
“We don’t teach a class; we teach individual students in a class” 



‹#›

VANCOUVER, BC

TỈNH BANG BRITISH COLUMBIA (BC)

Du học Trung học Phổ thông tại Tỉnh Bang British Columbia (BC)

Thiên nhiên đa dạng và hài hòa

Chất lượng cuộc sống tốt

Hệ thống y tế tiên tiến

Môi trường đa văn hóa

Di sản văn hóa khu vực

Văn minh và an toàn



‹#› THÀNH PHỐ VANCOUVER

Thành phố lớn nhất tại tỉnh bang British Columbia 
Thiên nhiên phong phú xen lẫn giữa khu đô thị hành chính sầm uất



‹#› VỊ TRÍ TRUNG TÂM

Trường THPT Tư Thục Pattison High School tọa lạc
tại trung tâm thành phố Vancouver

Phương tiện di chuyển công cộng thuận tiện
Tuyến phố hành chính sầm uất

981 NELSON STREET, VANCOUVER BC, Postal code: V6Z 3B6



‹#› LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Thành lập từ năm 2003, trường THPT Tư Thục Pattison
tiếp đón học sinh bản địa và học sinh quốc tế với
chương trình giảng dạy lớp 9 đến lớp 12 theo chương
trình phổ thông chính thức do tỉnh bang British
Columbia quy định. Từ năm 2005, cơ sở chính của
trường tọa lạc tại 981 đường Nelson, ngay giữa trung
tâm thành phố Vancouver, gần những địa danh của
thành phố như Law Courts, the Vancouver Art Gallery,
tòa nhà YMCA, trụ sở chính của Microsoft, Amazon và
Facebook, đồng thời cũng gần hai trường đại học lớn
nhất của tỉnh bang là UBC và SFU.

Nhân viên nhà trường thông thạo nhiều ngôn ngữ hỗ
trợ cho sự giao tiếp và nhu cầu của học sinh quốc tế.
Nhà trường là một tập thể quản lý vững chắc bao gồm
giáo viên tâm huyết và nhiều kinh nghiệm cùng với đội
ngũ quản lý học vụ chuyên nghiệp.

Trong suốt 16 năm hoạt động, hơn 2000 học sinh tốt
nghiệp đã được nhận bằng phổ thông theo chất lượng
của tỉnh bang BC và tiến bước đến các trường đại học
hàng đầu, và tiến xa hơn trong việc lập nghiệp và ổn
định gia đình tại Canada.

Mỗi một học kỳ, học sinh đến từ khoảng 20 đất nước
khác nhau đã tham gia học tập và thành công với
chương trình phổ thông của tỉnh bang BC, cũng như
hiện thực hóa con đường đại học tại Canada.

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”



‹#› THƯ HIỆU TRƯỞNG

Trường Trung học tư thục Pattison chào đón tất cả học sinh bằng
chất lượng giảng dạy tốt, tạo dựng một nền tảng giúp học sinh tiến bước
đến các trường đại học hàng đầu tại Bắc Mỹ. Trường Pattison là một trong
những lựa chọn tốt nhất cho học sinh có nhu cầu đạt được bằng phổ
thông tại Canada trong thời gian ngắn nhất.

Trường thiết kế chương trình học theo hướng tập trung vào từng cá
nhân để mỗi học sinh có được trải nghiệm việc học tối ưu và khám phá
tiềm năng của bản thân. Môi trường học cởi mở, chất lượng lớp học luôn
được nâng cao, giáo viên quan tâm và hỗ trợ để từng học sinh có thể phát
triển học vấn và trưởng thành hơn về cá nhân. Học sinh và giáo viên trao
đổi thoải mái, khuyến khích phát huy tư duy cá nhân trong môi trường lớp
học năng động. Giáo viên và nhân viên nhà trường chuyên nghiệp tạo điều
kiện tốt nhất để học sinh tập trung vào việc học.

