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TẠI SAO LẠI HỌC TẠI HỌC KHU 
COQUITLAM?
•  Coquitlam là một phần của Greater Vancouver nơi đây 

được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống 
nhất trên Thế giới. 

•  Theo đánh giá của Bộ Giáo dục British Columbia đây là 
một trong những học khu tốt nhất trong quận

•  Học khu lớn thứ ba tại British Columbia với 31.000 học 
sinh tại 70 trường

• Cộng đồng an toàn và thịnh vượng
•  Với truyền thống trên 56 năm kinh nghiệm học tập xuất 

sắc
•  Trường học công nghệ cao mới cung cấp cơ sở hiện đại 

và kết nối toàn cầu
•  Một lượng lớn giải thưởng của quận được trao tặng hàng 

năm
•  Bằng THPT được tất cả các trường đại học của Canada và 

Mỹ công nhận
•  Hầu hết học sinh quốc tế tốt nghiệp từ trường Coquitlam 

đều tiếp tục học cao đẳng hoặc đại học

• Tỷ lệ tốt nghiệp 97%

45 Trường Tiểu học 
14 Trường THCS
11 Trường Trung học 
Tổng số 70 Trường

CỘNG ĐỒNG COQUITLAM

Học khu Số 43 (Coquitlam) là học khu lớn thứ ba tại
Quận British Columbia, Canada, với 31.000 học sinh 
trong 70 trường. Học khu bao gồm các thành phố như 
Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody, và các thôn xóm 
của Anmore và Belcarra. Tổng dân số của Ba Thành phố 
này là 218.000 dàn trải trong diện tích 200 kilomét vuông. 
Chúng tôi chỉ cách trung tâm thành phố Vancouver 30 
phút đi bằng xe hơi hoặc Tàu điện Trên cao. Hai trường 
đại học lớn là Đại học Simon Fraser và Đại học British 
Columbia, đều rất gần với Coquitlam. Khu nghỉ dưỡng 
Whistler Mountain, địa điểm của Thế vận hội Mùa đông 
năm 2010, chưa đầy 2 tiếng bằng xe ô tô. Chúng ta tận 
hưởng khí hậu ôn hòa với một môi trường an toàn và cuộc 
sống sung túc. Nằm ở vùng núi và gần với Thái Bình Dương 
và Sông Fraser, Coquitlam thực sự là một môi trường lý 
tưởng cho học sinh quốc tế với khu vực mua sắm và món 
ăn dân tộc quanh năm. Chúng tôi chào đón học sinh mới 
từ khắp nơi trên toàn thế giới tham gia cùng chúng tôi vì 
chúng tôi tạo lập những nhà lãnh đạo toàn cầu bằng cách 
truyền cảm hứng học tập xuất sắc.

Patricia Gartland,
Quản lý Nhà trường
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TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI
Trường của chúng tôi có những giáo viên được chính phủ 
chứng nhận được coi là những giáo viên tốt nhất trên thế 
giới. Chúng tôi chỉ áp dụng chương trình giảng dạy được 
Bộ Giáo dục BC phê duyệt. Tất cả 70 trường của chúng tôi, 
nhiều trường trong đó chỉ một vài năm tuổi, đều có trang 
thiết bị và công nghệ hiện đại.
 
Trong đó Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai,
Giáo viên được chứng nhận và đào tạo ESL hỗ trợ cho
các học sinh quốc tế của chúng tôi. Ngoài ra, chứng nhận 
tốt nghiệp THPT, hoặc “Bằng Tốt nghiệp”, được tất cả các 
trường đại học Canada và Mỹ công nhận.

TRƯỜNG TIỂU HỌC
Trường tiểu học phục vụ cho học sinh từ Mẫu giáo đến 
Lớp 5. 45 trường tiểu học cung cấp nền tảng để học tập 
lâu dài cho những học sinh trẻ tuổi này trong những năm 
đầu đời.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Học sinh Lớp 6 đến 8 tham gia trường trung học cơ sở. 14 
trường trung học cơ sở cung cấp kiến thức chuyển đổi từ 
tiểu học sang trung học phổ thông trong môi trường nơi 
học sinh có thể khám phá các tùy chọn và chuẩn bị cho 
các yêu cầu và nhu cầu của trường trung học phổ thông. 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (TRƯỜNG CẤP BA)
Trường trung học phổ thông phục vụ cho học sinh Lớp 
9 đến 12. 11 trường trung học phổ thông của chúng tôi 
là một trong số những trường mới nhất và đổi mới nhất 
trong quận cung cấp các chương trình học tuyệt vời
và đặc biệt như Bố trí Nâng cao, Thấm nhuần Tiếng Pháp, 
và Chương trình Tú tài Quốc tế.
 
Trường trung học phổ thông Coquitlam đồng thời cung 
cấp một loạt các khóa học và tùy chọn như thể thao đồng 
đội, nghệ thuật, phim truyền hình và âm nhạc cho học 
sinh. Những trường an toàn này có mối quan hệ tốt đẹp 
với cả cộng đồng.

