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Nơi Khởi Đầu Cho Một Tương Lai Thành Công

 Lý Do Học Sinh Chọn Học tại Burnaby
• Vị trí tuyệt vời – môi trường đô thị, nhiều không gian xanh, gần trung tâm 

Vancouver, các bãi biển, đại dương và các rặng núi trượt tuyết
• Dễ dàng tiếp cận giao thông công cộng
• Danh tiếng học thuật xuất sắc – một trong những Chương Trình Xếp Lớp 

Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) lớn nhất ở Canada, gồm hai trường 
học đào tạo Chương Trình cấp Bằng Xếp Lớp Nâng Cao Capstone uy tín

• Nhiều lựa chọn về trường học – 41 trường tiểu học (Mẫu giáo - Lớp 7) và 8 
trường trung học (Lớp 8 – 12)

• Các khóa học đa dạng trong trường – Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn, 
Thể Thao, Học Viện CNTT, Ngôn Ngữ và nhiều khóa học khác

• Hỗ trợ du học sinh cả trong và ngoài nhà trường
• Cơ sở vật chất hiện đại và công nghệ tân tiến
• Hoạt động ngoại khóa phong phú – các câu lạc bộ nhà trường, tham 

quan, các môn thể thao cộng đồng và nhiều cơ sở giải trí
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Vị Trí Hoàn Hảo

 Thành phố Burnaby tọa lạc tại trung tâm Greater Vancouver, 
người dân nơi đây sống theo thiên hướng gia đình an lành và có 
tính cộng đồng rất cao.

Burnaby là nơi: 
• Có môi trường xanh sạch đẹp, với những rặng núi địa phương, đại dương, 

hồ nước trong vắt và những công viên xanh tươi chỉ cách thành phố vài phút
• Di chuyển dễ dàng và thuận tiện bằng phương tiện giao thông xuyên suốt 

Burnaby và các khu vực lân cận  
• Cách trung tâm Vancouver chỉ 20 - 30 phút di chuyển bằng tàu Skytrain   
• Có đầy đủ các dịch vụ như thư viện và trung tâm gia sư, cũng như nhiều lựa 

chọn giải trí như các trung tâm thương mại và rạp chiếu phim
• Có các trung tâm cộng đồng và thể thao với bể bơi, sân tennis và bóng rổ, 

sân trượt băng, nhà thi đấu và các cơ sở nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc
• Là quê hương của hai học viện sau trung học được xếp hạng cao: Đại Học 

Simon Fraser và Học Viện Công Nghệ British Columbia; và cách Đại Học 
British Columbia chỉ 30 phút lái xe

• Các lễ hội cộng đồng và sự kiện văn hóa diễn ra quanh năm
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Thành Công trong Học Thuật của Chúng Tôi

 Học khu Burnaby School District có 41 trường tiểu học 
(cho học sinh 5 - 12 tuổi) và 8 trường trung học (cho học sinh 
13 - 18 tuổi). Tất cả các trường đều được Bộ Giáo Dục British 
Columbia chứng nhận.

Các thế mạnh về học thuật:
• Burnaby School District có một trong các chương trình Xếp Lớp Nâng Cao 

(Advanced Placement (AP)) lớn nhất ở Canada 
• Hai trường của Burnaby đã được chọn để đào tạo chương trình cấp Bằng 

Xếp Lớp Nâng Cao Capstone uy tín
• Tỷ lệ nhận học bổng cho bậc sau trung học cao
• Hỗ trợ du học sinh học tiếp lên đại học
• Rất nhiều học sinh đã được chấp nhận vào các trường đại học hàng đầu 

như Đại Học British Columbia, Đại Học Toronto, Đại Học Waterloo, Đại Học 
McGill, MIT, Princeton, Harvard, v.v.

• Các khóa học tự chọn phong phú như Luật Pháp, Kinh Doanh, Robot Học, 
Hoạt Họa, Tâm Lý, Triết Học, Công Bằng Xã Hội, Âm Nhạc, Khiêu Vũ, 
Nghề Mộc, Nấu Ăn và nhiều khóa học khác
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 Các Trường Học của Burnaby có cơ sở vật chất hiện đại và công 
nghệ tiên tiến nhất.

