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Tại sao bạn lại nên chọn chúng tôi?

Thành tích cao

Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi tiếp tục học tại các cơ 
sở giáo dục sau trung học như Đại học McGill, Đại học 
Toronto và Đại học B.C. trong số nhiều trường khác.

Các lựa chọn học tập

Trường học của chúng tôi có một loạt các chương 
trình từ Tú tài quốc tế đến xếp lớp nâng cao, tự học, 
thể thao và nghệ thuật.

Các trường học của chúng tôi

6 trường trung học có rất nhiều chương trình, môn tự 
chọn, môn thể thao và câu lạc bộ. 21 trường tiểu học 
đón học sinh từ mẫu giáo tới lớp 7.

Hỗ trợ học sinh

Tất cả các trường đều hỗ trợ ELL (Học tiếng Anh) và 
các trường trung học có một giáo viên Liên lạc quốc 
tế sẽ theo sát quá trình học tập của học sinh. Các học 
sinh trung học được tham gia những hoạt động tự 
chọn hàng tháng gồm trượt tuyết, khúc côn cầu và 
chuyến tham quan Victoria.

Cộng đồng của chúng tôi

Cộng đồng thân thiện và hòa nhập nằm ở chân dãy 
nũi Thompson.

Lưu trú nhà dân của chúng tôi

Các gia đình đầy kinh nghiệm chào đón học sinh tới ở 
trong nhà như một thành viên gia đình.

Chào mừng

Nằm giữa dãy núi Thompson và con sông Fraser rộng 
lớn, khu vực có dân số khoảng 100.000 người. Có các 
hoạt động dành cho mọi sở thích tại đây, từ đường 
mòn đi bộ và khu trượt tuyết tới tổ hợp rạp chiếu 
phim, thư viện, trung tâm giải trí, các khu thể thao 
dưới nước và thể thao ngoài trời.

Chúng tôi chào đón các học sinh quốc tế từ độ tuổi 
tiểu học tới trung học, và đưa các em hoàn toàn hòa 
nhập với ngôi trường cùng các bạn học người Canada. 
Việc hòa nhập này cho phép học sinh không chỉ cải 
thiện khả năng tiếng Anh mà còn kết bạn lâu dài và 
được trải nghiệm nền giáo dục cũng như văn hóa 
Canada.

Học khu 42 phục vụ các thành phố Maple 
Ridge và Pitt Meadows: những cộng đồng an 
toàn, hướng đến gia đình, cách phía đông 
Vancouver chỉ 45 phút.

“Cá nhân tôi mong muốn chào đón các học sinh từ mọi quốc gia tới học tập tại ngôi trường của 

chúng tôi. Các giáo viên và nhân viên nhà trường cam kết dạy học sinh bằng hết khả năng và 

các gia đình bản xứ sẽ nhận các học sinh quốc tế tới lưu trú.”

Sylvia Russell
Giám đốc Học khu 42
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Các kỹ năng ứng dụng

Kế toán, Kinh tế, Tiếp thị, Kim loại, Ẩm thực, Phim 
hoạt hình kỹ thuật số, Công nghệ ô tô, Nghề mộc

Các môn thể thao

Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Chạy băng 
đồng, Điền kinh trên sân vận động, Thể thao dưới 
nước, Bi đá trên băng, Thể dục dụng cụ, Đấu vật

Các câu lạc bộ

Hội đồng học sinh, Câu lạc bộ viết, Câu lạc bộ nhiếp 
ảnh, Câu lạc bộ câu cá bằng mồi, Câu lạc bộ bóng 
bàn, Câu lạc bộ bóng rổ giờ nghỉ trưa

Các chương trình đặc biệt

Tú tài quốc tế (IB)

• Chương trình Văn bằng (DP**)
• Chương trình Trung học (MYP)
• Tú tài quốc tế (IB)

Viện Nghệ thuật Liên ngành (thu phụ phí) cho học 
sinh cơ hội theo đuổi việc học về sân khấu và khám 
phá những cơ hội nghề nghiệp về sân khấu, múa, 
thoại, phim ảnh và truyền hình.