Là một người Canada, tôi vui mừng khi 
gặp gỡ học sinh trên toàn thế giới, vì họ 
đã giúp tôi mở mang đầu óc với những 
trải nghiệm và ý tưởng mới.  
DB, Canada
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TRƯỜNG THPT CENTENNIAL
Tên Nhóm Trường: Centaurs

Trung học Cơ sở được thành lập vào năm 1967, trăm năm của Liên đoàn Canada. 
Trong năm 2016, Centennial sẽ ra mắt khuôn viên mới của mình. Thiết kế của trường 
sẽ đáp ứng Tiêu chuẩn Vàng LEED và có nhà bếp để hướng dẫn, cửa hàng bán đồ kim 
loại, ô tô và đồ mộc và một nhà hát 220 chỗ và một giảng đường ngoài trời.

Ngôi trường này có tiêu chuẩn học tập cao và đạt kết quả học tập xuất sắc. Các 
chương trình nghệ thuật và thể thao vững mạnh và nhiều cơ hội cho học sinh tham 
gia và lãnh đạo. Các chương trình đặc biệt như nghệ thuật ẩm thực, nghiên cứu ô tô 
và thực nghiệm và một Học viện Hockey là một số điểm nổi bật của trường trung học 
xuất sắc này.

Tôi nghĩ rằng Canada là một nơi phổ biến cho các học sinh trao đổi vì nền giáo dục ở 
đây là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới. Đồng thời, khí hậu ở đây cũng 
rất khác biệt so với bất kỳ nơi nào tại Brazil, hấp dẫn rất nhiều người. Bản thân  
dân cư cũng khác biệt; mọi người ở đây cởi mởi hơn nhiều với 
những điểm khác biệt và nền văn hóa mới, thực sự hỗ trợ lĩnh 
hội lối sống Canada. Theo ý kiến cá nhân của tôi, một yếu tố đưa 
tôi đến Canada là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy độc 
lập phần nào. Tôi quen với việc sử dụng Tiếng Anh và kiến thức 
về cuộc sống cả ngày; nó là cơ hội độc đáo để tôi trở thành một 
người trưởng thành. 
Henrique Costa E Silva, học sinh lớp 12 từ Brazil



TỰ DO TRONG KHUÔN KHỔ 
TRÁCH NHIỆM

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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TRƯỜNG THPT DR. CHARLES BEST
 Tên Nhóm Trường: Blue Devils

Trường THPT Dr. Charles Best có truyền thống tự hào về quan tâm, xuất sắc và thành 
tích khi nó hướng tới hoàn thành sứ mệnh hội nhập, giáo dục và truyền cảm hứng.

Các chương trình học tập và ngoại khóa cốt lõi bao gồm một loạt các chương trình 
ấn tượng, từ vật lý và pháp luật đến phim ảnh và bóng chuyền. Trong lớp, học sinh 
là những người thực hiện tốt nhất trong học khu; ngoài lớp, học sinh thực hiện ở top 
đầu về âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và thị giác và thể dục thể thao.

Với truyền thống xuất sắc, cam kết hội nhập, chương trình giảng dạy bao quát và 
chương trình ngoại khóa, nhân viên tận tụy, tập trung vào từng học sinh, và hồ sơ 
thành công và dịch vụ cộng đồng, không còn nghi ngờ gì khi họ nói rằng Trường THPT 
Dr. Charles Best sẽ cho phép bạn “Khám phá Tiềm năng của Bạn.”

Tôi đến Canada vào năm 16 tuổi khi tôi không nói tốt Tiếng Anh. Học ngôn ngữ thứ 
hai thực sự khó khăn. Năm đầu tiên ở Trường THPT Dr. Charles Best, chuyên viên tư 
vấn đã giúp tôi qua các khóa học và tạo động lực cho tôi. Tôi đã tham gia nhiều hoạt 
động sau giờ học như Câu lạc bộ Niên giám và Câu lạc bộ Đa văn hóa và làm việc với 
tư cách gia sư cá nhân.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi tiếp tục học tại Đại học Simon  
Fraser; hoàn thành chuyên ngành Ngôn ngữ học về học ESL. Tôi 
đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và xã hội trong 
khuôn viên. Nó thực sự trường nơi tôi có nhiều bạn bè từ khắp 
nơi trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp từ SFU, tôi đã quay lại Hàn 
Quốc và đã làm phiên dịch và trợ lý cho đại sứ của Cộng hòa 
Azerbaijan. 
Esther Hyunjae Jang, Hàn Quốc



TỐT, TỐT HƠN, TỐT NHẤT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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TRƯỜNG THPT GLENEAGLE
Tên Nhóm Trường: Talons

Các cơ sở của Gleneagle bao gồm khu vực chung cho học sinh thoải mái tưởng 
tượng, sân lớn ngoài trời đa năng, phòng tập hiện dại, trang thiết bị và phòng lớn, 
bể bơi ngoài trời và Trung tâm Nước Trung tâm Thị trấn.
Các chương trình chuyên khoa bao gồm chương trình Bố trí Nâng cao/
Danh dự, tờ báo cho học sinh đạt giải thưởng ‘The Edge’, và chương trình dành cho 
học sinh tài năng của học khu ‘TALONS’.
 
