Tờ Gấp Tuyển Sinh Quốc Tế
Lưu Ý về Nội Dung
Chào Mừng đến Lethbridge, Alberta, Canada!


Thành phố chúng tôi cung cấp một điểm đến lý tưởng cho Học Viên Quốc Tế.
Với dân số hơn 93 000, Lethbridge đủ lớn để cung cấp tất cả những lợi thế của
một thành phố lớn, nhưng cũng đủ nhỏ để bảo đảm an toàn và sự thân thiện
xung quanh, dễ tiếp cận các dịch vụ, và một cảm giác cộng đồng gần gũi.



Lethbridge, Alberta nằm ở Tây Canada trên các thảo nguyên đẹp và nhìn thấy
được rặng Rocky Mountains hùng vĩ. Cư dân Lethbridge được tiếp cận dễ dàng
với các điểm đến nổi tiếng thế giới như:
 Công Viên Quốc Gia Banff và Công Viên Hòa Bình Quốc Tế Waterton
Lakes
 Head-Smashed-In Buffalo Jump
 Bảo Tàng Khủng Long Royal Tyrrell
 Trung Tâm Trình Diễn Frank Slide
Lethbridge là một trung tâm chính ở Alberta và Canada để học tập và nghiên
cứu bao gồm:
 Đại Học Lethbridge
 Trường Cao Đẳng Lethbridge
 Trung Tâm Nghiên Cứu Nông Nghiệp Lethbridge
 Viện Nghiên Cứu Bệnh Động Vật
Lethbridge cung cấp tất cả những tiện nghi của một thành phố sôi động có giao
thông công cộng được phát triển tốt, các cơ sở giải trí và mua sắm hiện đại.
Cộng đồng có một nền văn hóa và nghệ thuật rất phát triển bao gồm một phòng
tranh và viện bảo tàng tuyệt vời.





Thông Tin Nhanh:




Các đợt gió ấm Chinook vào mùa đông làm cho Lethbridge ấm hơn nhiều nơi ở
Canada.
Lethbridge được hưởng hơn 320 ngày nắng mỗi năm.
Lethbridge có hai viện giáo dục bậc cao– Trường Cao Đẳng Lethbridge và
Trường Đại Học Lethbridge.

Khu Học Chánh Lethbridge số 51:




Trong các trường của mình, chúng tôi chào đón học viên quốc tế từ khắp thế
giới. Chúng tôi tự hào dẫn đầu về giáo dục ở Alberta và Canada! Các trường
chúng tôi thuộc hệ thống trường công lập của Alberta và chúng tôi phục vụ hơn
10 000 học viên ở 21 trường. Các trường ở Alberta luôn xuất sắc trên thế giới
theo Chương Trình để Thẩm Định Học Viên Quốc Tế (PISA), thường nằm trong
ba vùng hàng đầu trên thế giới.
Các trường chúng tôi cung cấp nhiều loại chương trình được thiết kế nhằm đáp
ứng nhu cầu của tập thể học viên da dạng. Mỗi trường đều hiện đại và sạch, và
học viên được tiếp cận các công nghệ máy tính mới nhất. Các chương trình có
trong khu chúng tôi bao gồm:
 Môn học chính khóa: Anh Ngữ, Khoa Học Xã Hội, Khoa Học và Toán Học
 Chuyên môn: Anh ngữ làm ngôn ngữ thứ hai (ESL), môi trường tiếng
Pháp, Chương Trình Cử Nhân Quốc Tế (IB), Chương Trình Bố Trí Nâng
Cao (AP)
 Các Khóa Ngoại Ngữ: tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha
 Các Khóa Mỹ Thuật: Ban Nhạc, Đồng Ca, Kịch Nghệ, Khiêu Vũ, Nghệ
Thuật Tạo Hình
 Giáo Dục Thể Chất
 Các Khóa Học Nghề Nghiệp và Công Nghệ: Công Nghệ Thông Tin, Công
Nghệ Truyền Thông, Thiết Kế, Thực Phẩm, Thời Trang, Xe Hơi, Nghiên
Cứu Thân Xe, Công Nghệ Xây Dựng, Hàn, Quản Lý Doanh Nghiệp
 Các Hoạt Động Học Viên: Câu Lạc Bộ, Bóng Rổ, Bóng Chuyền, Bóng Bầu
Dục, Rugby, Curling, Golf, Cầu Lông, Chạy Việt Dã, Điền Kinh, Vật, Bóng
Chày, Sản Xuất Kịch, Sản Xuất Khiêu Vũ

Học Viên Quốc Tế


Việc hỗ trợ học viên quốc tế của chúng tôi được cung cấp bởi:
 Văn Phòng Quốc Tế Vụ
 Các quản trị viên chương trình học viên quốc tế ở từng trường
 Một giáo viên-cố vấn được phân cho từng học viên
 Một khóa học Định Hướng Học Viên Quốc Tế tuyệt vời
 Chuyến đi ngày được tổ chức cho học viên quốc tế đến một hoặc nhiều
nơi sau đây: Calgary, Waterton, Head-Smashed-In, đèo Crowsnest Pass
 Một nhà cung cấp Dịch Vụ Homestay do địa phương điều hành

Chương Trình Homestay


Chúng tôi tạo điều kiện cho các chương trình Homestay dành cho học viên 14
tuổi trở lên qua các Dịch Vụ Lethbridge Homestay. Học viên có cơ hội sống
trong nhà của một gia đình Canada được chọn cẩn thận. Nhà cung cấp
Homestay của chúng tôi nhấn mạnh đến sự an toàn và thoải mái của từng học
viên. Học viên có trông đợi:
o các gia đình được chọn lọc kỹ và
o các ngôi nhà được kiểm tra trước khi bố trí học viên
o Các bữa ăn do gia đình Homestay cung cấp
o một phòng ngủ riêng có góc học tập
o tiếp cận dễ dàng với giao thông công cộng
o Sự hỗ trợ và theo dõi thường xuyên của điều phối viên Homestay

Cách Làm Đơn Xin


Để biết thêm thông tin và để truy cập thủ tục và lệ phí làm đơn, hãy xem:
o Trên mạng: www.internationalservices.lethsd.ab.ca
o Bằng yêu cầu email: internationalservices@lethsd.ab.ca
o Facebook: https://www.facebook.com/lethbridgeinternationalservices
o Qua bưu điện ở:
International Services Office
Lethbridge School District No. 51
433 – 15th Street South
Lethbridge, Alberta, Canada
T1J 2Z4

Lời chứng nhận
Sinah đến từ Đức nói, “Tôi rất hài lòng vì đã ở Lethbridge. Đó đã là, và vẫn là, một
khoảng thời gian không thể nào quên.”
David đến từ Mexico nói, “Tôi chỉ thích ở Lethbridge! Homestay của tôi rất tuyệt. Tất
cả chúng tôi ăn tối cùng nhau. Tôi đã kết được bạn từ khắp thế giới.”
Jacquelyne đến từ Brazil nói, “Sự hỗ trợ của trường thật tuyệt và các lớp học đầy hiệu
quả của trường thật tuyệt vời, với các giáo viên đầy năng lực và lòng yêu thương.”