Chúng tôi tự hào về thành tích và kiến thức mà học sinh tích lũy
được sau khi tốt nghiệp từ trường Pattison. Với sự tự tin, khả năng và tinh
thần trách nhiệm được rèn luyện tại trường, học sinh của chúng tôi đạt
được nhiều thành tựu trong việc học tương lai.

Chúng tôi hy vọng sẽ đón nhận bạn trở thành một học sinh tại
trường Pattison, và mong rằng bạn sẽ thành công tại trường Pattison và
trong bước đường theo đuổi con đường đại học trong tương lai.

Trân trọng,
Thầy Daniel Chowne, Thạc sĩ
Hiệu trưởng



‹#› VÌ SAO NÊN CHỌN PATTISON HIGH SCHOOL

Hệ thống 3 học kỳ
• nhập học tháng 9, tháng 1 và tháng 5
• hoàn tất 12 môn trong một năm
• tốt nghiệp nhanh

Định hướng lên đại học/cao đẳng
• ngày hội thông tin
• thư giới thiệu cá nhân
• tuyển thẳng vào đại học/cao đẳng

Cố vấn học vụ hỗ trợ
• chương trình tốt nghiệp theo từng cá nhân
• lựa chọn môn học phù hợp
• phát triển học vấn và trưởng thành hơn

Tiếng Anh học thuật
• kiểm tra đầu vào
• Từ vựng/ Đọc/ Viết
• cấp độ linh hoạt

Chương trình học bổng
• Học bổng Nhập học
• Học bổng Xuất sắc
• Học bổng Tốt nghiệp

Môi trường đa văn hóa
• học sinh từ 20 đất nước ở các khu vực: Châu Á, 

Châu Mỹ, Châu Âu, Các nước phương Đông và Châu Phi
• nhân viên nhà trường thông thạo nhiều ngôn ngữ
• giao lưu văn hóa

Hoạt động ngoài giờ
• các câu lạc bộ dành cho học sinh
• hướng dẫn hồ sơ nộp đại học/cao đẳng

Lớp học
• quan tâm từng cá nhân học sinh
• tỷ lệ giáo viên – học sinh 15:1

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”



‹#› HỆ THỐNG 3 HỌC KỲ

• nhập học tháng 9, 
tháng 1 và tháng 5

• hoàn tất 12 môn
• tốt nghiệp nhanh
• nghỉ 2 tuần, mùa Đông
• nghỉ 2 tuần, mùa Xuân
• nghỉ 3 tuần, mùa Hè

4  môn học 4  môn học 4  môn học

4  môn học4 môn học

8  môn học

Nghỉ giữa kỳ

Nghỉ 2 tuần

Nghỉ 3 tuần

Nghỉ 2 tuần

Công lập
(2 học kỳ)

Công lập
(Học 1 năm)

Tháng
Trường TH 9 TH 10 TH 11 TH 12 TH  01 TH 02 TH 03 TH 04 TH 05 TH 06 TH 07 TH 08



‹#› TIẾNG ANH HỌC THUẬT & MÔN HỌC

TIẾNG ANH HỌC THUẬT|  CẤP ĐỘ 1 - 4

Viết Đọc Từ vựng

Tiếng Anh học thuật hỗ trợ nâng cao Anh ngữ để học sinh có đủ
khả năng nhập học những môn chính của chương trình phổ thông.

LỚP 10

• English 10

• Social Studies 10

• Science 10

• Pre-Calculus 10

• Information Technology 10

• Business Education 10

• Visual Arts &

Media Technology 10

• Arts Studio 10

• Music 10

• Physical & Health 
Education 10

• Career Life Education

LỚP 11

• English 11

• Composition 11

• Social Studies 11

• Pre-Calculus 11

• Information Technology 11

• Music 11

• Chemistry 11

• Physics 11

• Art Foundations 11

• Visual Arts &

Media Technology 11

• Physical Education 11

LỚP 12

• English 12

• Composition 12

• Pre-Calculus 12

• Calculus 12

• Economics 12

• Information Technology 12

• Biology 12

• Chemistry 12

• Physics 12

• Art Foundations 12

• Visual Arts & Media Technology 12

• Physical Education 12

• Social Justice 12

• Computing Science 12

• Music 12

• Career Life Education

LỚP 9

• English 9

• Social Studies 9

• Math 9

• Science 9

• Physical Education 9

• Fine Arts 9

• Applied Skills 9

• Health & Career
Education 9

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”



