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Thông tin cho
sinh viên quốc tế.
HỌC TẠI CAO ĐẲNG LANGARA

Giới thiệu về Langara.

Langara là một trường cao đẳng công
lập được công nhận là một trong những
học viện chuyển tiếp đại học hàng đầu
của Canada. Chúng tôi cung cấp các chương
trình đại học, dạy nghề, sau đại học và các
chương trình tiếng Anh giúp dẫn dắt sinh
viên đi đến thành công.
Khuôn viên trường chúng tôi tọa lạc tại khu vực nhiều
cây xanh tại Vancouver, Canada, thành phố được công
nhận là một trong những thành phố xinh đẹp và đáng
sống nhất trên thế giới. Hệ thống giao thông công cộng
và đường dành cho xe đạp rất thuận tiện, giúp sinh viên
đi lại đến sân bay quốc tế (YVR), trung tâm thành phố
Vancouver và các thành phố lân cận bao gồm Richmond,
Burnaby và Surrey.
BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY, TỚI BẤT CỨ ĐÂU
Các khóa học của chúng tôi mở ra cho bạn con đường
dẫn đến tấm bằng cử nhân hoặc để bắt đầu một sự
nghiệp mới. Khi học tại Langara, bạn sẽ trả học phí thấp
hơn, học trong các nhóm lớp nhỏ hơn và nhận được sự
quan tâm tốt hơn từ các giảng viên, đồng thời vẫn tích lũy
các tín chỉ tương đương như trường đại học cung cấp.

CUỘC SỐNG SINH VIÊN
Cuộc sống sinh viên tại Langara không chỉ là lớp học và
bài tập. Hãy tham gia các hoạt động tình nguyện hoặc
làm việc bán thời gian trong khuôn viên trường hoặc
trong cộng đồng, hoặc bạn có thể gia nhập một câu lạc
bộ để cùng tham gia các hoạt động theo chủ đề xã hội,
văn hóa và học thuật.
SỐNG TRONG THÀNH PHỐ
Chương Trình Homestay của Langara là cơ hội để thực
hành nói tiếng Anh và học về văn hóa Canada trong khi
sống cùng một gia đình bản xứ. Các sinh viên cũng có thể
thuê nhà ngoài khuôn viên trường.
TÍCH LŨY KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Sinh viên đủ điều kiện có thể làm việc bán thời gian trong
hoặc ngoài trường trong khi đang theo học toàn thời
gian. Môt số chương trình có học kỳ thực tập hoặc học
tập trải nghiệm giúp sinh viên có kinh nghiệm làm việc
thực tế liên quan đến ngành học.

Hoàn Thành bằng Cử Nhân
(năm 3 & 4)
Chuyển Tiếp Đại Học
(năm 1 & 2)
Anh Ngữ Langara cho
Mục Tiêu Học Thuật

Chuyển tiếp và hoàn thành
một văn bằng (năm 3 & 4)
Chương Trình Dạy Nghề
(1 hoặc 2 năm)

Các chương trình của chúng tôi.

Langara cung cấp các chương trình khác
nhau cho những sinh viên muốn học
tiếng Anh, chuyển tiếp vào Đại Học hoặc
học nghề.
HỌC TIẾNG ANH
Chương trình Anh Ngữ Langara vì Mục Tiêu Học Thuật
(LEAP) là một chương trình chuyên sâu được thiết kế để
chuẩn bị cho những sinh viên mà ngôn ngữ chính không
phải tiếng Anh vào học toàn thời gian tại các trường
đại học và cao đẳng sử dụng Anh ngữ. Việc hoàn thành
chương trình LEAP giúp sinh viên được tiếp nhận thẳng
vào các ngành học Chuyển Tiếp Đại Học tại Langara.
Chương trình khai giảng 6 khóa mỗi năm.
BẮT ĐẦU MỘT SỰ NGHIỆP
Rất nhiều chương trình thực tiễn giúp sinh viên chuẩn
bị cho công việc sau này. Sinh viên quốc tế hoàn thành
chương trình hai năm tại Langara đủ điều kiện để xin
Giấy Phép Làm Việc Sau Tốt Nghiệp (Post-Graduation
Work Permit). Một số chương trình Dạy Nghề có thêm
yêu cầu đầu vào. Các chương trình sau đại học dành
cho những sinh viên có bằng cử nhân và muốn nâng
cao và mở rộng các kỹ năng chuyên môn. Hãy truy cập
trang web của chương trình để biết thêm chi tiết về
chương trình.

