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Chổ Ở

CBE làm việc với mạng lưới nhà ở tại Canada họ sắp xếp chổ ở cho trẻ em từ 15-
19 tuổi.  Sống với gia đình người Canada là một cách tốt nhất để học hỏi về
nền  văn hóa người Canada và cải thiện tiếng Anh.  Calgary là nơi nổi tiếng với
những chủ nhà ấm áp, thân thiện và an toàn.

Chúng tôi làm việc với những giám đốc có mạng lưới nhà ở tại
Canada là những người chuyên nghiệp quản lý tất cả các khía cạnh
của chương trình nhà ở của chúng tôi

Những người giám đốc này có trách nhiệm trong tìm kiếm những chủ nhà chất lượng 
cao, kết hợp học sinh quốc tế với những gia đình ở Calgary tương ứng, sắp xếp quyền
giám hộ, và cung cấp sự liên tục giám sát và giúp đỡ.  Điều này đảm bảo một sự
an toàn và vui vẻ cho tất cả học sinh.  

thông tin 
liên lạc

Chào Mừng nơi tuyệt vời để học & sống
Calgary, Canada

Học sinh quốt tế và cha mẹ của họ có quyền tiếp cận với những giám đốc  sắp xếp
chổ ở trong suốt 24 giờ một ngày trong trường hợp có vấn đề hay khẩn cấp.

Chủ nhà ở Calgary thì được lựa chọn cẩn thận.
Các chủ nhà nồng nhiệt chào đón học sinh quốc tế vào nhà của họ và mong muốn
chia sẻ lối sống Canada của họ.

Quá trình lụa chọn chủ nhà vào chương trình chổ ở cho học sinh của chúng tôi thi nghiêm 
khắt.  Các giám đốc sắp xếp chổ ở đảm bảo tất cả các gia đình:

đã được phỏng vấn kỹ lưỡng để xác định sự phù hợp

nhà của họ đã được kiểm tra

đã thông qua một hồ sơ kiểm tra của cảnh sát;

nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong nhà họ

có thể cung cấp một phòng ngủ riêng tư với khu vực học

bằng lòng và nhiệt tình về việc nhận học sinh quốc tế;

chấp nhận học sinh quốc tế trong tất cả hoạt động gia đình họ.

Thêm tin tức làm thế nào nộp đơn, xin vui lòng tham khảo trang web chúng tôi.

cbeinternational.ca

Sở Giáo Dục của Calgary
Giáo Dục Toàn Cầu
1221 - 8 Street S.W.
Calgary, Alberta, Canada T2R 0L4 
điện thoại  | 1-403-817-7711
fax  | 1-403-294-8299
email  | internationalstudents@cbe.ab.ca
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về

Cầu Lông ải Nhiếp Ảnh Bơi Lội(hạn chế)
Bóng Rổ Khúc Côn Cầu Bóng Bầu Dục
Cờ Vua Túc Cầu Bóng Đá Điền Kinh
Hát ạc Bộ Ngoai Trời Hội Đồng Học Sinhl Bóng Chuyền

về
Calgary
Nằm ở tỉnh Alberta của Canada, Calgary là một thành phố quốc tế sôi động
hơn 1,300,000 người. Thành phố chúng tôi thì thân thiện, sạch sẽ, an toàn, và 
cung cấp một tiêu chuẩn sống cao. Calgary có hệ thống chăm sóc sức khỏe
được chinh phủ tài trợ với bệnh viện nhi đồng Alberta với kỷ thụật hiện đạimới.

Calgary cách dãy núi nổi tiếng thế giới Rocky một giờ lái xe và vài dặm của vùng 
hoang dã hoang sơ. Có một loạt khác nhau các hoạt động ngoài trời như là đi bộ
đường dài, leo núi, trượt tuyết, câu cá và cắm trại.

Bạn  sẽ tìm  thấy nhiều cái hấp  dẫn mang tính  văn hóa , nhá hàng  đa dạng,  công  viên và con  đường  đẹp
ởCalgary, với  một sốkhu  vực  đẹp  tự nhiên  nhấtởBắc  Mỹ.

