
 

 

 

Chương trình Giáo d ục Quốc tế của 

Phân khu giáo d ục Winnipeg 
 

 
 
 
 

Chúng tôi có ... 

• Chương trình đào tạo xuất sắc. 

• Các chương trình chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. 

• Các chương trình ngoại khóa, thể thao và các hoạt động khác. 

• Các giáo viên có bằng cấp chuyên môn do chính phủ xác nhận. 

• Các chuyên gia ngôn ngữ tiếng Anh tại mỗi trường. 

• Mức học phí phải chăng 

• Chi phí sinh hoạt thấp với chất lượng giáo dục cao. 

• Sự đa dạng về các văn hóa và các cộng đồng trong trường. 
 

Chúng tôi cung cấp... 

• Chương trình tiếng Anh và tiếng Pháp ở mọi trình độ. 

• Các chương trình học ngắn và dài hạn. 

• Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) và Chương trình xếp lớp Nâng cao (AP) cho Học 

sinh THCS và THPT (từ lớp 7 đến lớp 12) 

• Bảo hiểm về sức khỏe tuyệt vời. 

• Các đối tác cung cấp dịch vụ nhà ở và các gia đình người bản xứ nhiều kinh 

nghiệm 
 

 

Chúng tôi còn … 

• Hổ trợ và tư vấn lựa chọn các môn học và chuyển tiếp tín chỉ 

• Xác nhận học bạ (Khi có yêu cầu) 

• Tư vấn các thông tin cần thiết cho các chương trình cao đẳng hoặc đại học cho 

từng học viên. 

• Hổ trợ và thông dịch nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

• Báo cáo quá trình học theo định kỳ 

 

 

 

 

 
 

Tất cả học sinh được đào tạo theo chương trình học của tỉnh Manitoba, 

với đội ngũ giáo viên và các chuyên gia phát triển ngôn ngữ được chính 

phủ xác nhận. 

Học sinh có thể đăng ký các khóa học ngắn hạn tối thiểu là 3 tháng bất cứ 

lúc nào. Riêng các khóa học tốt nghiệp, cần phải đăng ký từ đầu học kỳ. 

Các trường học ở Canada bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 6 hằng năm. 

Hầu hết các trường trung học có hai học kỳ: 
 

• Học kỳ I: từ tháng 9 đến tháng giêng 

• Học kỳ II: từ tháng hai đến tháng 6 

 

Học sinh có thể học và tích lũy tín chỉ để có được Bằng Tốt nghiệp 

trung học của tỉnh Manitoba. Bằng cấp do tỉnh Manitoba cấp được 

công nhận khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều du học sinh tốt nghiệp 

trung học tại Manitoba, tiếp tục học những chương trình sau trung 

học tại Canada hoặc những quốc gia khác trên thế giới. 
 

Nhiều trường cũng có các chương trình học lấy chứng chỉ, hoặc bằng 

cấp chuyên nghiệp để học sinh vừa có thể tốt nghiệp trung học vừa có 

thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tích lũy kinh nghiệm học và làm 

thực tế. 

Phân khu giáo dục Winnipeg là phân khu giáo dục lớn nhất và đa dạng nhất của tỉnh Manitoba, Canada. Chúng 
tôi luôn chào mừng các du học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình giáo dục cho học sinh quốc tế của 
Winnipeg có các chương trình học ngắn hoặc dài hạn giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp cho tất cả các 
lớp.Học phí ở đây rất phải chăng cùng chất lượng giáo dục cao. Luôn cam kết cung cấp sự đa dạng, công bằng và 
phong phú, phân khu giáo dục Winnipeg có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cho các học sinh quốc tế.  
Winnipeg tọa lạc tại trung tâm địa lí của khu vực Bắc Mỹ, với các chuyến bay quốc tế đến hằng ngày, thuận lợi 
cho các phụ Huynh, các đối tác và công ty tư vấn du học có thể đến tham quan và tìm hiểu về Winnipeg! 

 Đa văn hóa  
 Bình đẳng  
 Phong phú  


