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Chào mừng tới Chương trình 
Trung học Quốc tế Comox Valley

Chương trình Học sinh Quốc tế Comox Valley thuộc hệ thống 
trường công lập Comox Valley School District, thành lập với mục 
đích mang nền giáo dục được cá nhân hoá đến với học sinh quốc 
tế trên toàn thế giới. Kể từ 2005, chương trình đã truyền cảm 
hứng cũng như giúp các bạn phát triển tư duy mang tính toàn 
cầu, đào tạo giúp học sinh đẩy mạnh về mặt cảm xúc và trí tuệ.

• Quy mô lớp học nhỏ giúp giảng viên tập trung đến từng cá 
nhân

• Đội ngũ nhân viên và gia đình homestay tạo cho học sinh một 
chỗ dựa vững chắc

• Giáo trình tiên tiến trang bị vững vàng để học sinh thành công 
khi lên đại học

• Đội ngũ giáo viên kì cựu, được công nhận trên phạm vi quốc 
gia về chuyên môn

• Chương trính tiếng Anh ESL/ELL miễn phí cho toàn bộ học 
sinh

• Giáo viên hỗ trợ chuyên biệt cho sinh viên quốc tế tại mỗi 
trường cấp ba thuộc hệ thống

• Giáo viên hỗ trợ dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt tại 
từng trường trong hệ thống

• Dịch vụ tư vấn tâm lý dành cho toàn bộ học sinh
• Hỗ trợ học sinh ứng tuyền vào đại học 
• 

96% học sinh hài lòng

8000 học sinh

1



Chào mừng tới Cộng 
đồng Comox Valley

Comox Valley gồm ba cộng đồng chính là 
Comox, Courtenay và Cumberland. Đây đều 
là những khu vực thân thiện và toàn diện, 
cung cấp đầy đủ tiện nghi đô thị trong một môi 
trường gần gũi ấm cúng. 

• Cộng đồng rất an toàn và thân thiện 
• Các hoạt động giải trí bốn mùa: trượt tuyết, 

xe đạp leo núi, leo núi, chơi golf và rất 
nhiều môn thể thao dưới nước 

• Cơ sở vật chất hiện đại bao gồm các trung 
tâm giải trí, rạp chiếu phim, nhà hàng, cửa 
hàng và dịch vụ luân chuyển địa phương 

• Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ 
• Khí hậu dễ chịu nhất Canada 

Cùng đến 
Comox Valley

Ẩn mình giữa núi và biển, Comox Valley 

nằm 

lưng chừng bờ đông của đảo Vancouver 

• 20 phút bay từ Vancouver 

• 2.5 giờ lái xe từ Victoria 

• 1 tiếng lái xe bến phà Nanaimo 

Hàng ngày sân bay quốc tế Comox Valley 

đón nhiều chuyến bay từ Vancouver, Cal-

gary và Edmonton. Dịch vụ phà nằm cách 1 

tiếng lái xe về phía nam, vận hành giữa hai 

thành phố Nanaimo và Vancouver.

98% cộng đồng nói tiếng Anh 

70,000 dân cư
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Chương trình nhiều 
lựa chọn đa dạng
Học sinh có rất nhiều lựa chọn khác nhau: Học và 
tốt nghiệp tại một trường cấp ba rồi đăng ký vào 
một trường đại học ở Bắc Mỹ, trải nghiệm một 
chương trình ngắn hạn từ 03 đến 10 tháng, hay 
thậm chí tham gia một chương trình tiếng Anh hè 
kéo dài 1-2 tháng. Cho dù là lựa chọn nào, Chương 
trình Học sinh Quốc tế Comox Valley cũng sẽ giúp 
học sinh hoà nhập vào một môi trường trung học 
Canada bản xứ, kèm theo những lớp học học thuật 
và tự chọn dựa hoàn toàn vào nhu cầu và sở thích 
của học sinh. 

