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Vùng York, ngôi sao đang lên tại tỉnh bang Ontario

Hãy đến với vùng York

Tọa lạc ngay trong vòng đai của đại phủ thủ Toronto phía bắc của thành phố Toronto, vùng York phô trương 
một hòa đồng của nhiều nền văn hóa khác biệt làm vừa lòng mọi sở thích hay ước muốn.

Vùng York bao gồm 9 địa phận với những cá tính và các thu hút riêng. Mỗi địa phận đều cống hiến cho bạn 
nhiều thứ gồm những hội hè, những sinh hoạt, những phương tiện chơi thể thao hay giải trí, những trung 
tâm thương mại, vô số các nhà hàng ăn uống khác nhau, các công viên và những nơi có nhiều phong cảnh 
đẹp.Đề có thêm chi tiết về các địa phận này, mời quý bạn hãy vào trang mạng www.yorktourism.com.

Vùng York cũng có một nền kinh tế căn bản vững vàng và đa dạng. Môi trường buôn bán phát triển tại đây 
đã thúc đẩy các mục đầu tư. Những kỹ nghệ tại đây gồm có thương mại và ngân hàng, xưởng sản xuất phụ 
tùng xe hơi và các dụng cụ vận tải, các kỹ nghệ thông tin, sinh học, xây cất cùng các kỹ nghệ về nhà cửa, sản 
xuất đồ đạc trong nhà.

Phi trường quốc tế Pearson là sân bay gần nhất 
của vùng York. Cách trung tâm vùng York độ 
43 cây số, phi cảng này phục vụ quý khách với 
những chuyến bay không nghỉ đến phần đông 
những thành phố lớn của Gia Nã Đại, hợp chủng 
quốc Hoa Kỳ cũng như các chuyến bay xuyên lục 
địa tới vùng Nam Mỹ, Á châu và Âu châu. 
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Tại sao bạn chọn học khu York?

Học khu York là một học khu hàng đầu trong ngành giáo duc. Tất 
cả các trường của chúng tôi đều khích lệ sự ưu tú, tôn trọng cá biệt 
cũng như khuyến khích các cố gắng của từng cá nhân và luôn coi 
trọng phẩm chất giáo dục.

Các học sinh của học khu York còn được thêm phong phú với 
những cơ hội hòa mình sống chung và học hỏi với các bạn học sinh 
khác đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong các kỳ thi đo lường sức học, các học sinh của học khu York luôn luôn đạt được kết quả cao trong tỉnh bang Ontario 
thể theo văn phòng trách nhiệm về chất lượng giáo dục tỉnh bang. Chúng tôi tin rằng đó là do sự kết hợp độc đáo giữa các 
học sinh lúc sửa soạn bài vở đã luôn được khuyến khích để đạt thành công với sự hướng dẫn tận tâm của các thầy cô đầy 
kinh nghiệm cùng với sự quan tâm của các vị cầm đầu ngành giáo dục cũng như sự hợp tác của các cộng đồng hằng mong 
muốn có một nền giáo dục công tốt đẹp nhất.

Ngoài ra, các học sinh có thể gia nhập vào những hội 
thể thao hay những hội sinh hoạt khác như là:

•	 Hội học sinh

•	 Hội về môi sinh

•	 Hội kịch nghệ và ca 
múa

•	 Hội máy vi tính

•	 Hội toán học

•	 Hội trượt tuyết hay đi 
trên tuyết

Những phương tiện cho các học sinh:

•	 Các lớp chuyên về kỹ thuật.

•	 Các phòng thực nghiệm về khoa học và máy vi tính.

•	 Các phòng thể dục và tập luyện thân thể có nhà tắm.

•	 Các thư viện tân lập.

•	 Các phòng thực nghiệm về thông tin, thiết kế nghệ 
thuật.

•	 Các phòng kịch nghệ và âm nhạc.

•	 Các phòng ăn tự dọn.

•	 Các nghệ thuật vẽ tranh.

•	 Các sân thể thao ngoài trời.

•	 Các phục vụ máy vi tính mạng.

•	 Hội chế tạo người máy

•	 Hội vẽ tranh

•	 Hội chụp ảnh

•	 Hội ca nhạc

•	 Hội tập tạ

•	 Hội dạy kèm cho các 
bạn



Các học sinh trung học từ 14 đến 18 tuổi có thể chọn một trong những trường 
cho các học sinh quốc tế. Mỗi niên khóa được chia ra thành hai kỳ theo đó mỗi 
học sinh sẽ phải chọn bốn(4) môn cho một kỳ hoc. Chương trình Anh văn sinh 
ngữ hai được chia làm năm(5) cấp.

Học sinh được trao tín chỉ sau khi học xong mỗi cấp. Chương trình này giúp các 
học sinh luyện tốt thêm khả năng Anh ngữ. Cũng có vài trường có những lớp 
dành riêng cho các học sinh có khả năng Anh ngữ cao hơn.

Những học sinh quốc tế sau khi hoàn tất cả 18 tín chỉ đòi hỏi và đậu kỳ thi khả 
năng trung học cũng như đã hoàn tất 40 giờ làm việc thiện nguyện công cộng sẽ 
được coi như tốt nghiệp và được cấp văn bằng Trung Học của tỉnh bang Ontario.

Được xếp hạng cao về các thành tựu của học sinh, học khu York có sĩ số học sinh đứng 
hàng thứ ba tại tỉnh bang Ontario. Tọa lạc về hướng Bắc của thành phố Toronto, học 
khu York có gần 200 trường phục vụ các học sinh trung và tiểu học. Các học sinh ngoại 
quốc có thể theo bậc tiểu học và trung học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 của học khu 
York. 