LẤY BẰNG, HOẶC CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC
Chương Trình Chuyển Tiếp Đại Học cho phép sinh viên
bắt đầu tại Langara và hoàn tất chương trình học 2
năm trước khi chuyển tín chỉ khóa học đã hoàn thành
sang đại học. Việc chuyển tiếp giữa các trường ở British
Columbia (BC), bao gồm UBC (Đại học British Columbia),
SFU (Đại học Simon Fraser) và University of Victoria
(Đại học Victoria) được tổ chức thông qua BC Council on
Admissions and Transfer (Hệ Thống Chấp Nhận và Chuyển
Tiếp của Tỉnh British Columbia). Langara cũng có thỏa
thuận chuyển tiếp với những trường khác của Canada
bao gồm Queen’s và University of Saskatchewan (Đại học
Saskatchewan) hoặc bạn có thể chuyển tín chỉ vào các
trường cao đẳng, đại học khác ở Bắc Mỹ và trên thế giới.
Đối với những sinh viên muốn lấy bằng tại Langara,
bạn có thể ở lại và lấy bằng cử nhân ngành Quản Trị
Kinh Doanh, Tin Sinh Học hoặc Quản Trị Dịch Vụ Giải Trí.
Chương trình bắt đầu vào mùa Thu, mùa Xuân và mùa Hè.
THỐNG KÊ NHANH CHO KHÓA HỌC 2020-21
102 quốc gia có sinh viên theo học
19.822 sinh viên được tuyển sinh hàng năm
2.235 sinh viên học Giáo Dục Liên Tục
+6.500 sinh viên quốc tế
+1.700 khóa học trong các chương trình nghiên
cứu thường xuyên
+130 chương trình để lựa chọn

Thông tin nộp hồ sơ.
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Chúng tôi hoan nghênh sự đa dạng mà các
sinh viên và nhân viên đem đến với ngôi
trường của chúng tôi. Đối với những sinh
viên mới đến Canada, Phòng Giáo Dục Quốc
Tế sẵn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình
làm quen với việc theo tại một môi trường
hoàn toàn mới. Các sinh viên của chúng tôi
có những mục tiêu khác nhau và chúng tôi
cam kết giúp bạn tìm ra cách để đạt được
mục tiêu của mình. Đội ngũ nhân viên tận
tâm của chúng tôi được đào tạo bài bản, có
kinh nghiệm và kiến thức để giúp bạn trong
suốt thời gian ở Langara.
NỘP HỒ SƠ
Trường bắt đầu nhận hồ sơ từ 11 tháng trước mỗi học kỳ
và sinh viên được khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến và
sớm vì một số chương trình sẽ tuyển đủ trước thời hạn
nộp hồ sơ.
Để biết các yêu cầu của chương trình và thông tin tuyển
sinh, hãy truy cập langara.ca/global.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
Langara College
International Education Department
Tel: +1.604.323.5023
international@langara.ca
www.langara.ca/international
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HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN LỆ PHÍ
Langara có mức học phí phải chăng nhất dành cho sinh
viên quốc tế ở British Columbia, và các chương trình của
chúng tôi mang lại giá trị ý nghĩa cho sinh viên. Vui lòng
truy cập langara.ca/global để biết thêm về học phí và các
khoản lệ phí.
CHI PHÍ HỌC TẬP ƯỚC TÍNH TRONG 12 THÁNG
Học phí (10 khóa học / 30 tín chỉ)

$18,762

Các khoản phí và vật tư

$3,000

Bảo hiểm chương trình y tế

$1,145

Chi phí đi lại

$527

Homestay ($1,050/tháng +
phí tìm nhà)

$13,450

Tổng

$36,884

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

