Ottawa – Thành Phố Thủ Đô
của Canada
Một Nơi để Học Tập
Ottawa, thủ đô của quốc gia này, là một đặc trưng về lịch
sử và văn hóa của Canada, một trung tâm hàng đầu về
giáo dục, kỹ thuật cao, khoa học đời sống, khoa học y tế
và kỹ thuật sinh học. Danh tiếng của các trường đại học
và cao đẳng thu hút học sinh/sinh viên đến từ khắp nơi ở
Canada và trên khắp thế giới.
CÁC HỌC SINH QUỐC TẾ

■ Trường Tiểu Học
■ Trường Trung Học
■ Chuẩn Bị Học Đại Học

Trường Dạy Anh Ngữ

■ Anh Ngữ Dùng Trong Học Vấn
■ Các Chương Trình Sau Giờ Học
■ Học Hè
Các Dự Án Theo Nhóm

■ Miệt Mài Tiếng Anh
■ Đào Tạo Giáo Viên
■ Các Chương Trình Mùa Hè
Mạng lưới Giáo Dục Ottawa-Carleton liên kết với Ban
Quản lý Khu Học Chánh Ottawa-Carleton (OttawaCarleton District School Board – OCDSB) và là đại diện
quốc tế cho OCDSB.

Có thêm các lý do để học ở Ottawa

■ Cộng đồng thân thiện, vui nhộn và có hướng đến

gia đình
■ Cộng đồng song ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Pháp)
■ Cơ hội để đi học tại các học viện sau trung học tọa
lạc ở khu vực này
■ Nhiều họat động ngoài trời chỉ cách khu phố
chính 15 phút (trượt ván trên tuyết, đi xe đạp, chèo
thuyền, v.v....)
■ Các bệnh viện tầm cỡ thế giới
■ Hơn 100 tòa đại sứ và các phái đoàn ngoại giao
■ 29 viện bảo tàng, bao gồm 12 kho tàng trưng bày
quốc gia
■ Khu đô thị lớn thứ tư ở Canada
■ Hơn 1000 công ty kỹ thuật cao
■ Có các nguồn tài nguyên đa văn hóa/đa ngôn ngữ
■ Ottawa chủ trì 60 dịp lễ hội mỗi năm

SỐNG CÙNG GIA ĐÌNH (HOMESTAY)
Để thành công trong học đường, điều quan trọng là học
sinh có một cuộc sống ổn định, được quan tâm và thoải
mái.trong gia đình.
Do đó mục tiêu của chương trình homestay là cung cấp
cho học sinh một tổ ấm xa nhà bằng cách cho các em vào
ở với những gia đình:

■ c ung cấp một môi trường thân thiện, dưỡng dục và
hỗ trợ
■ khích lệ và chú ý đến đời sống và bài vở trong
trường của học sinh
■ thích chia sẻ lối sống và văn hóa của họ với những
người khác

Mỗi một trong các gia đình chủ nhà được điều phối viên
homestay viếng thăm và phỏng vấn đồng thời kiểm tra
về thông tin lý lịch của họ. Điều phối viên homestay theo
dõi các học sinh trong suốt thời gian lưu trú của các em
và hỗ trợ cho cả học sinh lẫn các gia đình chủ nhà.

Các Chương Trình Học
Sinh Quốc Tế Ottawa
Trường Tiểu Học
(Mẫu Giáo – Lớp 8)
Trường Trung Học
(Các Lớp 9 – 12)

Học

ở Ottawa

Đi đến Ottawa
Ottawa thật dễ tiếp cận. Phi trường Quốc Tế MacdonaldCartier chỉ cách khu phố chính 20 phút. Phi trường có các
chuyến bay thẳng mỗi ngày tới các thành phố chính, bao
gồm New York, Chicago, Toronto và Vancouver, cũng như
dịch vụ trực tiếp tới Phi Trường Heathrow của London.
Để biết thêm chi tiết về Ottawa, xin viếng:
www.ottawaregion.com

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế Ottawa
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Ottawa-Carleton Education Network
440 Albert Street
Ottawa, Ontario
K1R 5B5 CANADA

Ottawa

Điện thoại:
Fax:
Email:
Trang mạng:

1-613-239-0277
1-613-239-0608
ocenet@ocdsb.ca
www.studyottawa.ca, www.ocdsb.ca

Chúng tôi Chào Đón

Thế Giới

Thủ Đô Canada

Ottawa có nhiều điều hào hứng để
cung cấp cho các học sinh suốt năm!

Canada – tuyệt
đẹp trong tất cả
các mùa

Ban Quản Lý Khu Học Chánh OttawaCarleton (Ottawa-Carleton District
School Board – OCDSB)

Các Chương Trình Học Sinh Quốc Tế Ottawa (OISP)

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh

Các học sinh quốc tế đến học tại OCDSB có thể chọn đường hướng học tập thích
hợp nhất với các sở thích và mục tiêu học tập của họ:

Các dịch vụ hướng dẫn và cố vấn tại mỗi trường trung học có cố vấn,
giảng dạy và hỗ trợ.