Trước đây, trường đã được Hiệp hội Thể thao Trường B.C. chọn là ‘Trường Tốt nhất 
Tất cả-Xung quanh’. Trường được ghi nhận xuất sắc toàn học khu, học sinh thể hiện 
cả hai lãnh vực nghệ thuật biểu diễn và thị giác, trong đó cung cấp cho tất cả các  
học sinh cơ hội tuyệt vời để có được một trải nghiệm toàn diện.

Tôi tên là Takemasa Oyama. Tôi là một học sinh quốc tế tại Trường THPT Gleneagle.  
Nhiều người không biết gì về đất nước tôi ngoài phim hoạt hình và món sushi. Khi 
một số người bắt đầu hỏi tôi về lịch sử và văn hóa Nhật Bản, tôi đã nhận ra rằng mình 
có cơ hội chia sẻ nhiệt huyết và kiến thức về Nhật Bản vì vậy tôi đã thành lập Câu lạc 
bộ Văn hóa Nhật Bản.  Một nhóm học sinh quan tâm tụ tập một lần mỗi tuần dể tôn 
vinh đất nước Nhật Bản và chủ nghĩa đa văn hóa. Điều đầu tiên 
chúng tôi làm là tạo ra một ngôi trường kết nghĩa ở Nhật Bản.  
Nếu bạn là một học sinh quốc tế, tôi tin rằng bạn có thể mang 
theo tình yêu và kiến thức về quê hương mình và sau đó tìm hiểu 
về Canada và trở thành một cá nhân toàn cầu. Điều tôi đã học hỏi 
ở đây hầu hết là vẻ đẹp và sức mạnh của đa văn hóa.  
Takemasa Oyama, Nhật Bản



THAY ĐỔI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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TRƯỜNG THPT HERITAGE WOODS
Tên Nhóm Trường: Kodiaks

Trường THPT Heritage Woods có tiếng là hoạt động hiệu quả hàng đầu
về học thuật, nghệ thuật, thể dục thể thao và dịch vụ cộng đồng.
Nằm ở khung cảnh rừng đô thị tại Port Moody, tất cả lớp học đều
tiếp cận với ánh sáng tự nhiên và trường có một nhà hát chuyên nghiệp 325 chỗ
và một khu vực hợp thể thao toàn diện.
 
Có sáu phòng máy tính cho học sinh làm việc; hai phòng dành cho mục đích thông 
thường, một phòng cho phim và phim hoạt hình, một phòng cho nhiếp ảnh, một 
phòng cho thông tin máy tính và một phòng cho giáo dục công nghệ. Tiến bộ công 
nghệ bao gồm cả mạng không dây, máy chiếu LCD trên lớp và máy tính xách tay cho 
phép học sinh nhân viên sử dụng công nghệ để nâng cao kinh nghiệm học tập trong 
tất cả các môn học.
 
Trường THPT Heritage Woods nổi tiếng về các chương trình thể thao và
đã giành nhiều giải Vô địch Fraser Valley, cũng như giải
cấp tính ở cả môn khúc côn cầu và trượt tuyết.

Tôi cực kỳ vui vì tôi đã được trải nghiệm hệ thống trường THPT Canada vì nó cho tôi 
rất nhiều lựa chọn và cơ hội. Cuối cùng tôi hiểu rằng tôi yêu phim ảnh  
hơn bất kỳ thứ gì, đặc biệt là tôi đã có một vị thầy tuyệt vời luôn 
luôn thúc đẩy 
tôi hướng về phía trước và đặt tiêu chuẩn cao cho học sinh 
Heritage Woods.
Hôm nay, tôi đã có 15 bộ phim ngắn khác nhau mà tôi tự hào và 
5 dự án đang thực hiện.. Vào mùa thu, tôi sẽ bắt đầu năm thứ 
nhất của chương trình phim ảnh SFU.  
Dasha Boichenko, Nga



MỞ CỬA TRÁI TIM VÀ TRÍ TUỆ 
CỦA HỌC SINH RA TOÀN THẾ 

GIỚI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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TRƯỜNG THPT PINETREE
Tên Nhóm Trường: Timberwolves

Nằm đối diện Công viên Lafarge, Pinetree là ngôi trường độc đáo nó dùng chung
trang thiết bị với cả Công viên Coquitlam và Dịch vụ Giải trí, và Khuôn viên David
Lam của Trường Đại học Douglas. Quan hệ đối tác ba chiều này cho phép
mọi người đều được hưởng lợi từ việc tạo ra các cơ sở giáo dục thực tế tuyệt vời.
 
Pinetree cung cấp cơ hội Bố trí Nâng cao cho học sinh cũng như một số lượng lớn 
các chương trình thú vị và tùy chọn độc đáo. Chúng bao gồm một tập hợp đầy đủ 
các khóa học mỹ thuật, công nghệ thông tin, giáo dục kinh doanh, kinh tế nội địa và 
phương tiện truyền thông kỹ thuật số độc đáo.