‹#› TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG VÀ TÍN CHỈ

Chương trình tốt nghiệp phổ thông, học sinh phải đạt đủ 80 tín chỉ (20 môn học),

CHƯƠNG TRÌNH TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG  |  80 tín chỉ bắt buộc |  LỚP 10 - 12

Chương trình
phổ thông theo tỉnh
bang BC đang thay đổi
từ chương trình năm 2004
sang chương trình năm 2018 và
thay đổi sẽ hoàn thành và áp dụng cho
tất cả các môn vào tháng 7/2019. 

2 yêu cầu tốt nghiệp của chương trình năm 2018:
• The Graduation Numeracy Assessment, và
• The English 12 provincial exam

CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC |  20 tín chỉ bắt buộc
Học sinh đủ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký hoặc chuyển đổi sang chương trình dự bị

đại học. Để tốt nghiệp, học sinh cần hoàn thành 20 tín chỉ (5 môn học) theo
chương trình phổ thông của tỉnh bang British Columbia.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cố vấn học vụ.

bao gồm 52 tín chỉ của các môn bắt buộc (13 môn) 28 tín chỉ tự chọn (7 môn)

Composition 10

Composition 11

Composition 12

Physical 
Education 11

Physical 
Education 12

Mathematics 12
Biology 12

Or Physics 12
Or Chemistry 12

Chỉ cần chọn một
Biology 11

Or Physics 11
Or Chemistry 11

Chỉ cần chọn một
Fine Arts or 
Applied Skills 
10, 11, 12

CÁC MÔN TỰ CHỌN
28 tín chỉ |  Mỗi môn 4 tín chỉ

Ghi chú: Ít nhất 12 tín chỉ (3 môn) phải thuộc lớp 12

CÁC MÔN BẮT BUỘC
52 tín chỉ |  Mỗi môn 4 tín chỉ

Career Life 
Education

Career Life 
Connections

Physical & Health 
Education 10

Science 10
Social Studies 

10

Social Studies 
11

Mathematics 
10

Mathematics 
11

English 10

English 11

English 12

Môn bắt buộc

Môn bắt buộc/ tự chọn

Môn tự chọn



‹#›11 LỄ TỐT NGHIỆP

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”

Cựu học sinh Tốt nghiệp Pattison High School

Lễ Tốt nghiệp

Tiệc Tốt nghiệp



‹#› CỐ VẤN HỌC VỤ

• Hướng dẫn và hỗ trợ thông tin đại học

• Tiếp nhận và chuyển tiếp tín chỉ

• Hướng dẫn hồ sơ tốt nghiệp

• Cá nhân hóa lịch học

Thư giới thiệu cá nhân

12



‹#› HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC 

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”

Đại học tại British Columbia (Vancouver), Canada Đại học tại Ontario (Toronto) and các tỉnh bang khác, Canada

Hơn90%
Là tỷ lệ học sinh được nhận vào Cao Đẳng và Đại Học



‹#›

Hội thảo định hướng đại học
Đại diện của các trường đại học và cao đẳng
Giao lưu hỏi đáp

Đại diện các trường đại học và cao đẳng sẽ đến thuyết trình và giao lưu
với học sinh ngay tại trường Pattison. Các đại diện trường sẽ trình bày
những tiêu chỉ tuyển chọn, các ngành học và quá trình nộp hồ sơ.