Cơ sở vật chất ở mọi trường trung học: 
• Phòng máy MAC và máy tính PC
• Phòng thí nghiệm khoa học
• Thư viện lớn 
• Phòng Khiêu Vũ và Kịch Nghệ
• Phòng sáng tác nghệ thuật
• Phòng âm nhạc
• 2 phòng tập thể dục thể hình

• Phòng huấn luyện thể hình
• Sân chơi thể thao ngoài trời 
• Phòng thí nghiệm Robot 
• Phòng hướng dẫn về Nữ Công 

Gia Chánh
• Phòng công nghệ công nghiệp 
• Căng tin



Trường Trung Học Alpha
930 Alpha Avenue | Số học sinh: 1.100 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2 
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Chương Trình Chứng Chỉ về Robot Học, Đào Tạo Bằng Tiếng Pháp, Nhà Hát 
và Vũ Đoàn
 

Tiêu điểm: 
• Alpha mang đến cho du học sinh một môi trường được quan tâm và hỗ trợ 

đầy đủ, tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng kết bạn và tìm kiếm sự trợ giúp 
bổ sung từ giáo viên 

• Chương trình học tập chuyên sâu với hàng loạt các khóa Xếp Lớp Nâng 
Cao (Advanced Placement (AP)) cho các học sinh đạt thành tích cao

• Phòng Nghiên Cứu Khoa Học Quy Mô Lớn Cấp Đại Học   
• Alpha cung cấp chương trình Nhà Hát và Vũ Đoàn chuyên biệt dành cho 

những học sinh đủ điều kiện  
• Chương trình Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn phong phú bao gồm  

Kịch, Nhạc Hòa Tấu và Hợp Xướng, Khiêu vũ, Gốm & Điêu Khắc, Thiết Kế, 
Hội Họa và Truyền Thông Số 

• Chương trình Alpha BETA cho học sinh lớp 8-10 nâng cao
• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được nhận vào: Đại Học British 

Columbia, Đại Học Simon Fraser, Đại Học Alberta, Đại Học Victoria,  
Đại Học Waterloo

Trường Trung Học Burnaby Central
6011 Deer Lake Parkway | Số học sinh: 1.400 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2 
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Trình Diễn Hợp Xướng, Chứng Chỉ Nghệ Thuật Ẩm Thực
 

Tiêu điểm: 
• Phòng Nghiên Cứu Khoa Học Quy Mô Lớn Cấp Đại Học
• Chương trình Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn đạt giải thưởng với nhiều 

khóa học để lựa chọn, bao gồm Nhiếp Ảnh, Ban Nhạc Jazz, Dàn Hợp Xướng, 
Nhạc Hòa Tấu, Khiêu Vũ, Biên Kịch, Đạo Diễn và nhiều khóa học khác

• Nổi tiếng về các chương trình thể thao, Burnaby Central đã giành chiến thắng 
ở nhiều giải vô địch thể thao cấp tỉnh hơn bất kỳ trường nào khác tại British 
Columbia. Hơn 30 đội thể thao khác nhau hoạt động hàng năm

• Đội học sinh năng động của trường tham gia vào rất nhiều hoạt động ngoại 
khóa và tình nguyện

• Tòa nhà đạt chứng nhận Vàng LEED (Đi đầu trong Thiết kế về Năng lượng  
và Môi trường)

• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được chấp nhận vào: Đại Học British 
Columbia, Đại Học Toronto, Western, Đại Học York, Concordia, Carlton, 
McMaster, Queens, MIT, Đại Học Boston, Đại Học Miami, Viện Nghệ  
Thuật Vancouver
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Trường Trung Học Byrne Creek
7777 18th Street | Số học sinh: 1.050 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2 
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Chương Trình Cấp Chứng Chỉ Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn, Đào Tạo 
Ngành Nghệ Thuật Truyền Thông, Kinh Doanh và Công Nghệ Thông Tin, Robot 
Học, Vũ Đoàn Biểu Diễn
 

Tiêu điểm: 
 • Liên tục được du học sinh xếp hạng số 1 về mức độ hài lòng của học sinh  

• Nổi tiếng về Chương Trình Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn vượt trội bao 
gồm Nghệ Thuật Truyền Thông, Khiêu Vũ, Kịch, Âm Nhạc và Nghệ Thuật  
Thị Giác  

• Chương Trình Khiêu Vũ mở rộng và vô cùng nổi tiếng – Vũ Đạo, Đoàn Biểu 
Diễn, tất cả các thể loại khiêu vũ 

• Các tác phẩm nhạc kịch xuất sắc  
• Cơ sở vật chất có công nghệ mới nhất, bao gồm sáu phòng máy, phòng 