Trường tự hào có các chương trình nghệ thuật và biểu diễn vững mạnh cũng như
chương trình thể dục thể thao hoàn chỉnh. Chương trình giờ trưa “thể thao trong 
nhà” là chương trình tuyệt vời; các loại hình câu lạc bộ từ bộ môn ván trượt đến leo 
núi và các câu lạc bộ ngoài trời đến các câu lạc bộ máy tính và công nghệ.

Tôi đã đến Canada vào tháng 2 và tôi đang có một thời gian tuyệt vời ở đây. Trường 
có đội ngũ giáo viên xuất sắc và đội ngũ học sinh giỏi, đồng thời một sân trường 
tuyệt vời. To đang học Toán 11, ESL, Giáo dục Thể chất và Khoa học 10. Trong lớp 
Giáo dục Thể chất, chúng tôi được chơi bóng gỗ, golf, trượt băng và rất nhiều thứ 
thú vị khác mà chúng ta không thể làm trong lớp PE của Nhật Bản. Giáo viên yêu 
thích của tôi là Cô Wong, giáo viên ESL. Cô rất giỏi về phương pháp giảng dạy và dạy 
rất dễ hiểu. Tiếng Anh của tôi đang được cải thiện đáng kể nhờ 
cô. Đồng thời, cô quan tâm đến những học sinh quốc tế như tôi. 
Cô là một giáo viên xuất sắc. Toán và Khoa học hơi khó một chút 
nhưng tôi nghĩ rằng nó dễ hơn Nhật Bản. Tôi chơi bóng chày ở 
Coquitlam Little League và tôi cũng có rất nhiều niềm vui ở đó. 
Tôi được chơi và thực hành hầu hết mọi ngày sau giờ học.  
YS, Nhật Bản 



CÙNG NHAU CHẤP NHẬN 
THÁCH THỨC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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TRƯỜNG THPT PORT MOODY
Tên Nhóm Trường: Moody Blues

Trường THPT Port Moody cung cấp hai phòng tập thể dục với trang thiết bị hiện đại, 
một khu vực thể dục thể hình và tập huấn về cân nặng chuyên sâu, các phòng nhạc 
lớn được trang bị đầy đủ, khu vực sân cỏ ngoài trời đa năng và khu vực đa năng cho 
học sinh thoải mái tưởng tượng.
 
Trường THPT Port Moody là ngôi trường được tôn trọng vì các chương trình học 
thuật; nghệ thuật thị giác, biểu diễn và thực hành; và chương trình thể dục thể thao. 
Đi bộ quanh khuôn viên sẽ chứng minh cho vẻ ngoài hấp dẫn và Bức từng Vinh danh 
thể hiện vô số thành công của học sinh và cực học sinh. Là một trường học toàn diện, 
trường cũng được biết đến với các chương trình Tú tài Quốc tế, Bố trí Nâng cao, và 
các chương trình Chuẩn bị Nghề nghiệp.

Tôi đã và đang học tập tại Canada được một năm rưỡi. Tôi là một học sinh quốc tế từ 
Đại Liên, Trung Quốc 
Học khu Coquitlam đã cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Tôi là một học sinh hạng A, 
thích tham gia gia sư tình nguyện tại Thư viện Trung tâm Coquitlam, thích  
chơi tennis tại Sân chơi Nhân dân, và thích giao lưu với bạn bè từ 
khắp nơi trên thế giới. Tôi hiện xếp vị trí đứng đầu trong Cuộc thi 
Toán học Trung cấp và Cao cấp của Canada tại Coquitlam – Mảng 
Trung cấp.
Tôi đang dần quen với hệ thống trường và cuộc sống ở thành phố 
tuyệt vời này với các mối quan hệ tuyệt vời cùng với bạn bè và 
thầy cô đầy trách nhiệm!!! 
George Wang, Trung Quốc



TRUYỀN THỐNG XUẤT SẮC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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TRƯỜNG THPT RIVERSIDE
Tên Nhóm Trường: Rapids

Riverside nổi tiếng toàn quận là trường công nghệ hàng đầu. Trường có một chương 
trình học vững vàng bao gồm các khóa học Bố trí Nâng cao và Danh dự và cung cấp 
cho học sinh một loại cơ hội tùy chọn đa dạng.
 
Riverside có chương trình ngoại khóa phát triển. Học sinh có thể chọn
từ một loạt các câu lạc bộ, cơ hội lãnh đạo và đội thể dục thể thao
được cung cấp cả năm học và chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh
tham gia các tùy chọn cung cấp cho họ. Chương trình thể dục thể thao của Riverside 
đã sản sinh các đội vô định cấp quận về một số bộ môn thể thao và cung cấp nhiều 
cơ hội cho học sinh tham gia các đội thể thao hàng năm. Riverside cũng có trên hai 
mươi câu lạc độ được thành lập đáp ứng sở thích của tất cả học sinh và cung cấp cả 
các cơ hội lãnh đạo chương trình đơn và chương trình kép.

