TRẠI VĂN HÓA VÀ
NGÔN NGỮ
Lướt sóng

Đi bộ đường dài

THÔNG TIN LIÊN HỆ VIU

dành cho độ tuổi trên 18
TRẠI HÈ VÀ TRẠI ĐÔNG
Tháng 1, tháng 2, tháng 7 và tháng 8
3 hoặc 4 tuần

CHI PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Câu cá

Chèo thuyền Kayak

ỨNG VIÊN VÒNG
CHUNG KẾT

CHÂU PHI/CANADA/HOA KỲ

NHẬT BẢN

Zaa Nkweta | Zaa.Nkweta@viu.ca

Ami Robinson | Ami.Robinson@viu.ca

TRUNG QUỐC

VIỆT NAM/INDONESIA/PHILIPPINES/HÀN QUỐC

Lili Feng | China@viu.ca

Rasha Abu Ramadan | Rasha.AbuRamadan@viu.ca

TỈNH QUẢNG ĐÔNG, TRUNG QUỐC

TÂY ÂU

Owain Samuel | Guangdong@viu.ca

Ina Wagenblatt | Ina.Wagenblatt@viu.ca

ẤN ĐỘ/BANGLADESH/SRI LANKA/PAKISTAN

TRƯỜNG TRUNG HỌC VÀ ESL

Sumit Agarwal, Neha Dixit | SouthAsia@viu.ca

Aamera Jiwaji | Aamera.Jiwaji@viu.ca

1.550 $ trong 3 tuần; 1.975 $ trong 4 tuần

CIS/TRUNG ĐÔNG/CHÂU MỸ LA TINH

* Không bao gồm phí cư trú và bảo hiểm y tế

Daria Siundiukova | Daria.Siundiukova@viu.ca

Lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Giảng
dạy Xuất sắc Toàn cầu năm 2018 của Viện
Hàn lâm Giáo dục Đại học, chúng tôi là một
trong 17 trường đại học được tuyển chọn từ
hơn 40 quốc gia và là một trong hai trường đại
học duy nhất ở Canada được đưa vào danh
sách này. Giải thưởng này ghi nhận nỗ lực theo
đuổi mục tiêu giảng dạy xuất sắc trên phạm vi
toàn tổ chức.

Đặc điểm
• 20 giờ học tiếng Anh một tuần
• 3 cấp độ: Người mới bắt đầu, Trung cấp, hoặc Nâng cao
• Tham gia vào ngôn ngữ và văn hoá Canada
•	Bao gồm các hoạt động xã hội và văn hóa cũng như các chuyến đi trong
ngày theo nhóm
world.viu.ca/elc/language-and-culture

Lướt Ván

Trượt tuyết

dành cho độ tuổi 14-18
TRẠI HÈ ELL
Tháng 7 - tháng 8, 1 - 8 tuần

CHI PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Trượt tuyết

Vancouver, Victoria,
Parksville, Coombs và
Nhà thờ Grove

1 tuần

2 tuần

3 tuần

4 tuần

5 tuần

6 tuần

7 tuần

8 tuần

1000$

2000$

3000$

4000$

5000$

6000$

7000$

8000$

CÁC TÙY CHỌN ĐI LẠI ĐẾN
KHUÔN VIÊN NANAIMO
MÁY BAY
20 phút bay từ Vancouver

Bao gồm học phí, sinh hoạt, bảo hiểm y tế và chỗ ở cư trú.

CÁC BẾN PHÀ TẠI BC

* Không bao gồm phí đăng ký và tiền đặt cọc phí cư trú

Có hai tuyến phà chạy bằng ô tô/hành khách
nối liền Vancouver với Nanaimo
Vịnh Móng ngựa đến Vịnh Khởi hành (1,5 giờ)
Tsawwassen đến Duke Point (2 giờ)

world.viu.ca/high-school/summer-programs

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC VIU
08 - 19/07/2019
* Giá được tính bằng Đôla Canada và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

MÁY BAY NỔI
Có hai công ty máy bay nổi liên kết
Vancouver và Nanaimo
• Harbour Air (20 phút)
• Sea Air (20 phút)

2018-19

WHISTLER
MT. WASHINGTON

NANAIMO

VANCOUVER

CANADA
HOA KỲ

VICTORIA

Sách ảnh các khóa học ngắn hạn

SEATTLE

world.viu.ca/elc
PORTLAND

Môi trường quan tâm chăm sóc và bồi dưỡng kiến thúc với sự pha trộn độc đáo khiến
VIU trở nên khác biệt so với các trường đại học khác. Bên cạnh đó, chúng tôi rất tự hào
khi được trời phú cho thời tiết tuyệt vời nhất ở Canada!