Chương trình Phổ thông trung học

• Bắt đầu vào tháng 9, 1 hoặc 4 
• Các khoá học và kỳ thi được chính phủ bang 

BC phê duyệt
• Đạt được chứng chỉ tốt nghiệp cấp ba Dog-

wood danh dự của tỉnh bang British Columbia 
• Nhận được sự hỗ trợ tư vấn khi đăng ký vào 

đại học giúp học sinh bước vào những trường 
đại học hàng đầu Bắc Mỹ

Chương trình ngắn hạn 

• Bắt đầu vào tháng 9, 1 hoặc 4
• Chương trình tiếng Anh ESL/ELL
• Các hoạt động và các chuyến thăm quan 

dành cho học sinh quốc tế được thiết kế để 
học sinh có trải nghiệm tốt nhất

Chương trình hè 

• Bắt đầu vào tháng 7 hoặc 8 
• Các lớp học đều giảng dạy bằng tiếng Anh 
• Các hoạt động giải trí hàng ngày trong cộng 

đồng và còn nhiều hơn thế (lướt sóng, leo 
núi, ngắm cá voi) 

Các chương trình chuyên biệt 

• Giáo dục khám phá thiên nhiên 
• Golf 
• Hockey 
• Bóng chuyền 

26:1 – tỷ lệ học sinh : giáo viên 

82% học sinh tốt nghiệp vào các trường đại 
học hàng đầu như University of Toronto, University 
of British Columbia và McGill University
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Nhiều cơ hội hấp dẫn tại 
mỗi trường

Trường trung học GP Vanier

• 1,150 học sinh từ lớp 8 đến 12
• Trụ sở Trung tâm thể thao Comox Valley, có hơn 15 đội 

tuyển
• Chương trình giáo dục khám phá thiên nhiên và chương 

trình Hockey 
• Các khoá tiếng Pháp và Tây Ban Nha
• Chương trình Kịch nổi bật
• Chương trình Robot và Khoa học được công nhận ở tầm 

quốc gia
• Chương trình bóng chuyền và rugby vô địch tỉnh bang 
• Dịch vụ xe bus đưa đón học sinh đến trường thường xuyên

Giàu tinh thần thể thao, nghệ thuật, dồi dào năng lượng, mới được cải tiến

Trường trung học Mark R. Isfeld 

• 1,000 học sinh từ lớp 8 đến 12
• Trường xếp hạng hàng đầu tại BC 
• Chương trình tích hợp tiếng Pháp
• Chương trình Âm nhạc nổi trội
• Đội trượt tuyết cạnh tranh
• Chương trình Golf 
• Cách nhà homestay một quãng đi bộ ngắn 

Tân tiến, cạnh tranh, song ngữ

Trường trung học Highland 

• 800 học sinh từ lớp 8 đến 12
• Khoá học tiếng Pháp
• Chương trình học song song tín chỉ cao đẳng
• Chương trình bóng chuyền nữ ưu tú
• Các khoá học STE(A)M và đào tạo nghề nổi 

bật
• Cách nhà homestay một quãng đi bộ ngắn

Quan tâm đến từng cá nhân học sinh, tập trung vào học thuật, giáo viên nhiệt huyết
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Học sinh được tiếp cận tới tất cả các khoá học học thuật tại BC, cũng như những khoá học tự chọn đa dạng trải 
dài từ nhóm ngành nghệ thuật (nhạc, nhiếp ảnh và Mỹ thuật) cho đến khoa học ứng dụng (Robot, lập trình và hoạt 
hình) và rất nhiều khoá học khác. Trường có 300 sinh viên quốc tế đến từ 25 quốc gia, chiếm 10% tổng học sinh tại 
các trường cấp ba trong hệ thống. Ngoài 03 trường cấp ba (lớp 8-12), Comox Valley còn có 02 trường cấp hai (lớp 
6-9) và 13 trường tiểu học (Mẫu giáo – lớp 6).
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Trở thành một phần của 
gia đình Canada
Chương trình Học sinh Quốc tế Comox Valley rất tự hào về 
chương trình Homestay được điều hành nội bộ bởi trường. 
Nhân viên điều phối Homestay sẽ cẩn thận sàng lọc các gia 
đình. Trước khi học sinh tới, các gia đình homestay sẽ được 
hướng dẫn kĩ lưỡng để đảm bảo học sinh luôn được chăm 
sóc và đảm bảo an toàn. Nhân viên điều phối luôn sẵn sàng 
để hỗ trợ học sinh và gia đình homestay, và luôn giữ liên lạc 
với học sinh trong suốt thời gian học. 