Nghiên Cứu Khoa Học Quy Mô Lớn và thư viện được máy tính hóa.  
• Nhiều đội thể thao của trường và câu lạc bộ ngoài giờ học  
• Cơ sở vật chất hiện đại, trong đó có Trung Tâm Đối Thoại cho phép học sinh 

tham gia vào các buổi thuyết trình quốc tế và thảo luận toàn cầu
• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được chấp nhận vào: Đại Học British 

Columbia, Đại Học Simon Fraser, Western, Đại Học Alberta, Waterloo, Đại Học 
Edinburgh (Vương Quốc Anh), Đại Học West London (Vương Quốc Anh)

Trường Trung Học Burnaby Mountain
8800 Eastlake Drive | Số học sinh: 1.450 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2 
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Kỹ Năng Lãnh Đạo, Công Bằng Xã Hội, Quản Lý Khách Sạn, Nghiên Cứu Môi 
Trường, Khiêu Vũ, Chương Trình Bóng Đá thuộc Đại Học Simon Fraser
 

Tiêu điểm: 
• Học sinh của trường có thành tích vượt trội tại các cuộc thi cấp quận, tỉnh 

bang và quốc gia về Toán, Nghệ Thuật Truyền Thông, Kịch, Viết Kịch Bản, 
Âm Nhạc, Khiêu Vũ, Tranh Luận và Thể Thao

• Trường tự hào có cộng đồng học sinh năng động với hơn 30 đội thể thao  
cùng tỷ lệ tham gia cao trong các hội đồng do học sinh lãnh đạo và các câu 
lạc bộ ngoại khóa như Câu lạc bộ Nghệ thuật, Anime, Đội Khiêu Vũ, Trượt 
Tuyết và Golf 

• Chương Trình Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn toàn diện gồm có: Dàn Hợp 
Xướng, Thanh Nhạc Jazz, Ban Nhạc Giao Hưởng, Ban Nhạc Jazz, Dàn Nhạc, 
Khiêu Vũ, Các Khóa Học về Sản Xuất Kịch/Nhà Hát, Đạo Diễn & Biên Kịch

• Chương Trình Bóng Đá kết hợp đào tạo chuyên môn của các huấn luyện 
viên trường Đại Học Simon Fraser với chương trình học thuật được điều 
chỉnh phù hợp

• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được chấp nhận vào nhiều trường 
đại học khác nhau gồm: Đại Học British Columbia, Đại Học Toronto, McGill, 
Đại Học York, Đại Học Simon Fraser, Đại Học Victoria
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Trường Trung Học Burnaby North
751 Hammarskjold Drive | Số học sinh: 1.650 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2 
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP));  
Bằng AP Capstone 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Kế Toán Tài Chính, Dàn Nhạc Bộ Dây, Triết Học, Robot Học, Phim & Truyền 
Hình, Chương Trình Bồi Dưỡng Nghệ Thuật, Học Viện Khúc Côn Cầu, Bằng AP 
Capstone
 

Tiêu điểm: 
• Cơ sở mới mở trong năm 2022
• Trường Burnaby North có một trong những chương trình Xếp Lớp Nâng Cao 

(Advanced Placement (AP)) lớn nhất trên toàn Canada, với truyền thống đạt kết 
quả thi ở mức xuất sắc 

• Một trong rất ít trường ở Canada được chọn đào tạo cấp Bằng Xếp Lớp Nâng 
Cao (Advanced Placement (AP)) Capstone uy tín

• Trường là nơi tổ chức một trong các Chương Trình Nghệ Thuật Thị Giác và 
Biểu Diễn lớn nhất tại British Columbia, bao gồm Thu Âm Kỹ Thuật Số, Ảnh 
Phóng Sự Báo Chí và Hợp Xướng Hòa Nhạc

• Một trong số ít các trường ở Canada có Ban Nhạc Diễu Hành 75 người
• Hoạt Họa và Mô Hình 3D
• Học Viện Khúc Côn Cầu Burnaby North là chương trình phát triển kỹ năng cho 

cả nam sinh và nữ sinh, theo đó học sinh có thể đồng thời học chính khóa và 
rèn luyện kỹ năng khúc côn cầu

• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được chấp nhận vào: Đại Học British 
Columbia, Đại Học Toronto, Waterloo, Western, Đại Học York, Carleton, McGill, 
Queens, Princeton, Đại Học California ở Los Angeles, Boston College, Đại Học 
London (Vương Quốc Anh), Đại Học Warwick (Vương Quốc Anh)