Canada là một đất nước tươi đẹp; trải nghiệm của tôi tại  
Coquitlam rất tốt, tôi đã có nhiều thời gian vui vẻ tại trường với 
bạn bè và thầy cô của mình. Họ luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần, họ 
luôn hỏi tôi xem có vấn đề gì không với bài tập hoặc bài tập lớn, 
và họ giải thích rõ ràng cho tôi. Tôi đã vào đội bóng rổ và tôi 
rất thích đội này. Tôi không thực sự giỏi chơi bóng rổ nhưng tôi 
muốn thử những điều mới.
Carlos, Mexico



MỞ RỘNG CHÂN TRỜI 
CƠ HỘI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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TRƯỜNG THPT TERRY FOX
Tên Nhóm Trường: Ravens

Học sinh và nhân viên từ Trường THPT Terry Fox vô cùng tự hào được minh chứng 
bằng những ý tưởng và mối quan tâm đến những lĩnh vực khác, mà chính bản thân 
Terry Fox đã thể hiện. Trường THPT Terry Fox cung cấp một chương trình toàn diện 
về các khóa học hàng đầu để tốt nghiệp trong một loạt các chuyên ngành bao gồm, 
Bố trí Nâng cao, giáo dục kinh doanh, phim truyền hình, công nghệ, giáo dục, kinh 
tế gia đình, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, khoa học máy tính, giáo dục thể chất và 
hai chương trình học nghề: dịch vụ ô tô kỹ thuật & mộc. Các chương trình này đưa 
ra thách thức cho học sinh và cho phép họ tập trung cũng như hoạt động hiệu quả 
trong một lĩnh vực quan tâm.
 
Terry Fox cũng hỗ trợ máy tính cập nhật nhất cho học sinh trong các hoạt động học 
tập. Trung tâm Học tập, Chương trình Phát triển Kỹ năng, Trung tâm Nghề nghiệp và 
cơ hội Trực tuyến cung cấp các dịch vụ gia tăng cho
học sinh cần hỗ trợ.

Sophia xếp thứ nhất trong Cuộc thi Thỉnh mời Hùng biện Stanford và Tranh luận Stanford năm 
2016. Cô cũng được xếp hạng 32 ở Cuộc thi Thỉnh mời của Trường THPT Harvard năm 2015.

“Tôi đã đến Canada khi tôi học lớp 2 và trải nghiệm của tôi ở đây là trải nghiệm tuyệt vời chưa 
từng có. Con người ở đây rất tuyệt và nhân viên tại trường tôi học không chỉ có kiến thức mà 
còn hỗ trợ bất kỳ việc gì tôi làm. Một trong những đặc tính tốt nhất của trường tại Học khu 43 
là các chuyên gia tư vấn và giáo viên đều hỗ trợ mọi thứ tôi làm và họ chưa từng thất bại trong 
việc giúp tôi một cách tốt nhất họ có thể.  Tôi đã cảm thấy tình hương và sự hỗ trợ đặc biệt tại 
Trường THPT Terry Fox, ngôi trường tôi theo học hiện nay. Ông  
Chambers, chuyên gia tư vấn của tôi, đã hỗ trợ tôi nhiều thứ từ việc cho 
tôi tham gia vào cuộc thi hùng biện của quận hoặc giúp tôi nộp đơn vào 
đại học.

Tôi tin rằng môi trường thân thiện này và hệ thống hỗ trợ tuyệt vời này 
tiếp sức cho tôi trở thành một học sinh tự tin, quyết đoán ngày hôm nay.
Moon Young (Sophia) Kim, Hàn Quốc



CHÚNG TÔI THEO ĐUỔI 
THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 
Chuẩn bị những Nhà lãnh đạo Tương lai, Ngay hôm nay
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Banting cung cấp đầy đủ các môn học khám phá, chương trình ban nhạc và dàn hợp 
xướng và một loạt các hoạt động thể thao. Nét độc đáo của Banting là việc học sinh
tham gia; vô số các câu lạc bộ, cơ hội lãnh đạo, và các chương trình trước và sau giờ 
học.

Trường THCS Citadel cung cấp môi trường học tập tích cực và quan tâm
chú trọng các tiêu chuẩn học thuật cao. Citadel khuyến khích và cung cấp
cơ hội cho học sinh trưởng thành thông qua một loạt các trải nghiệm trong chương 
trình giảng dạy và các hoạt động tại trường, và hỗ trợ học sinh phát triển trách nhiệm
cá nhân cho tất cả công việc và hành vi của họ.

Como Lake nổi tiếng với một loạt các câu lạc bộ và các chương trình sau giờ học. Học 
sinh cũng có thể tham gia vào bất kỳ đội thể thao nào; Bóng chuyền, Cuộc chạy Băng 
đầu, Khúc côn cầu trên cỏ, Bơi lội, Bóng rổ, Đấu vật, Điền kinh, Bóng bầu dục và Cầu 
lông. 

