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TUONG TUONG...
Trai nghiêm Thuc tê tai Canada



Sudbury là một thành phố lớn với  
cảm giác như một thị trấn nhỏ, một  
nơi an toàn và thân thiện để sinh sống,  
học tập và làm việc.
Là sinh viên Cambrian, hàng ngày bạn sẽ sống theo lối sống 
của người Canada, với nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa 
Canada và cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh ngoài lớp học. 
Nhân viên từ Cambrian International sẽ giúp bạn thực hiện 
từng bước quy trình nộp đơn, và khi bạn đến khuôn viên nhà 
trường, họ sẽ đảm bảo bạn thành công trong chương trình và 
tận dụng tối ưu trải nghiệm Canada của bạn. Phòng cũng  
bố trí nhiều hoạt động thú vị trong năm.

SỐNG TẠI 
SUDBURY

MANITOBA

HUDSON BAY

Khoảng cách tương 
đối Sudbury từ...
Toronto 390 km 
Ottawa  490 km 
Montréal 680 km

Nơi ăn ở

Bạn có thể trải nghiệm văn hóa Sudbury và Canada hàng ngày 
trong khi sống tại ký túc hoặc nhà ở ngoài khuôn viên nhà 
trường. Chi phí khoảng $500-$850 mỗi tháng.

Ở trong khuôn viên nhà trường
Sống trong ký túc là cách tuyệt vời để kết nhiều bạn mới, và bạn 
cũng chỉ cách lớp học và các cơ sở của Cambrian vài bước. Đi 
bộ gần ký túc đến các cửa hàng tạp hóa và các trung tâm mua 
sắm lớn.

Các phòng ký túc được trang bị đầy đủ và có internet tốc độ cao, 
truyền hình cáp, đồ gia dụng, thiết bị giặt là, và được bảo vệ 24 
giờ. Có thể tìm thêm thông tin và hình ảnh tại cambrianrez.ca.

Ở ngoài khuôn viên nhà trường
Trong Sudbury, bạn có thể thuê một phòng, căn hộ hoặc nhà 
riêng. Bạn có thể sống với một người bạn cùng phòng hoặc 
chọn sống một mình. Tìm kiếm nhà ở ngoài khuôn viên nhà 
trường trên trang web sau: sudbury.kijiji.ca.

Số liệu Nhanh về Sudbury
• Tiếng Anh là ngôn ngữ nói phổ biến nhất.
• Nằm cách phía bắc Toronto 400 kilômét.
• Dân số khoảng 165.000 người.
• Một trong những thủ phủ khai thác niken  

của thế giới.
• Có 330 hồ nước.
• Thành phố lớn nhất ở miền bắc Ontario và 

trung tâm khu vực về chăm sóc sức khỏe,  
giáo dục và mua sắm.
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Doanh nghiệp
• Doanh nghiệp
• Kế toán Doanh nghiệp
• Quản trị Doanh nghiệp
• Quản trị Doanh nghiệp - Kế toán
• Quan hệ Công chúng

Sáng tạo Nghệ thuật  
và Thiết kế
• Hoạt hình
• Nền tảng Nghệ thuật và Thiết kế
• Thiết kế và Nghệ thuật Thị giác
• Thiết kế Đồ họa
• Âm nhạc - Biểu diễn
• Nghệ thuật Sân khấu - Kỹ thuật 

Sản xuất

Dịch vụ Cộng đồng
• Chăm sóc Trẻ và Thanh thiếu niên
• Nhân viên Dịch vụ Phát triển
• Giám dục Mầm non
• Nhân viên Dịch vụ Xã hội

Nghiên cứu Máy tính
• Công nghệ Hệ thống Máy  

tính (Mạng)
• Kỹ thuật viên Mạng

Kỹ thuật Công nghệ
• Công nghệ Kỹ thuật Hóa học – 

Phòng thí nghiệm và Kiểm  
soát Quy trình

• Kỹ sư Xây dựng/Công nghệ
• Kỹ sư Khai mỏ/Công nghệ

Dịch vụ Sức khỏe
• Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân
• Quản lý Thể dục Thể chất
• Hỗ trợ Nha khoa – Cấp I và II
• Vệ sinh Răng miệng
• Kỹ thuật viên Phòng thí nghiệm Y tế