Trường Trung Học Burnaby South
5455 Rumble Street | Số học sinh: 1.850 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2 
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP));  
Bằng AP Capstone 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Kinh Doanh, Dàn Nhạc Giao Hưởng, Nghệ Thuật 3D & Thiết Kế, Sản Xuất 
Truyền Hình, Làm Bánh và Dịch Vụ Ẩm Thực, Chương Trình Chứng Chỉ Huấn 
Luyện Viên Thể Chất
 

Tiêu điểm: 
• Trường Burnaby South đem đến một trong những chương trình Xếp Lớp 

Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) lớn nhất ở Burnaby và là một trong 
số ít trường ở Canada được chọn để đào tạo cấp Bằng Xếp Lớp Nâng Cao 
Capstone uy tín 

• Trường cung cấp Chương Trình Giáo Dục về Kinh Doanh xuất sắc gồm các 
khóa học về Kinh Tế Học, Doanh Nhân, Marketing và Du Lịch 

• Học Viện Kết Nối Mạng Lưới CISCO 
• Các khóa học Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn phong phú bao gồm Dàn 

Nhạc Giao Hưởng, Ban Nhạc Jazz, Dàn Hợp Xướng, Dàn Hợp Xướng Jazz
• Burnaby South có cơ sở vật chất tuyệt vời, trong đó có Nhà Hát Michael 

J. Fox, một trường quay sản xuất truyền hình được trang bị đầy đủ và một 
phòng thu chuyên nghiệp

• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được chấp nhận vào: Đại Học 
British Columbia, Đại Học Toronto, McGill, Đại Học York, Đại Học Alberta,  
Đại Học Simon Fraser, Đại Học Washington, Saxion (Hà Lan), Đại Học 
Oxford (Vương quốc Anh)
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Trường Trung Học Cariboo Hill
8580 16th Avenue | Số học sinh: 650 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Chương Trình Kỹ Thuật Dự Bị, Luật Pháp, Vẽ Thiết Kế, Đào Tạo Bằng Tiếng Pháp, Hội 
Đồng Học Sinh, Robot Học, Học Viện CNTT (Game, An Ninh Mạng, Tin Học Văn Phòng 
MOS); Học Viện Bóng Chuyền
 

Tiêu điểm: 
• Chương Trình Nền Tảng Kỹ Thuật Chuyên Biệt cung cấp sự chuẩn bị 

tuyệt vời cho những học sinh có mối quan tâm đến ngành Kỹ Thuật ở bậc 
sau trung học. Các lớp học chính yếu trong chương trình được thiết kế để 
đáp ứng điều kiện đầu vào cho chương trình Kỹ Thuật tại Đại Học British 
Columbia, Đại Học Simon Fraser và Viện Công Nghệ British Columbia

• Là một ngôi trường nhỏ hơn, Cariboo Hill cung cấp cho du học sinh môi 
trường gắn bó như gia đình, tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng tìm bạn và 
sự hỗ trợ từ giáo viên

• Tỷ lệ học sinh được trao học bổng cho bậc sau trung học cao
• Chuyên về Chương Trình Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn bao gồm các 

khóa học như Nghiên Cứu Phim, Nhiếp Ảnh, Dàn Hợp Xướng, Khiêu Vũ, 
Đóng Phim, Sản Xuất Kịch, Ban Nhạc Giao Hưởng và Ban Nhạc Jazz

• Một loạt các chương trình đào tạo liên quan đến công nghệ bao gồm Vẽ Kỹ 
Thuật, Nghề Kim Loại và Nghề Mộc 

• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được chấp nhận vào: Đại Học 
British Columbia, Đại Học Simon Fraser, Đại Học Victoria, Đại Học Nghệ 
Thuật Emily Carr

Trường Trung Học Moscrop
4433 Moscrop Street | Số học sinh: 1.400 
Thời Gian Khai Giảng: Tháng 9, Tháng 2 
Các Khóa Học Xếp Lớp Nâng Cao (Advanced Placement (AP)) 

Khóa Học/Chương Trình Độc Đáo:   

Robot Học, Tâm Lý, Chứng Chỉ Khoa Học Sức Khỏe BCIT, Khiêu Vũ, Kỹ Năng 
Lãnh Đạo, Kỹ Năng Cố Vấn
 

