Hãy tới và học tập cùng chúng tôi
international.abbyschools.ca

Abbotsford
là điểm đến lý tưởng để sinh sống và học tập
25°C

23°C

20°C
15°C

15°C

10°C

7.4°C

Dân số: 140,000+

15°C
5°C

u
th

hè

ùa

m

ùa

n
m

xu
â

ùa
m

m

ùa

đô
ng

0°C

Bờ biển phía Tây của
British Columbia có
mùa đông ôn hòa và
mùa hè dễ chịu.

Whistler
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Khu trượt tuyết Sasquatch

Abbotsford cách:

Vancouver
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Tới Victoria
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Mt Baker
Washington
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di chuyển tới Vancouver
di chuyển tới Bờ biển
Thái Bình Dương
di chuyển tới Whistler Village
di chuyển tới Seattle, Mỹ

Cộng Đồng Thân Thiện Của Chúng Tôi
được trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một cuộc sống
thoải mái

Abbotsford có trung tâm mua sắm hiện đại, các trung tâm giải trí trong nhà và ngoài trời, các hoạt động giải trí,
nhà hàng, lễ hội và sự kiện quốc tế đa dạng.

Hội Đồng Trường Chúng Tôi
mang đến cho học sinh một nền giáo dục tiên tiến và hướng tới
từng cá nhân

Học sinh quốc tế từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn chương trình học thuật chất lượng cao của chúng tôi để trải
nghiệm nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Các trường trung học thuộc hội đồng Abbotsford cung cấp các lớp học
sáng tạo và cơ hội học tập nâng cao trong một môi trường đầy đủ tiện nghi, hiện đại. Học sinh sẽ nhận được
nhiều lợi thế từ những trải nghiệm đa văn hóa và các bài học quý giá trong cuộc sống để thành công hơn khi
theo học đại học và các bậc học cao hơn.
•		hơn 19.000 học sinh

•		1.400 giáo viên

•		7 trường trung học phổ thông (từ lớp 9 tới lớp 12)

•		450 học sinh quốc tế

•		7 trường trung học cơ sở (từ lớp 6 tới lớp 8)

•		trường học trực tuyến

•		30 trường tiểu học (từ mẫu giáo tới lớp 5)

•		tỷ lệ học sinh quốc tế dưới 3%

Hội đồng giáo dục Abbotsford được công nhận là hội đồng trường
đi đầu Canada trong việc sử dụng các công nghệ, kĩ thuật hiện đại,
tiên tiến. Là quê hương ra đời của một trong những chương trình
hoạt họa hàng đầu Canada và các chương trình học về Truyền
hình, Phim ảnh từng đạt các giải thưởng lớn, chúng tôi cung cấp
các chương trình học thiết kế 3D nâng cao cho chuyên ngành kỹ
thuật và kiến trúc.

Chương trình Anh ngữ chuyên sâu toàn diện của chúng tôi là
phương pháp học tiếng Anh tốt nhất, giúp học sinh quốc tế kết nối
với những người bạn mới và giúp các em tạo ra những trải nghiệm
du học tuyệt vời.

Lựa Chọn Đa Dạng Các Chương Trình
• Tú tài Quốc tế IB và Chương
trình Nâng cao AP
• Khoa học và Kinh doanh
• Kỹ thuật và Kiến trúc
• Biểu diễn và Nghệ thuật thị giác
• Công nghệ

• Hàng không
• Các học viện thể thao
• Giáo dục ngoại khóa
• Hoạt họa/Phim ảnh/
Truyền hình

XEM THÊM CÁC VIDEO
CỦA CHÚNG TÔI TẠI:
international.abbyschools.ca/videos

Các Cựu Học Sinh Của Chúng Tôi
theo học tại những trường đại học danh tiếng và tìm được những
công việc hấp dẫn
Hệ thống giáo dục đẳng cấp thế giới của chúng tôi mang đến cho học sinh quốc tế cơ hội trau dồi tiếng Anh,
tham gia vào các chương trình học đặc biệt thú vị, đồng thời tích lũy được các tín chỉ đại học ngay ở bậc trung
học.
Học sinh quốc tế và bản địa cùng nhau học tập trong các ngôi trường hiện đại, được trang bị những công nghệ
tiên tiến nhất. Các môn học và chương trình học sáng tạo, được giảng dạy bởi những giáo viên chất lượng cao
sẽ giúp học sinh đạt được thành công về mặt học thuật cũng như thành tích cá nhân.