Lớp: 8-12

gss.sd42.ca

Học thuật

Chương trình giảng dạy của BC, chương trình Danh 
dự 8, 9 và 10

Các khóa học ngôn ngữ

Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

Các khóa học tự chọn về nghệ thuật

Ban nhạc hòa nhạc, Ban nhạc Jazz, Ghita, Biểu diễn & 

sản xuất sân khấu, Phim ảnh & truyền hình

Trường Trung học Garibaldi
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Các chương trình đặc biệt

Viện Nghệ thuật Kỹ thuật số cung cấp bảy lĩnh vực 
trọng tâm cho các học sinh quan tâm tới việc phát 
triển kỹ năng sử dụng máy tính để tạo ra các tác 
phẩm nghệ thuật thế kỷ 21. Học sinh có thể lấy chứng 
chỉ về Hoạt hình 3D, Chế bản điện tử, Nghệ thuật kỹ 
thuật số, Đa phương tiện, Lập trình máy tính, Kỹ thuật 
âm thanh, Hiệu ứng đặc biệt cho phim ảnh, và Thiết 
kế web.

Lớp: 8-12

mapleridgesecondary.ca

Học thuật

Chương trình giảng dạy của BC, xếp lớp nâng cao 
(AP), chương trình học tiếng Pháp, các lớp học danh 
dự nâng cao học thuật

Các khóa học ngôn ngữ

Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức

Các khóa học tự chọn về nghệ thuật

Ban nhạc hòa nhạc, Ban nhạc Jazz, Ghita, Hợp xướng, 
Nhạc Jazz có lời, Biểu diễn & sản xuất sân khấu, Nhiếp 
ảnh, Điêu khắc & gốm sứ, Vẽ & hội họa, Kịch, Xưởng 
nghệ thuật, Nghệ thuật thị giác

Các kỹ năng ứng dụng

Chế tác kim loại, Vẽ kỹ thuật, Nấu ăn chuyên nghiệp, 
Dệt may, Công nghệ ô tô, Kế toán, Trợ lý quản trị kinh 
doanh, Dệt may, Kinh tế, Du lịch, Đồ gỗ, Kỹ thuật

Các môn thể thao

Cầu lông, Bóng đá, Khúc côn cầu trên cỏ (dành cho 
nữ), Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bầu dục, Điền kinh 
trên sân vận động, Thể thao dưới nước, Bóng vợt trên 
sân, Chạy băng đồng, Bi đá trên băng, Đấu vật

Các câu lạc bộ

Hội đồng học sinh, Câu lạc bộ tranh luận, Câu lạc bộ 
môi trường, Câu lạc bộ nhiếp ảnh, Câu lạc bộ câu cá 
bằng mồi, Câu lạc bộ ngoài trời, Câu lạc bộ trò chơi 
chiến lược, Câu lạc bộ đạp xe leo núi

Trường Trung học Maple Ridge
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Các kỹ năng ứng dụng

Công nghệ ô tô, Nghề mộc, Gia công kim loại, Kế 
toán, Khởi nghiệp, Tiếp thị, Đào tạo nấu ăn, Cơ khí 
năng lượng, May

Các môn thể thao

Bóng đá, Chạy băng đồng, Bóng chuyền, Khúc côn 
cầu bóng, Bóng rổ, Golf, Điền kinh trên sân vận động

Các câu lạc bộ

Câu lạc bộ sách, Câu lạc bộ tranh luận, Câu lạc bộ 
môi trường, Câu lạc bộ trò chơi chiến lược, Câu lạc bộ 
câu cá bằng mồi, Câu lạc bộ đạp xe leo núi, Câu lạc 
bộ ngoài trời, Câu lạc bộ nhiếp ảnh

Các chương trình đặc biệt

Viện Khúc côn cầu (thu phụ phí) là một chương trình 
chuyên biệt dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, 
cho phép các em cân bằng giữa yêu cầu về học tập 
với phát triển kỹ năng khúc côn cầu. Học sinh của 
Viện Khúc côn cầu sẽ được nhận tín chỉ môn Giáo 
dục thể chất và/hoặc Khúc côn cầu nâng cao.

Các học sinh được kiểm tra cả trong và ngoài sân 
băng để theo dõi sự tiến bộ cá nhân. Các em cũng 
nhận được video phân tích, đánh giá thể lực, đánh 
giá trực tiếp và báo cáo hồ sơ người chơi.

Chương trình Viện CNTT Microsoft (ITA) đem đến 
cho học sinh các kỹ năng công nghệ hàng đầu trong 
ngành, giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng. Các học 
sinh nhận được chương trình giảng dạy kỹ thuật số 
và chứng chỉ Microsolf đa cấp, từ cấp độ Chuyên sâu 
đến Chuyên gia tới đến Bậc thầy.