Chương trình cho học sinh ngoại quốc

Giáo dục bậc Tiểu học (từ lớp Mẫu giáo đến lớp 8)

Giáo dục bậc Trung học (từ lớp 9 đến lớp 12)

Bậc tiểu học bao gồm lớp mẫu giáo cho trẻ em 4 tuổi và đến lớp tám cho các em 
13 tuổi. Niên học bắt đầu vào tháng chin (9) và chấm dứt vào tháng sáu (6) sang 
năm. Tại các trường tiểu học đều có mở lớp Anh văn sinh ngữ hai. Có hơn 160 
trường tiểu học để các học sinh và phụ huynh chọn lựa.



Ban Liên Lạc học sinh
Nhà trường có các nhân viên phụ trách liên lạc 

giũa các học sinh và học đường để giúp các em 

quen thuộc với trường sở và cộng đồng sống 

của mình. Các nhân viên này cũng thường xuyên 

viếng thăm trường sở của các em hòng giúp đỡ 

các giáo chức theo sát những thành quả mà các 

em đạt được để tường trình cho phụ huynh về sự 

tiến bộ của các em.

Ban Cố Vấn hướng dẫn
Mỗi trường đều có một ban Cố vấn để hướng dẫn 

các học sinh trong việc lựa chọn các môn học 

thích hợp hay những lựa chọn liên quan đến học 

vấn khác. Các em đều được khuyến khích liên lạc 

trực tiếp với người cố vấn được chỉ định cho mình 

để được tham khảo ý kiến về những dự tính cho 

tương lai sau bậc trung hoc.

Dịch vụ Giám Hộ
Các phụ huynh chọn dịch vụ này cho con em dưới 18 

tuổi được học khu York bảo đảm sẽ đứng làm giám hộ 

chính thức trong công việc học vấn của con em mình. 

Ngoài ra, học khu York sẽ liên lạc thường xuyên với các 

phụ huynh các em trong suốt niên học.

Một số chương trình ngắn hạn dành cho các học sinh 
từ 10 đến 18 tuổi ở các thời điểm khác nhau trong suốt 
năm. Chương trình này gồm có:

•	 Lớp học và văn hóa hòa hợp

•	 Lớp sinh ngữ Anh văn

•	 Lớp học lấy tín chỉ

Muốn có thêm chi tiết về chương trình này xin mời bạn 
vào trang mạng www.yrdsb.ca/international 

Chương trình hướng dẫn bậc  
Trung Học
Chương trình này được thành lập với mục đích giúp 

các học sinh quốc tế có được bước đầu vững vàng 

cho học trình của họ tại vùng York. Chương trình 

chú trọng đến sự ổn định của học sinh trong cộng 

đồng mới để có thể hoàn tất tốt đẹp việc học vấn 

bằng cách tham gia vào các sinh hoạt trong lớp, 

làm thuyết trình viên được mời, tham dự vào những 

cuộc thăm viếng các trường hay các cộng đồng 

khác hoặc đi chơi với mục đích học hỏi.

Những thẩm định về khả năng anh ngữ và toán học 

của các học sinh được coi như là một phần trong 

chương trình. Công việc này giúp cho các nhân 

viên nhà trường sửa soạn một học án thích hợp cho 

từng học sinh.

Các chương trình ngắn hạn

Các chương trình phục vụ học sinh





Chương trình nội trú với các gia đình bản xứ
Nhận thức được sự yên ổn cá nhân của các em học sinh đến từ ngoại quốc rất cần thiết cho sự thành công 
trong việc học hỏi của các em, học khu vùng York thành lập chương trình nội trú trong các gia đình bản xứ 
với tình yêu mến, chăm sóc, tín cẩn và đứng đắn. Nơi ăn ở của các em đã được sắp sẵn trong không khí gia 
đình hoàn toàn an ninh, yên ổn gần trường cũng như gần các phương tiện di chuyển công cộng.

Các em học sinh và các gia đình bản xứ sẽ được tuyển chọn để được hợp với nhau dựa trên những tiêu 
chuẩn chung về sở thích,căn bản, ước vọng hay những đòi hỏi cá nhân thiết yếu.

Các học sinh và gia đình cho nội trú đều 
được giám sát thường xuyên để bảo 
đảm mối hòa hợp tốt đep. Nhân viên của 
chương trình có thể làm việc 7 ngày trong 
tuần lễ trong trường hợp cần thiết của các 
em hay từ phía gia đình cho các em nội 
trú.

Chương trình nội trú của học khu vung York bao gồm:

•	 Duyệt xét vấn đề an toàn của gia đình cho nội trú.

•	 Niêm yết những nét đại cương của gia đình chủ 
trên mạng.

•	 Chọn lọc gia đình chủ cho riêng mỗi em.

•	 Phẩm chất được bảo đảm, phục vụ 24 tiếng mỗi 
ngày.

•	 Nơi ở gần trường học.

•	 Không khí thương yêu và đầm ấm trong gia đình 
chỉ nói tiếng Anh.

Chương trình nội trú chung với gia đình bản xứ sẽ cho 
các em:

•	 Môi trường sống hoàn toàn yên vui.

•	 Phòng ngủ riêng biệt với đầy đủ đồ đac. Dùng 
chung nhà tắm.

•	 Ba bữa ăn chính mỗi ngày cùng với các bữa ăn lót 
miệng (snack).
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