OCDSB Tự hào là một đơn vị đi đầu về giáo dục ở Canada và
đã lập ra một tiêu chuẩn về xuất sắc cho các trường khác noi
theo. Khoảng 80 phần trăm các học sinh tốt nghiệp OCDSB
vào học tại các học viện sau trung học. Các học sinh OCDSB
tự khẳng định bản thân tại các trường cao đẳng và đại học
trên toàn Canada và khắp thế giới.

Tiểu học (Mẫu Giáo tới Lớp 8)

OCDSB nằm trong hệ thống trường công lập của chính
quyền Ontario và phục vụ cho các học sinh trong Thành Phố
Ottawa. Khoảng 65.000 học sinh đi học tạị các trường ban
ngày và các chương trình của OCDSB. Các chương trình
này có từ lớp Măng Non cho tới Giáo Dục Người Lớn. Ngoài
Tiếng Anh và Tiếng Pháp là các chương trình Ngôn Ngữ Thứ
Hai, Ban Quản Lý cung cấp nhiều loại dịch vụ để đáp ứng
nhu cầu các học sinh của mình.

Các trẻ em sinh sống ở Ottawa cùng với cha mẹ hoặc những người bà con có thể
đi học tại một trong 120 trường tiểu học của OCDSB. Các học sinh quốc tế học
lớp 8 (13 tuổi) có thể sống với một gia đình người Canada được sắp xếp bởi
chương trình Canada Homestay International. Học sinh phải có điểm trung bình
từ B trở lên để tham dự chương trình của chúng tôi Giảng Dạy thêm Tiếng Anh
trong thời gian đi học các lớp thông thường hiện có qua chương trình Anh Ngữ là
một Ngôn Ngữ Thứ Hai.

Các học sinh quốc tế đến học tại OCDSB có thể
chọn đường hướng học tập thích hợp nhất với các
sở thích và mục tiêu học tập của họ.

Có hơn 145 trường học tại OCDSB. Các trường này bao gồm:

Tốt Nghiệp Trung Học

Các Chương Trình Mùa Hè

Học sinh có thể hoàn tất trung học ở Ontario và lấy một bằng Trung Học của
Ontario (OSSD). Các trường có ba loại khóa học: các khóa học vấn, các khoá ứng
dụng và các khóa mở rộng.

Các Chương Trình Mùa Hè dành cho học sinh quốc tế hiện có cho
các học sinh từ chín tuổi trở lên.

Chuẩn Bị Học Đại Học/Cao Đẳng

Trải Nghiệm về Văn Hóa và Học Vấn Canada

■ Các trường tiểu học, bao gồm các trường trung học cơ

Các học sinh quốc tế có thể tham gia các khoá học trong một hoặc hai học kỳ như
một phần trải nghiệm tìm hiểu văn hóa Canada và/hoặc phát triển các kỹ năng
Anh Ngữ của họ.

sở và các trung tâm giáo dục đặc biệt
Các trường trung học, bao gồm trường trung học cho
người lớn

Anh Ngữ là một Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL)

Ngoài ra Ban Quản Lý điều hành năm địa điểm chương trình
luân phiên và nhiều chương trình khác bao gồm:

■ Anh Ngữ là một Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL)
■ Các Ngôn Ngữ Quốc Tế (IL)
■ Tú Tài Quốc Tế (IB)
■ Xếp vào Lớp Cao Cấp (AP)
■ Các Giải Pháp Mang Lại Lợi Ích Chung

Ngoài các dịch vụ hỗ trợ của nhà trường này, Điều Phối Viên Học
Vấn OISP cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ về học vấn tiếp diễn cho các
học sinh quốc tế.

Ở các lớp cuối cùng của trung học, có các khóa học để chuẩn bị cho học sinh đi
đến các học viện sau trung học bao gồm: các khóa chuẩn bị học đại học, chuẩn bị
học cao đẳng và chuẩn bị đi làm.

Các trường học

■

■ Cố vấn và hướng dẫn về giáo dục
■ Cố vấn và hướng dẫn về ngành nghề
■ Cố vấn cá nhân
■ Hỗ trợ ngôn ngữ/văn hóa

Đối với các học sinh từ các quốc gia không nói Tiếng Anh, nhiều trường trung học
giảng dạy ESL theo bốn giai đoạn trình độ thành thạo về ngôn ngữ. Ngoài việc học
Tiếng Anh, các học sinh theo học các chương trình học vấn thông thường. Các học
sinh thuộc cấp trung học có thể kiếm tín điểm cho việc hoàn tất thành công các
khóa học ESL.
Các học sinh có thể làm quen với những người
bạn Canada bằng cách gia nhập vào một trong
nhiều câu lạc bộ thể thao hoặc sinh hoạt tại trường
của họ.

Một Tiêu Chuẩn
					 về Xuất Sắc

Các học sinh OCDSB tự khẳng định bản
thân tại các trường cao đẳng và đại học
trên toàn Canada và khắp thế giới.

