân viên đa văn hóa/định cư
> định hướng phụ huynh để cha mẹ có thể hiểu được hệ thống
giáo dục Canada
> các cơ hội xã hội và kết nối liên lạc cho phụ huynh
> tiếp cận các lớp học ESL cho người lớn
...cùng các dịch vụ và hỗ trợ khác
Các gia đình cũng có thể tự mình sắp xếp chỗ ở homestay và quyền
giám hộ.

?

BẠN CÓ
BIẾT

Các Điều Phối Viên Homestay
làm việc chặt chẽ với gia đình,
học sinh và các Điều Phối Viên
Quốc Tế tại trường để bảo đảm
rằng học sinh nhận được sự
chăm sóc và trợ giúp nhất quán
thông qua giao tiếp rõ ràng giữa
tất cả các bên cung cấp hỗ trợ.

Chương Trình Quốc Tế Học Khu Delta

www.GoDelta.ca

11

VÌ SAO LÀ DELTA?
 Vị trí thuận tiện và an toàn trong khu
vực Vancouver

 Tỷ lệ người nói tiếng Anh cao trong các
trường học và trong cộng đồng

 Chương trình homestay và giám hộ do Học
Khu quản lý

 Thuộc các trường có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất
ở British Columbia

 Tỷ lệ chấp nhận đại học cao
 Chuẩn bị đại học chuyên sâu, hội chợ đại học

miễn phí và hỗ trợ miễn phí các hồ sơ đại học

 Hỗ trợ 24 giờ cho học sinh, đại lý và
phụ huynh

 Các giáo viên và chương trình đoạt
giải thưởng

và Tiếng Pháp

 Các hoạt động tham quan hàng tháng
 Cộng đồng cởi mở, thân thiện, sôi động và
mang tính toàn cầu

 Các chương trình linh hoạt và tiếp nhận
liên tục

 Nhân viên hỗ trợ nói tiếng Quan Thoại, Nhật,
Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và
tiếng Việt

 Dịch vụ đưa đón và trả khách tại sân bay
miễn phí

HÃY NỘP ĐƠN NGAY!
BƯỚC

1

BƯỚC

2

BƯỚC

3

NỘP BỘ HỒ SƠ
> Hoàn tất mẫu đơn (trực tuyến, fax
hoặc email)
> Kèm theo bảng điểm cho 3 năm vừa qua
> Nộp lệ phí hồ sơ
THANH TOÁN
> Các hồ sơ được chấp thuận sẽ
được lập hóa đơn
> Nộp toàn bộ lệ phí chương trình
NHẬN THƯ CHẤP THUẬN
> Thư Chấp Thuận Chính Thức được
gửi cho đương đơn khi đã thanh toán
xong lệ phí.

Bạn cũng có thể sử dụng một trong những đại lý tuyển
dụng/đại lý đối tác được phê duyệt của chúng tôi, những người
sẽ hỗ trợ hồ sơ của bạn và các lịch trình đi lại khác.

iều
h
n
.
.
.
SCH OOL DIST R ICT
hơn nữa!
CHƯƠNG TRÌNH
QUỐC TẾ HỌC KHU

DELTA

I NTE RNATI ONAL P ROGRAMS
PANTONE: 187 RED, 368 GREEN, 012 YELLOW, 302 BLUE

Để biết thêm thông tin hoặc
nộp hồ sơ hãy liên lạc:
Bà Karen Symonds, B.Ed., M.Ed.
Giám Đốc Chương Trình Học Sinh Quốc Tế
 +1.604.952.5366
 +1.604.952.5383
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