Tiêu điểm: 
• Moscrop nổi tiếng về các tiêu chuẩn và thành tích học tập cao 
• Học bổng được trao cho những học sinh đã tốt nghiệp Moscrop thường có 

tổng giá trị hơn $1,5 triệu, cao hơn mức trung bình của các trường British 
Columbia 

• Trường được trang bị cơ sở vật chất tuyệt vời, bao gồm Phòng Thí Nghiệm 
Khoa Học Quy Mô Lớn, phòng thí nghiệm máy tính quy mô lớn, studio âm 
nhạc và khiêu vũ hàng đầu 

• Chương Trình Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn hoành tráng bao gồm các 
khóa học về Âm Nhạc, Vẽ Màu, Vẽ Chì và Gốm Sứ, cũng như Khiêu Vũ, 
Đạo Diễn và Viết Kịch Bản 

• Trường có tỷ lệ học sinh tham gia cao vào các câu lạc bộ và đội thể thao 
ngoài giờ học như Bóng Chuyền, Trượt Tuyết/Trượt Ván, Bóng Rổ, Cầu 
Lông, Bóng Đá, Thể Dục, Golf và Bóng Bầu Dục 

• Các cựu học sinh quốc tế của trường đã được chấp nhận vào: Đại Học 
British Columbia, Đại Học Simon Fraser, Đại Học Toronto, McGill, Waterloo, 
Đại Học Victoria, Đại Học Nghệ Thuật Emily Carr, Đại học Cao đẳng London 
(Vương Quốc Anh)
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Hỗ Trợ Du Học Sinh

 Các du học sinh học tập tại nước ngoài, đặc biệt là các em ở độ 
tuổi vị thành niên có những nhu cầu đặc biệt. Dịch vụ hỗ trợ luôn sẵn 
sàng là một trong những nhân tố quyết định chính đối với phụ huynh 
và học sinh trong việc chọn trường để đi du học. Học sinh thường 
cần hỗ trợ để hòa nhập với cuộc sống ở một đất nước mới, và do 
hầu hết các du học sinh tại Burnaby đều không có phụ huynh hoặc 
gia đình ở cùng, các em cần có và xứng đáng nhận được sự chăm sóc 
và quan tâm đặc biệt. Bằng việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đa dạng cho 
học sinh ở Burnaby, chúng tôi giúp các em có nhiều cơ hội thành công 
hơn trong chương trình học của mình tại đây.

Chương Trình Hỗ Trợ Du Học Sinh Trung Học của Chúng Tôi bao gồm:
• Chương trình định hướng chuyên sâu kéo dài trong một tuần, bao gồm tham 

quan nhà trường, lựa chọn khóa học, các buổi hướng dẫn thông tin và tham 
quan địa phương

• Các gia đình bản xứ trong chương trình sống cùng gia đình người bản xứ  
được lựa chọn kỹ lưỡng, với dịch vụ giúp đỡ qua điện thoại 24/7

• Các sự kiện cung cấp thông tin cho lộ trình sau trung học
• Khóa học ôn thi IELTS và SAT 
• Chương trình phụ đạo đồng đẳng miễn phí sau giờ học
• Các chuyến tham quan thường xuyên đến những địa điểm du lịch thú vị
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Đội ngũ nhân viên hỗ trợ của chúng tôi bao gồm:
• Đội ngũ nhân viên đa ngôn ngữ tại Văn Phòng Giáo Dục Quốc Tế

• Phó Hiệu Trưởng phụ trách Mảng Quốc Tế tại mỗi trường. Vai trò của 
người quản lý cấp cao này là giám sát du học sinh và chương trình tại trường 
học của mình

• Mỗi trường trung học đều có Trợ Lý Học Sinh Quốc Tế (ISA). Nhân viên 
này giám sát tình hình sức khỏe, sự chuyên cần và tiến bộ học tập của học 
sinh và là một nguồn lực cho học sinh ở nhiều khía cạnh của chương trình và 
đời sống học đường

 

• Điều Phối Viên Chương Trình Sống Cùng Gia Đình Bản Xứ phụ trách mọi 
thắc mắc về sống cùng gia đình người bản xứ tại Burnaby. Học sinh có thể 
liên hệ với Điều Phối Viên này về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chương trình 
Sống Cùng Gia Đình Người Bản Xứ Langara 24/7