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG ĐẠI HỌC 

Đại học tại Mỹ Đại học tại các nước khác



‹#› HOẠT ĐỘNG TẠI PATTISON HIGH SCHOOL

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”

Canada Day

Hockey Night

Valentine’s Day

Halloween

SCHOOL ASSEMBLY

SCHOOL HOLIDAYS
• Christmas
• New Year
• Lunar New Year
• Persian New Year
• Canada Day
• Victoria Day
• BC Day

CULTURAL TRADITIONS
• Halloween
• Thanksgiving
• Saint Patrick’s Day
• Valentine’s Day
• Hockey Night
• Remembrance Day



‹#› HOẠT ĐỘNG TẠI PATTISON HIGH SCHOOL

CÂU LẠC BỘ HỌC TẬP
• Science Club
• Debate Club
• Model UN
• Spanish Club
• Math Peer Support
• English Peer Support

CÂU LẠC BỘ KHÁC
• Chess Club
• Coffee House
• Newspaper Club
• WorkBC Find Your Fit
• Me to We
• Reduce, Reuse, Recycle

STUDENT GOVERNMENT 
Student Government / Model UN (Mô hình các quốc gia thống
nhất) là nơi các học sinh có thể đến và đóng góp tiếng nói vào các
hoạt động tại trường, từ việc lên kế hoạch cho tiệc Halloween, lập
kế hoạch và triển khai sự kiện coffee house đến việc hỗ trợ các
hoạt động cho lễ tốt nghiệp và nhiều hoạt động khác.

KHOA HỌC VUI
Các giáo viên bộ môn khoa học dẫn dắt học sinh khám
phá qua những thí nghiệm khoa học thú vị, bổ ích và
an toàn.

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC
Biểu diễn tại các sự kiện trong trường như Lễ Tốt
Nghiệp, các buổi tập hợp và những sự kiện khác.

MỸ THUẬT
Giáo trình mỹ thuật tại trường mang đến cho
học sinh cơ hội học tập và trau dồi kỹ năng về
mỹ thuật để giúp học sinh không chỉ hoàn thành
khóa học mà hướng đến thể hiện cá tính và sự
độc đáo trong mỹ thuật.



‹#› HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”

Du lịch dã ngoại

Victoria, Vancouver Island
Grouse Mountain, North Vancouver

Playland at the PNE, Vancouver
Richmond Olympic Oval, Richmond

Vancouver’s Downtown Eastside

Du lịch dã ngoại mùa Đông

Du lịch dã ngoại mùa Xuân/ Hè

Du lịch dã ngoại mùa Thu



‹#›

Câu lạc bộ thể dục tại YMCA
• Soccer

• Yoga

• Swimming

• Basketball

• Strength training

DỊCH VỤ HỖ TRỢ HỌC SINH QUỐC TẾ

Dịch vụ Homestay

Dịch vụ nhà ở 

• 3 bữa ăn

• phòng riêng

• chủ nhà quan tâm và theo sát

• địa điểm thuận tiện

• môi trường an toàn

Trung tâm thể dục
Thẻ thành viên tại trung tâm YMCA

Dịch vụ hỗ trợ

Người giám hộ
Học sinh có thể yêu cầu được bảo trợ bởi một
trong những điều phối viên của trường

Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm tư nhân ngay khi đến Canada, hỗ trợ 
chuyển sang bảo hiểm của tỉnh bang (BC 
Medical Services Plan)



‹#› CHIA SẺ TỪ GIÁO VIÊN

Pattison High School có một tập thể luôn chào đón và thân thiện.

Từ ngày đầu tiên đến Pattison High School, tôi đã rất ấn tượng với sự chào đón từ tập thể giáo viên, nhân viên và học sinh. Học
sinh của trường đến từ nhiều nền văn hóa và quốc gia khác nhau, mang đến những cơ hội tuyệt vời để học hỏi thêm về những miền đất
khác trên thế giới. Vị trí thuận lợi ngay giữa trung tâm là một lợi thế mà học sinh có thể di chuyển từ những khu vực sinh sống lân cận
Vancouver và cũng có thể tiếp cận nhiều địa danh tại trung tâm như thư viện lớn, viện bảo tàng, nhà triển lãm, và sân vận động.