Học sinh của Abbotsford được
nhận vào những trường đại học
hàng đầu tại Canada, tại Hoa Kỳ
và trên toàn thế giới, bao gồm:

Oxford (Người chiến thắng Học bổng Rhodes) Stanford Penn State
Harvard MIT Cornell Brown Notre Dame Purdue
Clemson Parson’s School of Design McGill
John Hopkins Seoul National Dartmouth Waseda
University of Toronto University of British Columbia

NHỮNG NHÀ
TIÊN PHONG CỦA
NỀN GIÁO DỤC
CANADA
Là nơi ra đời trường trung học
đầu tiên của tỉnh BC tập trung
đào tạo Khoa học và Kinh doanh

Được ghi danh trên tạp chí quốc
gia với tư cách là một trong mười
trường học đứng đầu Canada

Để đảm bảo cơ hội thành công của học sinh cho bậc học sau
trung học, chúng tôi mời đại diện tuyển sinh từ các trường Đại
học, Cao đẳng, Học viện Công nghệ tới tham dự các diễn đàn
dành riêng cho học sinh quốc tế. Các đại diện sẽ hướng dẫn
chi tiết về thủ tục xin trường và thông tin học bổng dành cho
học sinh quốc tế.

XẾP HẠNG GIÁO DỤC CỦA TỈNH BC

Vị trí thứ 3

TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Nhận được giải thưởng của Thủ
tướng về chất lượng giảng dạy
xuất sắc

NHẬN ĐƯỢC GIẢI
THƯỞNG HIỆU TRƯỞNG
XUẤT SẮC TẠI CANADA
Được đánh giá là Trường Học
Mẫu Mực bởi Hệ Thống Trường
Nghệ Thuật lớn nhất Bắc Mỹ

Đạt huy chương bạc cuộc
thi Olympiad Hóa học Thế
giới

Theo nghiên cứu PISA của OECD,
trong tất cả các quốc gia nói tiếng
Anh trên thế giới, Giáo dục Trung
học Canada đứng vị trí số 1

NHIỀU HỌC SINH ĐẠT
HUY CHƯƠNG TRONG
CÁC CUỘC THI KỸ NĂNG
CẤP TỈNH BANG VÀ CẤP
QUỐC GIA

Canada đứng thứ 6 / New Zealand đứng thứ 17
Úc đứng thứ 23 / Anh Quốc đứng thứ 24
Hoa Kỳ đứng thứ 27

Chiến thắng trong Cuộc
thi Thiết kế Siemens

Các trường trung học của chúng tôi
Cung cấp đa dạng các môn học thuật cùng nhiều môn
học tự chọn

Trường Trung Học
Abbotsford Senior
Tổng số học sinh: 1.100
Các chương trình/lớp học đặc biệt:
Chương trình Tú tài quốc tế (IB), Chương trình Danh dự, Luật, Kế toán, Kinh doanh và
Quản lý, Kinh tế, Phim và Truyền hình, Tâm lý học, Y học phục hồi chức năng trong
thể thao, Nghệ thuật, Nghệ thuật kỹ thuật số, Công nghệ thông tin, Rô-bốt, Nhảy
múa, Kịch nghệ, Hòa nhạc, Nhạc Jazz, Trống, Học viện bóng đá, Tiếng Pháp
Các môn thể thao:
Nữ: Bóng chuyền, bóng đá, chạy việt dã, bóng rổ, bóng bầu dục, điền kinh
Nam: Bóng đá, chạy việt dã, bóng rổ, bóng bầu dục, điền kinh
abbysenior.abbyschools.ca