Lớp: 8-12

schools.sd42.ca/pmss

Học thuật

Chương trình giảng dạy của BC, Chương trình Danh 
dự Toán học

Các khóa học ngôn ngữ

Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Các khóa học tự chọn về nghệ thuật

Hợp xướng, Ban nhạc hòa nhạc, Ban nhạc Jazz, Ghita, 
Sản xuất & biểu diễn sân khấu, Anime, Vẽ & hội họa, 
Phương tiện kỹ thuật số, Hoạt hình kỹ thuật số, Phim 
ảnh & truyền hình, Nhiếp ảnh, Gốm sứ & điêu khắc, 
Dệt may

Trường Trung học Pitt Meadows
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Các chương trình đặc biệt

Viện Khúc côn cầu (thu phụ phí) là một chương trình 
chuyên biệt dành cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12, 
cho phép các em cân bằng giữa yêu cầu về học tập 
với phát triển kỹ năng khúc côn cầu. Học sinh của 
Viện Khúc côn cầu sẽ được nhận tín chỉ môn Giáo 
dục thể chất và/hoặc Khúc côn cầu nâng cao.

Các học sinh được kiểm tra cả trong và ngoài sân 
băng để theo dõi sự tiến bộ cá nhân. Các em cũng 
nhận được video phân tích, đánh giá thể lực, đánh 
giá trực tiếp và báo cáo hồ sơ người chơi.

Chương trình Viện CNTT Microsoft (ITA) đem đến 
cho học sinh các kỹ năng công nghệ hàng đầu trong 
ngành, giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng. Các học 
sinh nhận được chương trình giảng dạy kỹ thuật số 
và chứng chỉ Microsolf đa cấp, từ cấp độ Chuyên sâu 
đến Chuyên gia tới đến Bậc thầy.

Lớp: 8-12

schools.sd42.ca/srt

Học thuật

Chương trình giảng dạy của BC, các lớp học danh dự 
nâng cao học thuật, nghiên cứu theo hướng độc lập 
(IDS)

Các khóa học ngôn ngữ

Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Các khóa học tự chọn về nghệ thuật

Trường Rock, Ghita, Công nghệ âm nhạc, Biểu diễn & 
sản xuất sân khấu, Phương tiện kỹ thuật số, Lập trình 
& hoạt hình, Kịch, Xưởng nghệ thuật, Đồ họa, Nhiếp 
ảnh

Các kỹ năng ứng dụng

Nghề mộc, Vẽ kỹ thuật & kỹ thuật, Chế tác kim loại, 
Ẩm thực, Đào tạo quán cà phê, Tiếp thị, Phương tiện 
kỹ thuật số, Đồ gỗ

Các môn thể thao

Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng bầu dục, Khúc 
côn cầu trên cỏ, Bóng vợt trên sân

Các câu lạc bộ

Câu lạc bộ sách, Robot, Câu lạc bộ trò chơi, Câu lạc bộ 
trượt tuyết & trượt ván trên tuyết, Công bằng xã hội / 
Me to We

Trường Trung học Samuel Robertson
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Các kỹ năng ứng dụng

Mô hình 3D, Thiết kế trò chơi điện tử, Gia công kim 
loại, Nấu ăn chuyên nghiệp, Dệt may, Công nghệ ô tô, 
Thiết kế công nghiệp, Kế toán, Khởi nghiệp, Đổi mới 
quản lý, Robot, Đồ gỗ, Nhiếp ảnh, Chế tác kim loại

Các môn thể thao

Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Điền kinh trên sân 
vận động, Cầu long, Khúc côn cầu trên cỏ, Chạy băng 
đồng

Các câu lạc bộ

Câu lạc bộ trò chơi điện tử (trò chơi video), Câu lạc 
bộ hành vi tử tế ngẫu nhiên, Hội đồng học sinh, Lãnh 
đạo học sinh, Câu lạc bộ hành động sinh thái, Câu lạc 
bộ thể hình, Câu lạc bộ câu cá bằng mồi, Câu lạc bộ 
lãnh đạo thể dục

Các chương trình đặc biệt

Chương trình Viện CNTT Microsoft (ITA) đem đến 
cho học sinh các kỹ năng công nghệ hàng đầu trong 
ngành. Các học sinh nhận được chương trình giảng 
dạy kỹ thuật số và chứng chỉ Microsolf và Adobe đa 
cấp, từ cấp độ Chuyên sâu đến Chuyên gia tới đến 
Bậc thầy.