Tôi nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ nhân viên nhà trường và học sinh.

Tỷ lệ thầy trò thấp tạo một môi trường mà mọi người đều biết nhau và tôi cảm thấy rất dễ chịu. Trong thời gian qua, tôi rất
hài lòng khi được giảng dạy tại Pattison High School, cũng như hài long với chất lượng học sinh và tinh thần học tập chăm chỉ của
học sinh. Điều tuyệt vời tôi được chứng kiến là học sinh có sự nỗ lực để nâng cao tiếng Anh đồng thời thiết lập và theo đuổi những
mục tiêu nhỏ và lớn cho bản thân. Tôi học được nhiều điều thú vị từ học sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và tôi mong
được tiếp tục những câu chuyện về văn hóa với nhiều học sinh hơn nữa trong tương lai.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy được hoan nghênh như là việc đến và giảng dạy tại Pattison High School.

Sự thân thiện và kiến thức sâu rộng từ giáo viên cùng với nhân viên nhà trường thực sự tạo nên một cộng đồng ấm cúng. Tôi có
những trải nghiệm tuyệt vời với học sinh trường Pattison, học sinh rất chăm chỉ và nhiệt tình trong việc học. Tôi cảm thấy hân hạnh
được là một trong nhiều giáo viên dẫn dắt học sinh ở những năm quan trọng của cuộc đời học sinh. Tọa lạc tại phố chính của
Vancouver, tôi nhận thấy ngôi trường được đặt giữa trung tâm về văn hóa của Vancouver và là nơi dễ dàng tiếp cận những cơ sở vật
chất và chương trình đa dạng cho giáo viên và học sinh. Không gian thiên nhiên xung quanh như vẫy gọi người dân nơi đây khám phá và
thả minh vào cảnh quan. Eric Joel | Bộ môn STEM

Dr. Ashley Roden-Bow | Bộ môn Tiếng Anh và Xã Hội Học

Danielle Egan | Bộ môn Toán

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”

CHIA SẺ 
TỪ PHỤ 
HUYNH

Đánh giá cao cho cả học sinh quốc tế và học sinh bản địa.

Cháu gái và hai con trai của tôi đã học và hoàn tất bằng phổ thông tại trường Pattison và được nhận vào các trường đại học. Cháu gái của
tôi đã tốt nghiệp bằng cử nhân tại trường đại học Simon Fraser (SFU) và hiện đang công tác tại tập đoàn tài chính PwC. Con trai lớn hiện
đang theo học bằng cử nhân kỹ sư tại trường công nghệ BCIT và con trai thứ cũng vừa hoàn tất chương trình phổ thông tại trường Pattison.
Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm và theo sát dành cho học sinh đến từ sĩ số lớp nhỏ, và từ đó những vấn đề liên quan đến học sinh dù nhỏ
vẫn được chú ý từng ngày.

Ma Nguyen | Phụ huynh



‹#› CHIA SẺ TỪ CỰU HỌC SINH TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp từ trường Pattison, mình đã bước sang một chương mới tại đại học British Columbia (UBC).

Em luôn có niềm đam mê dành cho toán số và ngay từ tuần đầu tiên tại đại học UBC, minh đã háo hức tìm một vị trí trợ lý nghiên cứu về
lĩnh vực này. Và thật may mắn là minh nhận được một vị trí làm việc riêng trong khu vực văn phòng ngay từ năm đầu đại học. Hiện tại,
minh đang làm việc trong một dự án và cũng là một thử thách với mình. Mình cũng tự lập một công ty nhỏ, tên là Prime Fern. Mình mong
muốn sẽ kết hợp sự sáng tạo và khả năng lập trình để thiết kế những ứng dụng mang tính cộng đồng hoặc thiết kế trang web cho khách
hàng. Mình cảm thấy tự hào về bản thân với những gì đã đạt được nhưng minh biết con đường thành công vẫn còn rất xa. Tất cả sự khởi
đầu tuyệt vời mà mình có được là xuất phát từ trường Pattison. ”