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

CON ĐƯỜNG TỚI VIU THÔNG QUA ESL
Du học ở Canada. Chúng tôi nổi
tiếng với nền giáo dục đẳng cấp thế
giới, xã hội đa văn hóa và cộng
đồng bình an.

Cải thiện khả năng đáp ứng các yêu cầu quan trọng về tiếng Anh cũng như các chương trình học của bạn trong
mùa xuân và mùa hè để có thể bắt đầu học đại học vào tháng Chín với tối đa 15 tín chỉ học tập tự chọn.
HỌC KỲ 1 (tháng 1 đến tháng 4)

Cơ sở ngôn ngữ (cấp 1-3)

Chuẩn bị tốt nghiệp

6,5 tuần và 13 tuần
Thời gian bắt đầu: Tháng 1, Tháng 2, Tháng 5, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 10

13 tuần
Thời gian bắt đầu: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9

Đặc điểm

Đặc điểm

• Tiếng Anh giao tiếp cá nhân và chuyên nghiệp

• Dành cho những sinh viên muốn học thạc sĩ tại một trường đại học ở Canada

8 tuần
Thời gian bắt đầu: Tháng 7

Học tiếng Anh tại một trường đại học được công nhận có thành tích giảng dạy xuất sắc
Dự bị đại học cấp 4 & 5)		
6,5 tuần và 13 tuần
Thời gian bắt đầu: Tháng 1, Tháng 2,
Tháng 5, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 10

Đặc điểm
•	Tham gia trực tiếp các chương trình bằng cử nhân, bằng phổ thông
và chứng chỉ của VIU

Dự bị Đại học

Dự bị Đại học

+

+

Chọn 2 khóa học từ danh sách sau:*
• Toán 151
• Giới thiệu về diễn thuyết trước công chúng
• Kỹ năng đọc, nói và thuyết trình
• Chiến lược học tập

Chọn 2 khóa học từ danh sách sau:*
• Nguyên tắc lý thuyết kinh tế vĩ mô
• Văn học và văn hóa
• Giới thiệu về triết học: Đạo đức
• Ứng dụng máy tính trong kinh doanh

* tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của các khóa học

* tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của các khóa học

Đăng ký nhập học chương trình Cử nhân mà bạn muốn vào tháng 9:

Cầu nối VIU
8 tuần
Thời gian bắt đầu:
Tháng 5, tháng 7

HỌC KỲ 2 (tháng 5 đến tháng 8)

• Quản trị kinh doanh

13 tuần
Thời gian bắt đầu: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9

• Khoa học máy tính
• Du lịch

Đặc điểm

• Khách sạn

•	Tham gia một khóa học đại học (3 tín chỉ) đồng thời hoàn thành
chương trình Dự bị đại học 5 (3 tín chỉ)

• Khoa học

• Nghệ thuật và Khoa học xã hội

Các yêu cầu Nhập học
• bằng tốt nghiệp trung học

Tham gia các hoạt động kết nối văn
hóa của chúng tôi và khám phá các
cộng đồng, sự kiện văn hóa địa
phương và các điểm tham quan
sôi động trên đảo Vancouver.

world.viu.ca/elc
VIU là mảnh đất tri ân các giá trị lịch sử
và truyền thống, trân trọng những công
lao đóng góp và tổ chức ăn mừng những
thành quả đạt được. Chúng tôi thật may
mắn khi được nằm trên vùng đất lịch sử của
cộng đồng các dân tộc Coast Salish.

world.viu.ca/elc

Hãy biến chuyến đi của bạn đến đảo Vancouver trở thành một cuộc phiêu lưu ngoạn
mục bằng cách đi trên máy bay nổi xuyên qua eo biển Georgia. Là sinh viên của VIU,
bạn có thể được hưởng các ưu đãi giảm giá dành cho sinh viên và dễ dàng kết nối với
các điểm đến như Vancouver, Whistler, Tofino và Seattle.

• IELTS 5.0 trở lên (không có thang điểm nào dưới 5.0) HOẶC TOEFL 61 trở lên (không có thang điểm nào dưới 15)
• Toán 11 tối thiểu C+ đối với các ứng viên triển vọng
THỜI GIAN NHẬP HỌC: THÁNG 01/2019