Mùa hè thì ấm áp và thỏa mái với nhiệt độ trung bình khoảng 23 độ C.  Mùa đông nhiệt 
độ trung bình là 0 độ C. Đặc  biệt  gió  giọi  là Chinooks làm ấm thành phố một cách thường 
xuyên. Tất cả các nhà lầu công cộng và nhà ở đều có lò sưởi trung tâm

Calgary là một nơi lý tưởng để sống.
■ Xếp hạng thành phố thứ năm đáng sống nhất của thế giới  về chăm sóc sức khỏe, cơ

sở hạ tầng, văn hóa, và môi trường 2009 – 2016  (dụa theo Economic Intelligence Unit)

■ Học sinh cấp ba của Alberta thì được xếp  hạng  cao  nhất về toán, khoa học,  và viết Tiếng  Anh trong
những nước nói tiếng Anh (Dụa theo:OrganizationforEconomic Co-operation and
Development, PISA, 2015).

■ Thành phố chính nhiều ánh nắng của đất nước với 2,300 giờ ánh sáng mỗi năm.
(Dựa theo: Sự phát triển kinh tế của Calgary, lifeincalgary.ca).

■ Một trong những thành phố mà giá cả phải chăng nhất của Canada để sống; duy nhất tiểu
bang của Canada không phải trả thuế khi mua đồ (Dụa theo: Sự phát triễn kinh tế của
Calgary, lifeincalgary.ca).

Sở Giáo Dục của Calgary
Sở Giáo Dục Calgary chào mừng thế giới. Chúng tôi cống hiến cho sư thành công. của 
học sinh và sáng tạo ra nhiều kinh nghiệm học tập mọt cách rộng rãi và phong phú Đối 
với học sinh của chúng tôi, Chúng tôi tạo ra sự đam mê, truyền cảm hứng cho niềm đam 
mê, khuyết khích sự phát triển và kết hợp viêc học với sự nhận thức của xã hội.

Sở Giáo Dục Calgary (CBE) là hệ thống trường công lớn nhất ở miền tây Canada, với
hơn 235 trường, phục vụ hơn 120,000 học sinh .

CBE theo chương học của chính phủ tỉnh ban Alberta. Tất cả các trường trong tỉnh của Alberta
bắt buộc phải tuân theo chương trình giảng dạy này. Học sinh mà hoàn thành các lớp học
của trung học thì đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp trung học của Alberta.

CBE đưa ra một chương trình lựa chọn rộng rãi.
Bên cạnh những môn  chính, tất cả học sinh lấy thêm nhũng  môn mà em được lụa chọn để
đảm bảo một nền giáo dục toàn diện. Một người điều phố viên của học sinh quốc tế làm 
việc với học sinh để soạn ra một thời khóa biểu riêng biệt dụa trên mục đích, sự
cần thiết, và thích thú của em. Chúng tôi cũng cung cấp sự giúp đỡ toàn diện  về
Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai for học sinh quốc tế mà không phải trả thêm chi phí nào.

Học sinh quốc tế thì được khuyến khích tham gia những hoạt động ngoại khóa.  Đây là cách tốt
nhất để gặp gỡ bạn bè là người Canada.

Môn Chính | có tại tất cả các trường của CBE:
■ Tiếng Anh
 ■ Toán
■ Xả hội học
■ Khoa Học(Khoa học tổng quát,Sinh Vật Học,Hóa Học, vàVạt    Lý)
■ Ngôn Ngữ thứ hai(ví dụ ,Tiếng Pháp,Tiếng Tây Ban Nha)

Môn Chọn Lựa| có ở vài trường trung học của CBE chúng tôi :
■ Mỹ Thuật ■ Thiết Kế ■ Ngôn Ngữ ■ Y Học về thể thao

về trường học và 
học sinh của chúng tôi
Giáo viên của chúng tôi được yêu cầu có chứng nhận của chính phủ Alberta và phải có 
bằng đại học về sư phạm.  Nhiều giáo viên của chúng tôi có bằng thạc sĩ và Tiến sĩ về
giảng dạy và cách học điều này cho thấy đam mê và yêu thích trong giảng dạy của họ.