Lớp: 8-12

schools.sd42.ca/thss

Học thuật

Chương trình giảng dạy của BC 
Tự học (SDL)

Các khóa học ngôn ngữ

Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Tây Ban Nha

Các khóa học tự chọn về nghệ thuật

Ban nhạc hòa nhạc, Hợp xướng, Nhạc Jazz có lời, Biểu 

diễn & sản xuất sân khấu, Điêu khắc & gốm sứ, Vẽ & 

hội họa, Nghiên cứu phim ảnh

Trường Trung học Thomas Haney
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Các chương trình đặc biệt

Viện Bóng đá (thu phụ phí) có các khóa học dành 
riêng cho bóng đá từ lớp 8 đến 12. Học tập trên lớp 
bao gồm hướng dẫn về thể dục, dinh dưỡng, rèn 
luyện sức mạnh, triết lý thể thao, thiết lập mục tiêu, 
quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo, triết lý huấn 
luyện và luật chơi. Trên sân, học sinh tập trung vào 
phát triển kỹ năng cá nhân và nguyên tắc trò chơi.

Chương trình Viện CNTT Microsoft (ITA) đem đến 
cho học sinh các kỹ năng công nghệ hàng đầu trong 
ngành, giúp thu hẹp khoảng cách kỹ năng. Các học 
sinh nhận được chương trình giảng dạy kỹ thuật số 
và chứng chỉ Microsolf đa cấp, từ cấp độ Chuyên sâu 
đến Chuyên gia tới đến Bậc thầy.

Viện Bóng rổ (thu phụ phí) hướng dẫn cho học sinh từ 
lớp 8 đến lớp 12 về huấn luyện, thực hiện trách nhiệm, 
sơ cứu và đào tạo thể thao, các em có cơ hội nhận 
chứng chỉ thông qua Chương trình Chứng nhận Huấn 
luyện Quốc gia. Trên sân, các tiết học tập trung vào kiến 
thức thể chất và các kỹ năng vận động cơ bản, các kỹ 
năng thể thao theo mô hình Phát triển Vận động viên 
Dài hạn của Liên đoàn Bóng rổ Canada, và các kỹ năng 
cụ thể về bóng rổ. Tăng cường hướng dẫn bóng rổ với 
các buổi lý thuyết trên lớp, các lớp học về sức mạnh và 
điều hòa, và các diễn giả.

Lớp: 8-12

schools.sd42.ca/westview

Học thuật

Chương trình giảng dạy của BC

Các khóa học ngôn ngữ

Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

Các khóa học tự chọn về nghệ thuật

Hợp xướng, Ban nhạc, Ban nhạc Jazz, Biểu diễn & sản 
xuất sân khấu, Vẽ & hội họa, Gốm sứ & điêu khắc, 
Nền tảng nghệ thuật, Nhiếp ảnh

Các kỹ năng ứng dụng

Kế toán, Tiếp thị, Dệt may, Nghiên cứu gia đình, Nghệ 
thuật, Thiết kế kim loại & trang sức, Thiết kế công 
nghiệp, Robot & thiết kế công nghiệp, Thiết kế gỗ 
sáng tạo, Cơ khí & công nghệ năng lượng, Nghề mộc 
& đồ gỗ, Công nghệ ô tô, Thiết kế thời trang & bán 
hàng, Chỉnh sửa phim & hiệu ứng đặc biệt , Thiết kế 
trò chơi điện tử

Các môn thể thao

Bóng đá, Chạy băng đồng, Khúc côn cầu trên cỏ (dành 
cho nữ), Bóng rổ, Điền kinh trên sân vận động, Bóng 
bầu dục, Golf, Đấu vật, Khúc côn cầu trên cỏ, Cầu lông

Các câu lạc bộ

Câu lạc bộ sách, Câu lạc bộ trượt tuyết & trượt ván 
trên tuyết, Câu lạc bộ Thiên Chúa giáo, Câu lạc bộ trò 
chơi, Câu lạc bộ thể hình, Câu lạc bộ câu cá bằng mồi

Trường Trung học Westview
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Học tập ở Canada - Chương trình Quốc tế MRPM

Các nhân viên lưu trú nhà dân của chúng tôi phỏng vấn cẩn thận từng gia đình và tới thăm nhà họ để đảm bảo rằng 
họ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chúng tôi. Các gia đình bản xứ được đào tạo thường xuyên bởi các điều phối 
viên lưu trú nhà dân đa văn hóa và giàu kinh nghiệm của chúng tôi, những người luôn tận tâm hỗ trợ học sinh.  

