Chương Trình Học Sinh Quốc Tế
Cuộc Đời Phi Thường
Bắt Đầu Ở Đây

Giáo dục có ý nghĩa như
cả thế giới với chúng tôi.
Hội Đồng Trường Khu Công Giáo Dufferin-Peel
(DPCDSB) là hội đồng trường Công Giáo lớn thứ nhì
của Ontario điều hành 149 cơ sở trường (bao gồm
123 trường tiểu học và 26 trường trung học cơ sở)
trên toàn Mississauga, Brampton, Caledon và
Orangeville. Các trường được kết nối với và hỗ trợ
bởi các giáo xứ và niềm tin của chúng tôi.
Các trường Công Giáo Dufferin-Peel trang bị cho học
sinh vào đời và mở cửa cơ hội cho học sinh ở mọi nơi
trên thế giới. Học sinh quốc tế sẽ tìm thấy một “ngôi
nhà cách xa nhà” tại DPCDSB, nơi các chương trình
Anh ngữ toàn diện giúp tạo dựng sự thông thạo của
học sinh quốc tế để các em tận dụng tối đa các khóa
học trong trường trong khi hòa mình vào thể thao và
đời sống cộng đồng.
Nằm kế Toronto – một trong như thành phố đa dạng
văn hóa và sôi động nhất thế giới.

Các trường Công Giáo
Dufferin-Peel nổi tiếng vì:
• Điểm số trắc nghiệm cấp tỉnh
&ndash; và quốc tế xuất sắc
&ndash; Đây là minh chứng cho
thành quả học tập cao và tinh
thần thoải mái của các học sinh
chúng tôi tại Dufferin-Peel.
• Các chương trình xuất sắc bao
gồm CO-OP, Tú Tài Quốc Tế (IB),
Bố Trí Nâng Cao (AP), và Chuyên
Môn Kỹ Năng Cao Chuyên Biệt
(SHSM)
• Các Giải Thưởng và Học Bổng
Vượt khỏi ranh giới, đổi đời.

Vượt khỏi ranh giới, đổi đời.
Hội Đồng Trường Khu Công Giáo Dufferin-Peel cung cấp một danh sách dài các
chương trình chuyên biệt được công nhận toàn cầu mang lại cho học sinh một nền
tảng hợp lý về học tập. Rất nhiều chương trình trong số này đi kèm với việc bố trí
hợp tác với các công ty cộng đồng, bao gồm các chương trình được thiết kế riêng
nhằm đặt nền tảng sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực bao gồm kinh doanh, năng lượng,
môi trường, sức khỏe, du lịch và tiếp đón khách, làm vườn và cảnh quan, công nghệ
thông tin và viễn thông, thể thao, vận tải và nhiều nữa. Trong phạm vi Hội Đồng
Trường Khu Công Giáo Dufferin-Peel, các trường Tú Tài Quốc Tế (IB) và Bố Trí Nâng
Cao (AP) được công nhận cung cấp cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi một chương trình
học hai năm đầy thử thách dẫn đến thi tốt nghiệp và một văn bằng được công nhận
và quý trọng bởi các trường đại học hàng đầu thế giới.

Được công nhận quốc tế vì sự xuất sắc trong giáo dục.
Một trong những đặc tính thực sự làm nên nền
giáo dục Dufferin-Peel là sự đa dạng đến từ một
tập thể học sinh từ hơn 150 nước. We celebrate
both our internationalism and the uniqueness of
each member of our community - students, staff,
parents, and parish. As a school community we are
greatly enriched by this diversity.
Перевагами католицьких шкіл цього реґіону є:
• Môi trường Anh ngữ tràn ngập
• Anh ngữ toàn diện làm Ngôn Ngữ Thứ Hai
các khóa học và chương trình
• Giáo viên được chính phủ chứng nhận
• Sự hỗ trợ và chương trình giúp học sinh
Quốc Tế thích ứng với đời sống ở Canada
• Tiếp cận các trường đại học và cao đẳng xuất
sắc khắp Canada
• Cung cấp một “trải nghiệm đặc sệt Canada”
hỗ trợ sự đa dạng và đa văn hóa

Mở mang trí óc ra một thế giới tốt đẹp.

Ngôi nhà của bạn ở ngay tâm của nó.
Vùng Dufferin-Peel có uy tín toàn cầu về các cộng đồng an toàn và
phong phú về văn hóa, các cơ sở y tế xuất sắc, một khung cảnh
cuộc sống ban đêm và nghệ thuật sôi động bao gồm rạp hát, viện
bảo tàng, phòng tranh, thư viện công cộng, và nhiều nữa.
Tọa lạc ngay phía tây của Thành Phố Toronto, trên bờ Hồ Ontario,
và không đầy 90 phút lái xe đến Thác Niagara và biên giới Hoa Kỳ,
Dufferin-Peel có Phi Trường Quốc Tế Toronto Pearson, lớn nhất tại
Canada phục vụ không ngừng nghỉ đến hơn 180 điểm đến tại 60
quốc gia khắp thế giới. Ngoài ra, vùng này còn có mạng lưới rộng
lớn dịch vụ xe lửa và xe bus địa phương và vùng, kết nối trực tiếp
với 16 trường đại học và cao đẳng trong bán kính 60 cây số.

Để biết thêm thông tin về quy trình đăng ký và yêu cầu, xin liên hệ Bộ Phận
Tiếp Nhận Học Sinh ở số 905-890-0708 máy con 24512,
miễn phí ở số 1-800-387-8837, hoăc email lynda.arsenault@dpcdsb.org
www.dpcdsb.org/CEC/Programs/International+Students/
Để biết thêm thông tin về Chương Trình Học Sinh Quốc Tế,
xin liên hệ Rita Borg, Hiệu Trưởng Chương Trình Giáo Dục Quốc
Tế ở số 905-412-3341 máy con 31460, ho crita.borg@dpcdsb.org