Danilo Chiarlone | Cựu học sinh tốt nghiệp |  Brazilian

Hai năm tại trường Pattison là một trong những năm tuyệt vời nhất của cuộc đời học sinh.
Giáo viên rất ân cần và luôn muốn giúp đỡ học sinh tiến bộ hơn. Không khí học tập thân thiện và nhân viên lẫn học sinh đều rất quan tâm

hỗ trợ lẫn nhau. Được gặp gỡ mọi người đến từ nhiều nền văn hóa và sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau là một điều hay khác mà mình thích
tại PHS. Mình cũng có thêm nhiều bạn mới, và thêm nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè. Lúc nhập học, mình khá lo lắng về môi trường mới, nhưng
giáo viên và bạn bè cùng trang lứa đã giúp mình vững vàng và tự tin hơn. PHS giúp mình sẵn sang cho tương lai và mình muốn cảm ơn rất nhiều.

Trường THPT Pattsion mang lại cho minh một trải nghiệm rất đặc biệt.

Trường có nhiều học sinh và giáo viên từ khắp thế giới. Mỗi học kì đều có nhiều học sinh mới vào trường, mang lại cảm giác mới
mẻ 4 tháng một lần. Trường có 3 học kỳ, khác với 2 học kỳ của trường công lập. Nhờ vậy, mình đã hoàn thành chương trình của 24
tháng trong chỉ 16 tháng học tập. Giáo viên của trường rất thân thiện và dễ nói chuyện. Ngoài ra, trường cũng không thiếu các hoạt
động ngoại khóa, thể thao và các chuyến đi dã ngoại. Trường còn tổ chức nhiều sự kiện nhân dịp ngày lễ của Canada và ngày lễ của
nhiều nước khác trên thế giới. Học sinh quốc tể mang lại cho trường nhiều điều thú vị và mới mẻ, khiến cho việc học ở trường trở thành
một trải nghiệm đặc biệt của thời học sinh.”

Pattison chắc chắn là cơ sở giáo dục đã khăng định và thực hiện được xứ mệnh của mình: “Chúng tôi không dạy lớp 
học, chúng tôi dạy từng cá nhân trong đó”

Em dành một năm rưỡi học tại PHS. Các thầy cô giáo và nhân viên trong trường luôn nhiệt tình giúp đỡ học sinh tiến bộ trong học tập và phát 
triển bản thân bằng việc giảng dạy một cách sáng tạo và khuyến khích học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng.

Salehzadeh Namin Shirin  | Cựu học sinh tốt nghiệp |  Iranian

Tran Tu Chau (Joe)  | Cựu học sinh tốt nghiệp |  Vietnamese

He Mingjin (Michael)  | Cựu học sinh tốt nghiệp |  Chinese

NGƯỜI 
GIÁM HỘ

Cảm ơn vì tất cả, các cán bộ nhân viên PHS

Từ những giao tiếp thông thường với các cán bộ, nhân viên trường, tôi nhận ra rằng PHS đã mang đến cho phụ huynh,
học sinh một dịch vụ giáo dục hết sức chuyên nghiệp, nhanh chóng. Phụ huynh học sinh được thông báo thường xuyên về
việc học của học sinh, đơn giản nhất như việc được thông báo hàng ngày về việc vắng mặt của học sinh. Tôi ủng hộ việc các
phụ huynh học sinh gửi con em mình tới PHS nếu như muốn có sự an tâm và vì con đường học tập của con em mình.