• Cố Vấn Học Đường tại mỗi trường hỗ trợ học sinh lập thời gian biểu, thay đổi 
khóa học, tư vấn và tham vấn học tập, tư vấn cá nhân và giúp học sinh lên kế 
hoạch cũng như đăng ký vào các trường sau trung học



Một Trải Nghiệm Thực Sự tại Canada

 Từ khúc côn cầu, xe đạp leo núi đến chèo thuyền, chơi cờ hoặc 
hợp xướng, học sinh đều có thể dễ dàng tham gia các hoạt động 
tại Burnaby và được trải nghiệm thực tế tại Canada. Các trường ở 
Burnaby cũng như Văn Phòng Quốc Tế tổ chức chương trình tham 
quan diễn ra xuyên suốt cả năm đến những địa điểm du lịch trong và 
ngoài khu vực British Columbia. Học sinh có thể tận dụng rất nhiều 
câu lạc bộ tại trường, môn thể thao hoặc các hoạt động ngoại khóa.

12

Ví dụ về Các Câu Lạc Bộ Nhà 
Trường
• Cờ vua
• Hợp xướng
• Tranh luận
• Toán học
• Các môn thể thao
• Thể dục dụng cụ
• Liên Hợp Quốc

Ví dụ về Các Chuyến Tham Quan 
của Du Học Sinh 
• Chuyến đi đến núi Rocky
• Trượt tuyết/Trượt ván
• Ngắm cảnh Victoria
• Xem cá voi
• Chuyến đi xem Bắc Cực Quang tại 

Yukon và đi xe trượt tuyết chó kéo

Ví dụ về Các Hoạt Động Sau Giờ Học 

• Tình nguyện
• Biểu diễn khiêu vũ
• Thể thao trong trường
• Phụ đạo đồng đẳng
• Biểu diễn âm nhạc
• Nhà hát
• Kỹ năng lãnh đạo

Ví dụ về Các Chuyến Tham Quan của  
Nhà Trường 

• Thủy cung Vancouver
• Công viên Stanley
• Trận đấu khúc côn cầu
• Trượt băng
• Trượt tuyết bằng giày
• Bắn súng lazer
• Bowling
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 Các môn thể thao học đường tại các trường ở British Columbia 
được chơi theo mùa. Ví dụ:

Thu/Đông
• Bóng chuyền, bóng đá nam, bóng bầu dục, chạy băng đồng, bơi, đấu vật, 

khúc côn cầu trên cỏ cho nữ

Đông
• Bóng rổ, bóng bàn, thể dục dụng cụ, trượt tuyết

Xuân
• Cầu lông, bóng đá nữ, điền kinh, quần vợt, bóng chuyền, golf, bóng bầu dục, 

ném đĩa, khúc côn cầu đánh bóng, bóng lưới

Học Viện Thể Thao – Burnaby có 3 học viện thể thao nơi học sinh có thể 
kết hợp chương trình học trung học phù hợp với việc huấn luyện phát triển 
các kỹ năng thể thao. Cần nộp đơn đăng ký riêng và khoản phí bổ sung cho 
chương trình này. 
• Bóng đá – Khoa Bóng Đá thuộc Đại Học Simon Fraser tại Burnaby Mountain
• Khúc côn cầu – Burnaby North
• Bóng chuyền (đội thường & đội tuyển) – Cariboo Hill



Sống Cùng Gia Đình Người Bản Xứ

 Học sinh có cơ hội tuyệt vời để sống cùng gia đình người bản xứ 
Canada. Sống cùng gia đình người bản xứ bao gồm 3 bữa ăn một 
ngày, phòng ngủ riêng và tối đa 2 du học sinh mỗi gia đình.

Tất cả các gia đình chủ nhà của Burnaby đều là những gia đình cư  
dân Canada, nói tiếng Anh và có kinh nghiệm trong việc sống cùng với 
học sinh.

Học sinh có thể chỉ định trong đơn đăng ký sống cùng gia đình người  
bản xứ về kiểu gia đình mà mình muốn sống cùng. Thông tin này sau đó 
sẽ dùng để ghép học sinh với gia đình phù hợp nhất.

Giống như hầu hết các học khu ở Canada, Burnaby không cung cấp tùy 
chọn sống trong ký túc xá. 

Những lợi ích của việc sống cùng gia đình người bản xứ so với 
sống trong ký túc xá là gì?