Trường THCS Eagle Mountain tọa lạc phía trên trường THPT Heritage Mountain,
phục vụ cho Port Moody và Anmore. Ngôi trường này được thiết kế với
tinh thần học tập tương tác. Nó cung cấp không gian mở để phối hợp và
sân chung để kết nối các khu vực chương trình khác nhau bao trùm ánh sáng tự 
nhiên để tạo ra một môi trường thoải mái.

TRƯỜNG THCS BANTING

TRƯỜNG THCS COMO LAKE

TRƯỜNG THCS CITADEL

TRƯỜNG THCS EAGLE MOUNTAIN 
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TRƯỜNG THCS -  
Trở thành Công dân Toàn cầu

TRƯỜNG THCS HILLCREST

TRƯỜNG THCS MAILLARD

TRƯỜNG THCS KWAYHQUITLUM

Trường THCS Hillcrest cam kết cung cấp các cơ hội giáo dục khuyến khích học sinh 
trở thành người học lâu dài có trách nhiệm có tinh thần học tập, xã hội, cá nhân và 
hợp tác. Hillcrest cung cấp một loạt các câu lạc bộ, khám phá, thể dục thể thao, tăng 
cường âm nhạc và lãnh đạo học sinh.

Kwayhquitlam, một trường Đậm chất Pháp, cung cấp cho tất cả học sinh khả năng
hoàn thành chương trình học BC quy định và đồng thời học Tiếng Pháp.
Với một loạt các chương trình và câu lạc bộ đa dạng, học sinh sẽ có cơ hội
tham gia.

Trường THCS Maillard là Trường song ngữ Anh và Pháp. Điều này cho phép học sinh 
tham gia các lớp học chính trong chương trình ngôn ngữ họ lựa chọn.
Có một loạt các trải nghiệm chương trình giảng dạy và hoạt động của trường như 
nghệ thuật trong nhà, âm nhạc, giáo dục công nghệ, kiến thức số và lãnh đạo.
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TRƯỜNG THCS MAPLE CREEK

TRƯỜNG THCS MINNEKHADA

TRƯỜNG THCS MOODY

TRƯỜNG THCS MONTGOMERY

Minnekhada nổi tiếng với các cơ hội học thuật cung cấp cho học sinh thông qua 
các lớp nói công khai toàn trường, hội thảo đọc viết học sinh, các lớp thử thách, 
chương trình EAL, lớp toán nâng cao, bộ phận Dịch vụ Học sinh tích hợp và tập 
trung vào Đọc viết toàn trường.

Trường THCS Montgomery có các chương trình học tập, khám phá và hoạt động
toàn diện. Nó cung cấp vô số các hoạt động, cả trong và sau ngày học. Với các 
chương trình học một chương trình, thể thao trong nhà và hoạt động
toàn trường,”Monty” rất thành công trong việc khuyến khích tinh thần
tăng cường mức độ tham gia ngoài mong đợi giữa các học sinh.

Tại Trường THCS Nghệ thuật Ecole Moody, học sinh kết hợp nghệ thuật với
học: phim truyền hình, khiêu vũ, nghệ thuật kỹ thuật số, nghệ thuật phương tiện, 
nghệ thuật thị giác, âm nhạc và kỹ nghệ. Ngôi trường Thấm nhuần Tiếng Pháp này 
phát triển công dân kỹ thuật số vì học sinh học cách tiếp cận, xử lý và tạo thông 
tin sử dụng một loạt các nền tảng sáng tạo.

Trường THCS École Maple Creek có lịch sử lâu đời, phong phú với Chương trình  
Thấm nhuần Tiếng Pháp. Chương trình này cho phép học sinh thoải mái tham gia
các lớp Tiếng Pháp và Tiếng Anh. Maple Creek có một loạt các chương trình
âm nhạc, câu lạc bộ và một loạt các hoạt động thể dục thể thao.
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TRƯỜNG THCS -  
Trở thành Công dân Toàn cầu

TRƯỜNG THCS PITT RIVER

TRƯỜNG THCS SUMMIT

TRƯỜNG THCS SCOTT CREEK 
Tọa lạc tại cơ sở Westwood Plateau, Trường THCS Scott Creek cung cấp chương 
trình học khám và học trập mô phỏng và đầy thách thức. Scott Creek có một loạt 
các câu lạc bộ và hoạt động thể dục thể thao. Câu lạc bộ xe đạp leo núi và ngoài 
trời thiết kế và xây dựng những con đường mòn cho tất cả các xe đạp leo núi, 
chạy định hướng, và đào tạo.

Trường THCS Summit cung cấp chương trình khám phá và học tập phong phí
cùng với các cơ hội hoạt động ngoại khóa như thể dục thể thao, ban nhạc,
và lãnh đạo. Chương trình âm nhạc của Trường THCS Summit bao gồm ba ban 
nhạc hòa nhạc lớn, một ban nhạc jazz và các lớp khám phá âm nhạc.

Pitt River, tọa lạc tại Port Coquitlam, có nét độc đáo là ngôi trường THCS “Cộng 
đồng” duy nhất. Điều này giúp trường cung cấp một loạt các chương trình sau giờ 
học cho trẻ em và người lớn trong cộng đồng. Trường cung cấp một loạt các cơ 
hội ngoại khóa như thể dục thể thao, ban nhạc và lãnh đạo.