Trường Trung Học Rick Hansen
TRƯỜNG VỀ KHOA HỌC VÀ KINH DOANH
Tổng số học sinh: 650
Các chương trình/lớp học đặc biệt:
Trường đào tạo Khoa học, Trường đào tạo Kinh doanh, Vật lý, Hóa học, Toán, Kinh
doanh, Luật, Kinh tế, Kế toán, Marketing, Mỹ thuật, Nghệ thuật kỹ thuật số, Phác
thảo và Thiết kế, Rô-bốt, Học viện Năng khiếu Cá nhân, Tiếng Pháp
Các môn thể thao:
Nữ: Bóng chuyền, bóng đá, đấu vật, bóng rổ, bóng bầu dục, chạy việt dã, điền kinh
Nam: Bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục, chạy việt dã, điền kinh, đấu vật
rickhansen.abbyschools.ca

Trường Trung Học
Robert Bateman
Tổng số học sinh: 1.000
Các chương trình/lớp học đặc biệt:
Chương trình Nâng cao (AP), Chương trình Danh dự, Báo chí, Luật, Kinh doanh, Kế
toán, Marketing, Hoạt hình 3D, Mỹ thuật, Nghệ thuật kỹ thuật số, Học viện Golf, Lớp
học Khúc côn cầu, Phát thanh, Nhảy múa, Nhạc kịch, Giải trí ngoài trời, Thiết kế và
phác thảo 2D+3D, Rô-bốt, Kịch nghệ, Nhảy múa, Ban nhạc, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật
Các môn thể thao:
Nữ: Bóng chuyền, bóng đá, golf, bóng rổ, bóng bầu dục
Nam: Bóng đá, bóng rổ, bóng bầu dục, golf
robertbateman.abbyschools.ca

Trường Trung Học
WJ Mouat
Tổng số học sinh: 1.400
Các chương trình/lớp học đặc biệt:
Dự bị đại học, Kinh doanh, Kế toán, Marketing, Kinh tế, Tâm lý học, Luật, Phác thảo
(dành cho Kỹ thuật/Kiến trúc), Hoạt hình 3D, Công nghệ thông tin, Lập trình, Thiết kế
và Sản xuất biển hiệu, Giáo dục ngoài trời, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất, Ban
nhạc, Hợp xướng, Nghệ thuật thị giác, Nghệ thuật kỹ thuật số, Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Các môn thể thao:
Nữ: Bóng chuyền, chạy việt dã, bơi lội, đấu vật, bóng rổ, golf, điền kinh, bóng đá,
bóng bầu dục
Nam: Bóng đá, chạy việt dã, bơi lội, đấu vật, bóng rổ, golf, điền kinh, bóng bầu dục
wjmouat.abbyschools.ca

Trường Trung Học
Yale
Tổng số học sinh: 1.200
Các chương trình/lớp học đặc biệt:
Chương trình Nâng cao AP, chương trình Danh dự, Luật, Tâm lý học, Kinh doanh, Kế toán,
Kinh tế, Rô-bốt, Thiết kế và phác thảo 2D + 3D, Kịch nghệ, Ban nhạc, Hợp xướng, Nghệ thuật
thị giác, Học viện Khúc côn cầu/Bóng chày/Bóng mềm, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha.
Các môn thể thao:
Nữ: Bóng chuyền, chạy việt dã, bơi lội, bóng đá, đấu vật, bóng rổ, golf, điền kinh, bóng bầu
dục, quần vợt
Nam: Chạy việt dã, bơi lội, bóng đá, đấu vật, bóng rổ, khúc côn cầu, điền kinh, golf, bóng
bầu dục, quần vợt
yale.abbyschools.ca

Trường Trung Học
Abbotsford Traditional

Trường Nghệ Thuật Tích Hợp
Abbotsford Cơ sở Sumas
Mountain

atss.abbyschools.ca

sumasmountain.abbyschools.ca

LỚP 9 – 12
HỌC THEO KỲ
LỊCH TRÌNH
THÁNG 9 – THÁNG 1		 4 MÔN
THÁNG 2 – THÁNG 6 + 4 MÔN
CẢ NĂM

= 8 MÔN

Đội Ngũ Nhân Viên Hỗ Trợ Học Sinh
Chăm sóc học sinh tận tình

Du học là cơ hội tuyệt vời để học sinh rèn luyện các kỹ năng sống mới như tính tự lập và tinh thần trách nhiệm.
Thích nghi với một đất nước mới, ngôi trường mới và gia đình mới thực sự là một thử thách, vì vậy đội ngũ
nhân viên chăm sóc học sinh của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh phát triển kỹ năng, chiến lược giải
quyết các vấn đề thực tế và tự tin thực hành áp dụng các kỹ năng này. Nhờ việc giữ mối quan hệ mật thiết giữa
học sinh, giáo viên và gia đình, chúng tôi đảm bảo rằng học sinh sẽ có trải nghiệm tốt nhất từ học tập, sinh
sống cùng gia đình bản xứ tới các trải nghiệm xã hội.