• Sống cùng gia đình người bản xứ mang đến môi trường sống an toàn, ổn 
định và riêng biệt cho các học sinh nhỏ tuổi vì sống trong ký túc xá thường chỉ 
có 1 người lớn trông nom một nhóm lớn học sinh. Ở Burnaby, mỗi gia đình chỉ 
được phép có tối đa hai du học sinh sống cùng 

• Sống cùng gia đình người bản xứ cho phép học sinh hòa mình vào nền văn 
hóa Canada. Trải nghiệm sâu sát này có thể giúp học sinh hòa nhập vào đời 
sống học đường và đạt được thành công nhanh hơn. Hầu hết học sinh sống 
trong ký túc xá đều phải chủ động tự mình tìm kiếm trải nghiệm văn hóa vì 
xung quanh các em thường là những du học sinh khác, chứ không phải người 
dân Canada địa phương, do đó tốc độ hòa nhập vào đời sống tại Canada và 
hệ thống trường học của Canada chậm hơn 

• Học sinh sống cùng gia đình người bản xứ còn có thể thực hành tiếng Anh 
với gia đình chủ nhà. Trong khi đó, khi sống ở ký túc xá, học sinh thường sẽ 
giao lưu với các học sinh đến từ cùng một quốc gia/ nền văn hóa với mình và 
nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình 

• Các gia đình người bản xứ chuẩn bị các bữa ăn do gia đình nấu cho học sinh, 
trong khi đó ở ký túc xá chỉ có đồ ăn ở căng tin 

• Học sinh sống cùng gia đình người bản xứ ở Burnaby có phòng ngủ và bàn 
học riêng, trong khi tại ký túc xá, học sinh phải sống chung và học tập chung 
với các học sinh khác

• Các gia đình người bản xứ đều được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với 
nguyện vọng của từng học sinh, trong khi ký túc xá là "một nơi dành cho  
tất cả"
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Cảm Nhận của Học Sinh:
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        Tôi chọn Burnaby vì nơi đây có chương trình Xếp Lớp Nâng Cao (AP) lớn nhất ở Canada. Hiện tại, tôi 
đang theo học 5 lớp AP. Các lớp AP quả là một thử thách nhưng điều này lại thúc đẩy tôi đạt được sự thành 
công trong học tập và giúp tôi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống ở bậc đại học. Điều tôi thích nhất về ngôi 
trường của mình đó là môi trường học tập cạnh tranh. Các học sinh trong trường của tôi luôn duy trì bản thân 
họ ở những tiêu chuẩn rất cao. Bạn có thể thấy điều này không chỉ ở trong thành tích học tập mà còn ở các 
khía cạnh khác của đời sống học đường như các đội thể thao. Tôi khuyên mọi người nên học tại Burnaby vì 
nơi đây có một cộng đồng an toàn, môi trường học tập tốt để học tiếng Anh và thúc đẩy bạn đạt được nhiều 
thành tích cao hơn. Tong Wang - Trung Quốc 

       Tôi rất mãn nguyện với trải nghiệm học tập tại Burnaby, không chỉ về mặt học tập mà cả về mặt cá 
nhân. Các trường ở Burnaby đem đến nhiều cơ hội hơn so với các trường ở Mexico. Có rất nhiều môn học 
phong phú để học sinh lựa chọn. Các giáo viên rất thấu hiểu học sinh và có kiến thức chuyên môn tốt. Các 
trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động cho học sinh tham gia nên bạn có thể dễ dàng tìm được hoạt động 
phù hợp sở thích của mình. Winnie Chiu Castillo - Mexico

       Tôi đã học được rất nhiều điều giá trị khi học tập tại Burnaby, đặc biệt là về Robot Học. Chương trình 
vô cùng xuất sắc. Tôi thậm chí còn giành được một giải thưởng về cơ điện tử. Nhìn chung nó là trải nghiệm 
tuyệt vời đối với tôi, giúp tôi phát triển và mở ra nhiều cánh cửa mới với nhiều cơ hội mới. Góp phần vào trải 
nghiệm đó không chỉ có nhà trường. Tôi còn làm quen được với rất nhiều bạn bè mới, những tình bạn sẽ 
luôn vững bền. Gia đình chủ nhà đã cùng tôi tham gia rất nhiều hoạt động, nhất là 2 anh em con chủ nhà. 
Tôi đã khám phá thiên nhiên Canada, và quan trọng nhất là học được tiếng Anh. Tôi rất vui vì mình đã tới 
Burnaby. Những gì tôi trải nghiệm ở đây đã để lại vô vàn ký ức đẹp đẽ. Jacob Eim - Cộng hòa Séc