28 www.internationaled.com28 www.internationaled.com

Trường Tiểu học Alderson

Trường Tiểu học Anmore

Trường Tiểu học Aspenwood

Trường Tiểu học Baker Drive

Trường Tiểu học Birchland

Trường Tiểu học Blakeburn

Trường Tiểu học Bramblewood

Trường Tiểu học Cape Horn

Trường Tiểu học Castle Park

Trường Tiểu học Cedar Drive

Trường Tiểu học Central

Trường Tiểu học Coquitlam River

Trường Tiểu học Eagle Ridge

Trường Tiểu học Glen

Trường Tiểu học Glenayre

Trường Tiểu học Hampton Park

Trường Tiểu học Harbour View

Trường Tiểu học Hazel Trembath

Trường Tiểu học Heritage Mountain

Trường Tiểu học Irvine

Trường Tiểu học James Park

Trường Tiểu học Kilmer

Trường Tiểu học Leigh

Trường Tiểu học Lord Baden-Powell

Trường Tiểu học Mary Hill

Trường Tiểu học Meadowbrook

Trường Tiểu học Miller Park

Trường Tiểu học Moody

Trường Tiểu học Mountain Meadows

Trường Tiểu học Mountainview

Trường Tiểu học Mundy Road

Trường Tiểu học Nestor

Trường Tiểu học Panorama Heights

Trường Tiểu học Parkland

Trường Tiểu học Pinetree Way

Trường Tiểu học Pleasantside

Trường Tiểu học Porter

Trường Tiểu học R.C. MacDonald

Trường Tiểu học Ranch Park

Trường Tiểu học Riverview Park

Trường Tiểu học Rochester

Trường Tiểu học Roy Stibbs

Trường Tiểu học Seaview

Trường Tiểu học Walton

Trường Tiểu học Westwood

NĂM NỀN TẢNG
Học khu có 45 trường tiểu học, phục vụ học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5. Đối với hầu hết 
học sinh, những năm nền tảng, đầu đời cung cấp nền tảng để học tập lâu dài.



TRƯỜNG TIỂU HỌC -  
Năm Nền tảng
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CHƯƠNG TRÌNH
Có nhiều tùy chọn chương trình cho Học sinh Quốc tế trong cả năm 
tại tất cả các Trường Coquitlam.

Các chương trình này bao gồm chương tình nửa năm (năm tháng) và 
cả năm (10 tháng) với học sinh hòa nhập vào

các lớp học thông thường của Canada.

Các chương trình Hè bao gồm Chương trình ESL/Văn hóa

trong tháng 7 và 8. Chương trình bao gồm thời gian học tập trên lớp 
ESL vào buổi sáng và hoạt động văn hóa vào buổi chiều. Điều này 
cho phép học sinh thực hiện các kỹ năng Tiếng Anh  mới học trong 
một môi trường tích cực.

Chương trình giảng dạy của quận British Columbia bao gồm

các khóa học chính: Tiếng Anh, khoa học xã hội, toán học, sinh học, 
hóa học, vật lý, nghệ thuật và nghề nghiệp và nghiên cứu công nghệ.

Ngoài chương trình giảng dạy chính, học sinh có thể lựa chọn từ một 
số lựa chọn để tạo ra một chương trình độc đáo đáp ứng yêu cầu tốt 
nghiệp và mục tiêu tương lai của họ.

Chương trình Tú tài Quốc tế và Bố trí Nâng cao (AP) được cung cấp 
trong một số trường cho học sinh muốn thử thách các kỹ năng học 
thuật của mình.

Bằng Tốt nghiệp BC được trao cho những học sinh tốt nghiệp lớp 12 
được các trường đại học tại Canada, Mỹ và toàn thế giới công nhận.

Chương trình Cả năm:
Cấp một, Cấp hai và Cấp ba
Mười tháng - Tháng 9 đến tháng 6

Chương trình Nửa năm:
Cấp một đến Cấp hai
Sáu tháng - Ngày đầu tháng 9 hoặc tháng 1
 
Cấp hai
Năm tháng - Ngày đầu tháng 9 hoặc tháng 1

Chương trình Ngắn hạn
Chương trình ESL Hè và Đông Chuyên sâu 
Hè: Tháng 7 và 8 
Chương trình Hàng tuần có các tùy chọn 1-8 tuần 

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN

BƯỚC #4
Ngay khi đến Coquitlam, học sinh báo cáo 

cho Văn phòng Giáo dục Quốc tế với hộ 
chiếu và giấy phép du học để kích hoạt bảo 

hiểm y tế.

BƯỚC #3
Người nộp đơn thành công nhận được Thư 

Chấp nhận để dùng khi nộp đơn xin giấy 
phép du học.

BƯỚC #2
Người nộp đơn thành công nhận được Thư 

mời..  
Nộp học phí và tài liệu chứng minh

BƯỚC #1
Nộp mẫu đơn, phí nộp đơn, bản sao 

hộ chiếu và bảng điểm chính thức để được 
phê duyệt.