Sự an toàn và chu đáo của trường chúng tôi để chào đón học sinh quốc tế từ mẫu giáo 
đến lớp 12.  Chọn trường thì dụa vào sự cần thiết và một địa điểm thuận lợi gần nhà.

Học sinh quốc tế có thể học ở trường chúng tôi một học kỳ hay là dài hơn.  Những học sinh 
nào học hơn một năm thì có khả năng hoàn chỉnh chương trình trung học và nhận
được bằng tốt nghiệp trung học của Alberta.

Những học sinh quốc tế của CBE thì rất thành công.
Trường trung học của chúng tôi (lớp 10-12) thì đảm bảo một kinh nghiệm quốc tế đúng 
đắn bằng cách có một người điều phối viên của học sinh quốc tế mà người này::
■ cho biết định hướng của xã hội và hiểu biết việc học ngay khi mới đến.
■ khuyến khích học sinh quốc tế tham gia trong những hoạt động của trường.
■ tạo những cơ hội tốt để gặp gỡ bạn bè người Canada.

Phụ huynh được giữ liên lạc kết nối.
Gia đinh có thể liên lạc với điều phối viên của trường và thông qua những kỷ thuật 
dụa trên trang web để theo dõi sự tiến triễn con của bạn trong suốt năm học.

Con đường học tiếp sau trung học thì cũng có sẵn.
Bằng tốt nghiệp trung học của Alberta thì được công nhận tại các trường đại học, cao đẳng
và kỷ thuật trên toàn thế giới. Chuyên gia  tư vấn khuyên bảo học sinh trong những sự lựa
chọn sau trường trung học và hướng dẫn giúp đở trong quá trình nộp đơn.

Sở Giáo Dục Calgary luôn nằm một trong số các trường học
đứng đầu trên thế giới về thành tích học tập.
■ Bài thi tốt nghiệp lớp 12, một tỷ lệ lớn phần trăm học sinh của chúng tôi đạt điểm

■ Nguồn năng lượng chính của Canada với trụ sở nhất tính theo đầu người Sửa thân Xe hơi Kịich Lãnh Đạo Hiệu suất thể thao

xuất sắc về môn Hóa Hoc, Vật Lý,, Sinh Vật Học và Toán.

(Dụa theo: Phát t r iển kinh tế của Calgary,  

■ Nơi tổ chức thế vận hội  Mùa Đông 1988.

Calgary là một thành phố sôi động cung cấp những tiện nghi hạng nhất và 
được bao bọc xung quanh một vẻ đẹp tự nhiên.

Sửa máy xe hơi Doanh Nghiệp/Đổi Mới Luật Pháp Du Lich
Vi Tính                    Thòi Trang Buôn Bán Nghệ Thuật Thị Giác
Xây Dựng Phim Ảnh Nhạc Hàn
Thẩm Mỹ Làm Đẹp Quản Lý Tiền Bạc        Thể Dục Thể Thao
Nấu Ăn Xử Lý Thông Tin       Sáng tạo kỷ thuật
NhảyĐầm Báo Chí Tâm Lý Học

Hoạt Động Ngoại Khóa | có hầu hết tại các trường trung học của CBE :

Nhà Hát

■ Học sinh trung học của CBE có điểm cao hơn điểm trung bình thế giới trong các
kỳ thi chương trình quốc tế (IB) và chương trình vượt cấp (AP)).

■ Học sinh của Alberta đả được xếp hạng cao nhất về Toán, Khoa Học, và viết
bằngTiếng Anh của những nước nói Tiếng Anh trong kỳ kiểm tra PISA của thế
giới (Programme for International StudentAssessment2015).

Canada là một nước đứngđầu cho học sinh theo học. Ở Canada, Alberta dẩn đầu trong 
các tiểu bang. Ở Alberta, học  sinh Calgary dẩn đầu.
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