       Tôi chọn Burnaby vì chất lượng giáo dục tốt, các trường học có nhiều cơ sở vật chất và khóa học thú vị và 
giao thông vận tải xung quanh Burnary, tới Vancouver và tới biển và núi rất dễ dàng. Tôi yêu thích các lớp học 
khoa học, nhiều môn thể thao mà bạn có thể tham gia cũng như các câu lạc bộ sau giờ học và các cơ hội thực 
hành kỹ năng lãnh đạo sẵn có dành cho mọi người. Thiên nhiên thật tuyệt vời. Trải nghiệm này đã làm cho tôi 
trưởng thành và độc lập hơn, và tôi khám phá ra rất nhiều điều mà trước đây tôi không làm được.  
Natalia Monterrubio - Tây Ban Nha

       Các trường học ở Burnaby có rất nhiều giáo viên tốt. Thay vì các chương trình tổng thể, các lớp 
học tập trung nhiều hơn vào cá nhân nhằm tăng cường hiệu quả học tập. Bên cạnh đó, nơi đây còn các 
hoạt động sau giờ học, cơ sở vật chất và trang thiết bị chất lượng cao. Từng trường học Burnaby đều có 
điểm khác biệt của mình và mang đến cho bạn một cảm nhận riêng. Burnaby là một phần tuyệt vời của 
Vancouver và khu vực lân cận, sở hữu cảnh quan xinh đẹp và con người cởi mở. Đây là một nơi tương 
đối đa dạng về văn hóa và dễ dàng kết bạn, giúp tối đa hóa trải nghiệm du học của mình. Đây là năm 
tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Johannes Racherbaeumer - Đức

       Tôi tin rằng hệ thống giáo dục ở đây là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới. Các trường 
học đều hiện đại. Bạn sẽ học được rất nhiều cách học khác nhau mà tôi thấy vừa hiệu quả vừa thú vị hơn. 
Tôi đã tốt nghiệp xong. Các trường đều rất hiện đại, đa dạng và phong phú, đó là điều khiến tôi rất thích thú. 
Trải nghiệm này sẽ giúp bạn mở rộng tầm mắt, cho bạn cái nhìn mới về thế giới và giúp bạn phát triển bản 
thân. Burnaby là một thành phố an toàn, hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, người dân tốt bụng và 
luôn giúp đỡ mọi người. Tôi thực lòng khuyên các bạn hãy đến trải nghiệm nơi này và sống thử cuộc sống ở 
Canada! Francesca Novello – Italy

        Các trường công lập ở Burnaby có chất lượng tương đương, thậm chí tốt hơn các trường tư thục ở Thổ 
Nhĩ Kỳ. Tôi đã học những môn cần thiết để tốt nghiệp và cũng đã chọn học cả những môn tôi thích. Điều này 
giúp tôi tập trung vào việc đạt được mục tiêu cá nhân. Những năm trung học của bạn sẽ rất tuyệt vời nếu 
bạn học ở đây. Bạn sẽ có được những kỷ niệm đáng quý và sẽ phát triển bản thân. Sống ở Burnaby đã giúp 
tôi mở mang tầm mắt và thấy được con người chúng ta đa dạng ra sao, và hiểu điều đó quan trọng như thế 
nào. Đến Burnaby là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mọi khoảnh khắc tôi trải qua ở đây đều rất 
quý giá. Tôi sẽ tiếp tục học chương trình sau trung học ở Vancouver. Deniz Somuncuoglu - Thổ Nhĩ Kỳ 

        Cách dạy học của các giáo viên ở Burnaby rất rõ ràng. Dù mỗi giáo viên có phong cách khác nhau, 
nhưng tất cả đều rất hữu ích. Các thầy cô luôn muốn học sinh phát huy tối đa tiềm năng. Tôi cũng đã có 
được rất nhiều kinh nghiệm từ những hoạt động với bạn bè và thử sức với những môn học mới, ví dụ như 
Giáo Dục Thể Chất và các môn thể thao khác. Tôi sẽ ở lại đây, tốt nghiệp và tiếp tục học chương trình sau 
trung học. Burnaby là thành phố đa văn hóa và người dân nơi đây rất tốt bụng. Bạn sẽ học được rất nhiều 
thứ ở đây. Hãy nhớ, đi để mở mang đầu óc. Lily Nguyễn - Việt Nam 
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