Douglas Lai | Người giám hộ



‹#› HỒ SƠ NHẬP HỌC

Học sinh phải hoàn tất ít nhất 7 năm học trước đó để đủ điều kiện nộp đơn xin 
nhập học tại trường THPT Tư Thục Pattison. Bộ hồ sơ hoàn tất cần có những 
giấy tờ như sau:

1. Lệ phí đăng ký
CAD $300 (không hoàn trả)

2. Hoàn tất mẫu đơn xin nhập học (Student Application Form)
Nếu học sinh dưới 19 tuổi, yêu cầu phải có chữ ký của phụ huynh / người giám hộ

3. Bản sao hộ chiếu có hình ảnh (Passport)
Nếu là công dân hoặc thường trú nhân tại Canada, phải có giấy chứng nhận

4. Bảng điểm của 2 – 3 năm học gần nhất
Bản gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng

5. Thư xác nhận tình trạng đến lớp (hoặc phiếu điểm danh) của trường hiện tại 
Bản gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng

6. Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm tư nhân hoặc bảo hiểm của tỉnh bang BC (Medical Services Plan – MSP)

7. Giấy chứng nhận người giám hộ
Học sinh dưới 19 tuổi phải có người giám hộ theo yêu cầu của Bộ di trú Canada 

8. Một tấm hình kích cỡ bằng hình hộ chiếu

Ghi chú

1. Conditional Letter of Acceptance
(Thư mời nhập học có điều kiện)
Sau khi xem xét hồ sơ và nhận được lệ phí đăng ký,
nhà trường sẽ gửi thư mời nhập học có điều kiện và
hóa đơn học phí đến những học sinh được nhận học.
Nhà trường có thể yêu cầu phỏng vấn nếu cần thiết.

Quá trình xét duyệt hồ sơ

2. Official Letter of Acceptance
(Thư mời nhập học chính thức)
Sau khi nhận được chuyển khoản học phí, nhà
trường sẽ gửi thư mời nhập học chính thức cùng với
biên nhận xác nhận đã đóng học phí. Học sinh quốc
tế có thể dùng thư mời nhập học chính thức để tiến
hành thủ tục xin visa du học Canada.

“Chúng tôi không dạy một lớp học; chúng tôi dạy từng cá nhân trong
đó”



‹#› CHI TIẾT HỌC PHÍ

Lệ phí đăng ký (không hoàn trả)

Học phí (Một năm học / 3 học kỳ)

HỌC PHÍ HỌC SINH BẢN ĐỊA HỌC SINH QUỐC TẾ

Phí đã bao gồm trong mỗi học kỳ

• Cơ sở vật chất

• Hoạt động ngoại khóa và dã ngoại

• Thể dục

• Vật liệu mỹ thuật

Phí đóng một lần

• Đồng phục

• Sách và dụng cụ (hoàn lại $100 )

• Bảo hiểm y tế (18 tuổi trở xuống)

Phí khác (tùy theo yêu cầu)

• Lệ phí đăng ký người giám hộ (không hoàn trả)

• Phí người giám hộ (mỗi học kỳ)

• Lệ phí đăng ký nhà ở - homestay (không hoàn trả)

• Phí nhà ở - homestay (đã bao gồm 3 bữa ăn)

• Lệ phí đón sân bay (một chiều)

Cheque, Money Order or Bank Draft

Bank Wire Transfer: (Cộng thêm CAD $50 lệ phí ngân hàng)
Payable to: Pattison High School

Pay to the order of:  Pattison High School
Bank: Bank of Montreal
Swift BIC: BOFMCAM2

Address: 595 Burrard Street, Vancouver, BC V7X 1L7 Canada
Transit Number: 00040
Account Number: 1670 - 369

$300

$17,580

$300

$24,580

$600
$900
$450
$330

$600
$900
$450
$330

$600 (Nam) / $650 (Nữ)

$300

-

$600 (Nam) / $650 (Nữ)

$300

$400

$300
$400
$400

$1,000 - $1,200 mỗi tháng
$150