Trong suốt thời gian học tập tại Abbotsford, tôi thực
sự đã tìm thấy gia đình thứ 2 của mình.

Saskia, Đức

Marie và gia đình Currie

Sinh sống cùng người
dân bản xứ (Homestay)
Chúng tôi lựa chọn các gia đình chủ nhà
Homestay rất cẩn thận, phù hợp với tiêu
chuẩn cao nhất của học sinh về độ an
toàn và sự thoải mái. Chúng tôi đảm bảo
học sinh quốc tế có chỗ ở sạch sẽ, thoải
mái và được phục vụ những bữa ăn bổ
dưỡng trong một môi trường gia đình
thân thiện.

Cristina International Assistant

Nuri International Assistant

Chương Trình Hỗ Trợ Học Sinh
Mang Đẳng Cấp Thế Giới

Chúng Tôi Ở Đây Để
Giúp Đỡ Học Sinh!

được cung cấp bởi Đội Ngũ Hỗ Trợ Học Sinh Quốc Tế tận tâm

· Định Hướng Toàn Diện
· Hoàn Thành Bài Đánh Giá Năng
Lực Ngôn Ngữ
· Giám Sát Quá Trình Học Tập
· Gia hạn các giấy tờ cần thiết
· Hỗ trợ về mặt xã hội và trong quá trình
sinh sống Homestay
· Đường Dây Hỗ Trợ Khẩn Cấp 24/7

Học sinh liên hệ với Nhân Viên Hỗ Trợ Học Sinh Quốc Tế
(International Assistant - IA) để được hỗ trợ trong suốt thời
gian học tập tại trường. Nhân Viên Hỗ Trợ Học Sinh Quốc Tế
thường xuyên sắp xếp thời gian làm việc tại mỗi trường và
chủ động trả lời các câu hỏi hoặc xử lý các vấn đề học sinh
gặp phải cả trong và ngoài phạm vi trường học.

Các Hoạt Động Thú Vị Tại
Trường Chúng Tôi
bao gồm các chuyến đi tham quan trải nghiệm và phiêu lưu khám
phá ngoài trời xung quanh khu vực bờ Tây – điểm đến du lịch hàng
đầu Canada - được tổ chức bởi Hội đồng Giáo dục Abbotsford
Các Chuyến Đi Tham
quan Trải Nghiệm

Sau mỗi kỳ học, các bạn học sinh quốc tế thường sẽ được đi tàu thủy tới
tham quan thành phố Victoria tuyệt đẹp, thưởng thức các buổi du ngoạn
tại Vancouver, theo dõi những trận đấu khúc côn cầu trên băng hoặc bóng
bầu dục chuyên nghiệp, trượt tuyết tại dãy núi Whistler nổi tiếng thế giới.

Các Chuyến Phiêu Lưu Ngoài Trời
Leo núi và cắm trại bên hồ Alpine, các loại hình Trượt tuyết,
Leo núi, Bắn súng sơn, Chèo thuyền vượt thác/Chèo thuyền
Kayak, Đạp xe leo núi…

Năng động! Gắn kết!
Cách tốt nhất để kết bạn là trở thành thành viên của một đội tuyển hoặc một câu lạc bộ.