CHƯƠNG TRÌNH -  
Truyền cảm hứng Học tập Xuất sắc
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Suy nghĩ về việc đưa con gái du học nước ngoài lần đầu xuất hiện khi tôi đi một 
chuyến đi tới trường tại Canada. Con gái tôi, Saki, đã bắt đầu học tại Học khu 
Coquitlam.

Cô bé nói với tôi rằng học sinh tại Trường THPT Gleneagle học tập chăm chỉ và giáo 
viên thực sự tận tình với từng học sinh. Theo con gái tôi, mối quan hệ giữa từng học 
sinh và giáo viên là tốt nhất vì học sinh kết nối với giáo viên ở mỗi lớp. Bạn không bao 
giờ có thể trải nghiệm loại hình giáo dục này ở Nhật Bản.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, giáo viên, học sinh và phụ huynh đều tôn 
vinh sự thành công của trẻ. Tôi đã cảm thấy rất may mắn khi là 
một trong số những người tham gia buổi lễn chúc mừng này. Cảm 
ơn đất nước Canada! 
Bà Takenawa (phụ huynh)

SỐNG CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ

Sống cùng người bản xứ tại Học khu Coquitlam không chỉ là việc ăn ở – 
đây là cơ hội để tham gia vào tất cả các khía cạnh của đời sống gia đình. 
Chúng tôi tin rằng
học sinh sẽ cảm thấy rằng họ thực sự có một “mái nhà
nữa”. Sống cùng với người bản xứ bao gồm phòng ở và
vách ngăn với phòng ngủ riêng biệt trong một gia đình.
(Lưu ý: Học sinh tiểu học phải sống cùng với
phụ huynh trong các chương trình dài hạn.)
 
Có nhiều gia đình tại khu vực Coquitlam đang mong muốn chào mừng 
bạn trở thành một phần của gia đình họ khi bạn học tập tại Học khu 43. 
Để bố trí, bạn có thể chọn một trong số nhiều đại lý về việc sống cùng 
người bản xứ.
 
Để có danh sách đại lý về việc sống cùng người bản xứ tại khu vực 
Coquitlam, vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi.



SỐNG CÙNG NGƯỜI BẢN XỨ & 
TRƯỜNG – Trải nghiệm Canada
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Chào mừng Học sinh Trên toàn Thế giới

Argentina
Úc
Áo
Brazil
Brunei
Canada
Trung Quốc
Cộng hoà Colombia
Anh
Fiji
Phần Lan
Pháp
Đức
Hồng Kông
Ấn Độ
Indonesia
Iran
Ý
Nhật Bản
Kazakhstan 
Kenya
Hàn Quốc
Cô-oét
Ma Cao

Malaysia
Mehico
New Zealand
Na Uy
Philippines
Ba Lan
Rumani 
Nga
Ả Rập Xê-út
Singapore
Slovakia
Nam Phi
Tây Ban Nha
Thụy Điển
Thụy Sĩ
Tonga
Thái Lan
Thổ Nhĩ Kỳ
Việt Nam
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập 
Thống nhất
Vương quốc Anh
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 



GUIDING GLOBAL  
CITIZENS BECOMING 

TOMORROW’S LEADERS
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Elementary Schools
01 Alderson
02 Anmore
71 Aspenwood
05 Baker Drive
06 Birchland
74 Blakeburn
09 Bramblewood
10 Cape Horn
72 Castle Park
11 Cedar Drive
12 Central
13 Coquitlam River
20 Eagle Ridge
18 Glen
19 Glenayre
73 Hampton Park 
21 Harbour View
22 Hazel ‘Itembath
17 Heritage Mountain
27 Irvine
29 James Park
31 Kilmer
33 Leigh

34 Lord-Baden Powell
36 Mary Hill
37 Meadowbrook
38 Miller Park
43 Moody
45 Mountain Meadows
44 Mountain View
46 Mundy Road
47 Nestor
48 Panorama Heights
49 Parkland
50 Pinetree Way
51 Pleasantside
53 Porter Street
54 Ranch Park
23 RC MacDonald
57 Riverview Park
55 Rochester
56 Roy Stibbs
58 Seaview
69 Walton
70 Westwood
 

Middle Schools
93 Banting
102 Citadel
78 Como Lake
24 Hillcrest
108 Kwayhquitlum
81 Maillard
91 Maple Creek
90 Minnekhada 
84 Montgomery 
86 Moody
82 Pitt River
113 Scott Creek
114 Summit

Secondary Schools
76 Centennial
80 Dr. Charles Best
125 Gleneagle
130 Pinetree 
88 Port Moody
132 Riverside
136 Terry Fox
127 Heritage Woods

SCHOOL LOCATIONS
Preparing Tomorrow’s Leaders, Today
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Coquitlam School District
International Education

1100 Winslow Avenue
Coquitlam, British Columbia

Canada V3J 2G3

Telephone: +1 604 936 5769
E-mail: internationaled@sd43.bc.ca

www.internationaled.com
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