Học sinh sẽ được coi như một “thành viên trong gia đình” và 
học sinh sẽ được : 
• Ba bữa ăn một ngày kèm đồ ăn phụ 
• Một phòng riêng và được sử dụng tất cả tiện nghi trong 

nhà 
• Tham gia các sự kiện và kỳ nghỉ của gia đình 
• Cha mẹ homestay luôn ủng hộ học sinh tại trường học 
• Hỗ trợ học sinh về tài khoản ngân hàng, SIM card, bài 

tập về nhà, đăng ký các hoạt động, và điền các mẫu đơn 
của trường 

• Giúp  học sinh tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế hoặc nha 
khoa khi cần 

• Đưa đón học sinh đến các hoạt động ngoài trường học 

99% Gia đình sử dụng tiếng Anh là tiếng bản ngữ 

1-2học sinh đến từ các quốc gia khác nhau tại mỗi gia đình 

91% tỉ lệ hài lòng với dịch vụ homestay

Một số chia sẻ của 
học sinh và gia đình 
homestay

“Mình thường gọi cha mẹ chủ nhà là Mẹ và 
Bố. Mẹ mình nấu ăn rất giỏi, thường nấu 
cho mình nhiều món ngon và dẫn mình theo 
các chuyến đi của gia đình.” --Doris, Trung 
Quốc

“Mình cảm thấy rất may mắn khi được ở 
cùng với nhà homestay. Mình thường xuyên 
nói chuyện với Mẹ mình khi gặp khó khăn ở 
trường hay trong cuộc sống. Mình rất tin tưởng 
ở mẹ .”   --Molly, Việt Nam

“Mình rất hạnh phúc với nhà homestay của 
mình và có thể dành rất nhiều lời khen cho họ. 
Họ thích tổ chức thật nhiều hoạt động gia đình 
và khiến mình cảm giác như một thành viên 
trong nhà.” –Jose, Tây Ban Nha

“Sự kết nối toàn cầu giữa học sinh và các gia 
đình khác nhau thực sự rất đáng trân trọng.” 
--Corrie & Ed Howard
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Cuộc sống học sinh
Sống và học tập tại Comox Valley, học sinh có vô vàn cơ hội để 
trải nghiệm toàn bộ khu vực này: Tham gia một đội tuyển của 
trường, phiêu lưu cùng gia đình homestay hoặc tham dự một 
hoạt động được thiết kế cho riêng học sinh bởi Chương trình 
Học sinh Quốc tế Comox Valley đều là những hoạt động giúp 
học sinh khám phá toàn bộ đảo Vancouver. Luôn có rất nhiều 
hoạt động tại Comox Valley, học sinh hoàn toàn tự do khám phá 
thành phố cũng như dành thời gian với bạn bè.

50+ âu lạc bộ học sinh
u đội tuyển thể thao đa dạng

20 chuyến tham quan một năm
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Đăng ký ngay
Đăng ký online tại: studyinbritishcolumbia.com/apply 
1. Bao gồm bảng điểm hai năm học gần nhất cũng như 

bảng điểm năm học hiện tại 
2. Bao gồm một thư giới thiệu được viết bởi học sinh bằng 

tiếng Anh, kể về bản thân cũng như lý do muốn học tại 
Comox Valley. 

3. Chọn chương trình 
4. Chọn ngày nhập học
- Tháng chín, một hoặc tháng tư

Hiệu trường hệ thống chào 

mừng học sinh

Để biết thêm thông tin

Website: www.studyinbritishcolumbia.com
Email: Gregory.Kochanuk@sd71.bc.ca
Phone: +1-250-703-2904
Address: 805 Willemar Ave. Courtenay, BC, 
Canada V9N 3L7

Comox Valley International 
High School Program

comoxvalleyisp

Theo dõi chúng tôi trên 
mạng xã hội

Chúng tôi rất trông đợi học sinh 
đến với Comox Valley. Là một 
hệ thống trường công lập tầm 
trung, chúng tôi rất tự hào trong 
việc cung cấp những dịch vụ 
được cá nhân hoá cũng như hỗ 
trợ học sinh quốc tế trên toàn 
thế giới. Những trải nghiệm tại 
đây sẽ khiến học sinh cảm thấy 
được thử thách, dồi dào năng lượng cũng như để lại 
những kỷ niệm đáng trân trọng suốt cuộc đời.”
---- Ông Greg Kochanuk, Hiệu trưởng hệ thống 

Comox Valley International 
Student Program