Thi đấu và Vui chơi
Học sinh quốc tế có thể tham gia các hoạt động thể thao thi đấu hoặc thể thao giải trí tại trường hoặc tại
các trung tâm sinh hoạt cộng đồng.
Bóng rổ, Chơi golf, Quần vợt, Điền kinh, Bóng đá, Bơi lội, Bóng chuyền, Đấu vật, Bóng bầu dục,
Trượt tuyết, Chạy việt dã

Câu Lạc Bộ và Hoạt động
Trong suốt năm học, trường tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa và “Ngày chủ đề”. Học sinh có thể tham
gia các hoạt động tình nguyện hoặc các hoạt động tại nhiều câu lạc bộ khác.
Nghệ thuật, Các môn thể thao trong trường, Kĩ năng lãnh đạo Youth Rotary, Nhảy múa, Diễn
thuyết, Hội đồng tốt nghiệp, Toán, Báo trường, Câu lạc bộ kết bạn, Kỉ yếu, Dàn hợp xướng, Ban
nhạc (Jazz và Dàn nhạc), Nhiếp ảnh, Kỹ năng lãnh đạo, Câu lạc bộ học bổng, Nhạc kịch, Câu lạc bộ đa
văn hóa, Giáo dục ngoài trời, Nấu ăn, Nhóm hỗ trợ thư viện, Câu lạc bộ thiện nguyện, Thiết kế đồ
họa, Quản lý toàn cầu
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Các hoạt động
trải nghiệm tại
Abbotsford
Abbotsford cách
Vancouver, một trong
những thành phố tuyệt
vời nhất trên thế giới
chỉ một giờ đi xe.
Trong tuần, học sinh
có thể tận hưởng cảm
giác gần gũi gắn kết
quen thuộc của một
thành phố nhỏ; khi các
bạn có thời gian tham
gia các hoạt động vui
chơi giải trí, tại đây có
rất nhiều điểm tham
quan với những trải
nghiệm đẳng cấp thế
giới.
Từ các trung tâm mua
sắm, các trung tâm
thể thao, giải trí đến
các khung cảnh thiên
nhiên hùng vĩ như núi,
sông, hồ. Abbotsford
sở hữu tất cả!

Cách Vancouver 1 giờ
Cách Bờ Biển Thái Bình
Dương 1 giờ
Cách Núi Whistler 2,5 giờ
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Các trường trung học
(Từ Lớp 9 tới Lớp 12)

Mất chưa đầy 1 giờ
để di chuyển đến Khu nghỉ
dưỡng núi Sasquatch

1
2
3
4
5
6
7

Trường Trung học WJ Mouat
Trường Trung học Abbotsford Traditional
Trường Trung học Abbotsford Senior
Trường Trung học Yale
Trường Trung học Robert Bateman
Trường Trung học Nghệ thuật Tích
hợp Abbotsford
Trường trung học cơ sở (từ Lớp 6 tới Lớp 8)
Trường tiểu học (Từ Mẫu giáo tới Lớp 5)

15

11

Trường Khoa học và Kinh doanh Rick Hansen

Các hoạt động
6

1

Trung tâm Mua sắm và Rạp chiếu phim

2

Trung tâm Giải trí Matsqui

3

Trung tâm phố cổ, Các nhà hàng và
		 cửa hiệu
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4

6
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9

4

Trung tâm Giải trí Abbotsford

5

Khu Lướt ván tại Hồ Albert Dyck

6

Lễ hội hoa Tulip tại Abbotsford

7

Cưỡi ngựa

8

Sân bay quốc tế Abbotsford

9

Trung tâm giải trí tại Công viên Castle Fun

10

Leo núi mô hình

11

Tham quan hồ Mill (chạy bộ, đạp xe, câu cá)

12

Trung tâm chơi Bowling

13

7

Chương trình đào tạo Hàng Không tại
		 Sân bay quốc tế Abbotsford
14 	Trung

tâm mua sắm Sevenoaks

15

Xe đạp leo núi

16

Chèo thuyền trên sông

Bệnh viện địa phương và Trung tâm
		 nghiên cứu ung bướu

Biên giới Canada/Mỹ

Trường đại học Fraser Valley
Cửa khẩu biên giới Hoa Kỳ và Canada
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Tôi rất biết ơn với sự hỗ trợ mà tôi nhận được trong
suốt quãng thời gian tôi học tập và sinh sống
tại Abbotsford khi lựa chọn môn học, ghi
danh vào trường đại học, cũng như định
hướng tương lai.
Min, Hàn Quốc
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Hãy lựa chọn Abbotsford!
international.abbyschools.ca