Chúng tôi đưa học sinh tới với những gia đình Canada chu đáo và đảm bảo . Sống cùng gia đình bản xứ cho 
phép các học sinh tập trung vào việc học, nâng cao trình độ tiếng Anh và hòa nhập với văn hóa Canada. Các gia 
đình bản xứ của chúng tôi thể hiện sự đa dạng văn hóa ở xã hội Canada và mang đến trải nghiệm giá trị cho học 
sinh khi sống trong một môi trường đa dạng.  

Lưu trú nhà dân
Bộ phận lưu trú nhà dân và các gia đình bản xứ của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong 
chương trình, đã đón nhận các học sinh trong hơn 20 năm. Các học sinh quốc tế chọn chương 
trình lưu trú nhà dân của học khu chúng tôi sẽ cảm thấy được chào đón, an toàn và tin cậy.
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Cuộc sống học sinh
Các học sinh quốc tế được khuyến khích hòa 
nhập vào đời sống học đường bằng cách 
tham gia các hoạt động tại trường.

Các trường trung học Maple Ridge-Pitt Meadows có các 
câu lạc bộ, hoạt động và môn thể thao, từ nghệ thuật, 
ban nhạc, hợp xướng và ghita cho tới bóng đá, bóng rổ, 
robot và sân khấu.  Mỗi người đều tìm được những thứ 
phù hợp ở tất cả các trường học của chúng tôi.  

Mỗi năm học, các học sinh đăng ký Chương trình 
Quốc tế Maple Ridge – Pitt Meadows sẽ có cơ hội 
đăng ký các chuyến đi như tham quan Victoria, núi 
Rocky và núi Whistler.  Những chuyến đi này được 
giám sát bởi các nhân viên học khu đã qua đào tạo 
để đảm bảo rằng học sinh có những trải nghiệm 
đáng nhớ và an toàn.

Việc tham gia sẽ giúp học sinh tạo kết nối với các học 
sinh người Canada và có những kỷ niệm lâu dài

12
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Học tập ở Canada - Chương trình Quốc tế MRPM

Trải nghiệm Văn 
hóa Mùa hè

Chương trình Văn hóa Mùa hè của chúng 
tôi dành cho các học sinh quốc tế từ 13 tới 
18 tuổi muốn rèn luyện kỹ năng nói tiếng 
Anh và trải nghiệm những nét đặc sắc nhất 
của văn hóa Canada trong thời gian nghỉ hè.

Các lớp học được thiết kế để cải thiện tiếng Anh thông 
qua hoạt động nhóm, bài học về văn hóa Canada và 
các hoạt động địa phương. Các học sinh cũng sẽ có thể 
tham gia vào những chuyến tham quan địa phương 
thú vị, trong khi được sống với một gia đình bản xứ 
Canada và trải nghiệm văn hóa Canada cùng lối sống 
ngoài trời ở Bờ Tây của chúng tôi.

Lịch trình mẫu

Thứ 2 - Thứ 5: Lớp buổi sáng / Tham quan buổi chiều

Thứ 6: Tham quan cả ngày

Thứ 7 - Chủ Nhật: Thời gian cùng gia đình bản xứ
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Chương trình Dự bị  
Mùa hè
Chương trình Dự bị Mùa hè của chúng tôi 
được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên học 
tập dài hạn tại Canada đồng thời trải nghiệm 
những nét đặc sắc nhất của văn hóa Canada.

Các học sinh sẽ được hướng tới những khía cạnh khác 
nhau trong văn hóa Canada và cũng tập trung vào 
nâng cao khả năng tiếng Anh.

•  Học về lịch sử, văn hóa Canada và cộng đồng địa 
phương của bạn

•  Phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện, phát 
biểu trước công chúng, viết, từ vựng và thảo luận 
nhóm

•  Tham gia vào các chuyến tham quan địa phương thú 
vị tập trung vào văn hóa Canada

• Sống cùng gia đình bản xứ Canada

Lịch trình mẫu

Thứ 2 - Thứ 6: Lớp buổi sáng / Tham 
quan buổi chiều

Thứ 7 - Chủ Nhật: Thời gian cùng gia 
đình bản xứ

* Chương trình thường bắt đầu vào 
tuần thứ 2 của tháng 8. Hãy liên hệ 
với chúng tôi để biết ngày cụ thể. Lịch 
trình có thể được điều chỉnh theo địa 
điểm và quy mô nhóm.
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