Luật pháp và Tư pháp
• Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp
• An toàn Doanh nghiệp và An ninh
• Cơ sở Cảnh sát
• Bảo vệ, An ninh và Điều tra

Tập huấn Kỹ năng/ 
Nghiệp vụ
• Kỹ thuật Cải tiến Đồ gỗ
• Kỹ thuật Điều hòa Không khí,  

Sưởi ấm, Thông khí/Kỹ thuật viên
• Kỹ thuật Thiết bị Nặng/Kỹ thuật viên
• Kỹ thuật Lắp ráp Cơ khí Công 

nghiệp/Kỹ thuật viên
• Kỹ thuật Động cơ Điện -  

Dịch vụ và Quản lý
• Kỹ thuật Hàn và Gia công

Bạn đã có bằng chưa?
Thêm vào chứng nhận qua  
chương trình một năm sau  
đại học:

• Giám sát và Đánh giá Tác động 
Môi trường

• Quản lý Nhân sự
• Phân tích Nghiệp vụ CNTT
• Quản lý Kinh doanh Quốc tế
• Quản lý Tổ chức
• Quan hệ Công chúng

Kết hợp hai chương 
trình chứng chỉ tốt 
nghiệp riêng lẻ vào hai 
năm nghiên cứu:
• Quản lý Tổ chức +  

Giám sát và Đánh giá  
Tác động Môi trường

• Quản lý Tổ chức +  
Quản lý Nhân sự

• Phân tích Nghiệp vụ CNTT + 
Quản lý Tổ chức

• Quản lý Tổ chức +  
Quản lý Kinh doanh Quốc tế

CHƯƠNG  
TRÌNH NỔI BẬT

Các suất học bổng và học bổng
Là một sinh viên quốc tế, bạn có cơ hội nộp đơn xin các suất học bổng và học bổng đặc biệt có tổng số trên $50.000.  
Bạn cũng có cơ hội đủ điều kiện xin các suất học bổng và học bổng khác do Tổ chức Đại học Cambrian cấp hàng năm  
với tổng số trên $500.000.

Các dịch vụ khác nhau được cung cấp tại Cambrian
Có các dịch vụ và hỗ trợ học sinh sau cho bạn tại khuôn viên nhà trường để đảm 
bảo bạn thành công trong trải nghiệm Cambrian của mình:

• Bảo vệ khuôn viên 24 giờ
• Tư vấn thành công cho sinh viên
• Thư viện và phòng thí nghiệm máy tính
• Tổ chức sinh viên
• Gia sư cá nhân - trực tuyến và tại  

khuôn viên nhà trường

• Dịch vụ y tế và nha khoa
• Phòng tập (Trung tâm Thể thao)
• Kế hoạch bữa ăn
• Tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ tìm 

kiếm việc làm cho sinh viên và 
sinh viên tốt nghiệp



Để biết thêm thông tin,  
vui lòng liên hệ

facebook.com/cambrianinternational

Theo dõi chúng  
tôi trên mạng

twitter.com/global_cambrian

youtube.com/cambriancollege

Cambrian International 
international@cambriancollege.ca 
cambriancollege.ca/international

100% nhà tuyển dụng được  
phỏng vấn nói rằng sinh viên  

tốt nghiệp Cambrian là  
sinh viên tốt nhất  

tại Ontario

THÔNG TIN 
VỀ ĐẠI HỌC 
CAMBRIAN
Lọa lạc tại Sudbury, Ontario, Canada,  
Đại học Cambrian là ngôi trường đại học  
quy mô trung bình với trên 13.500 học viên 
toàn thời gian và bán thời gian. Sinh viên  
tận hưởng địa điểm, quy mô lớp cỡ nhỏ,  
và các giáo sư thân thiện khiến quá trình  
học tập vui vẻ và phù hợp theo cá nhân. 

Được thành lập vào năm 1967, Cambrian là một trong 24 
trường đại học nghệ thuật ứng dụng và công nghệ trong  
Hệ thống Đại học Ontario. Trường được chính quyền 
Ontario tài trợ công khai và có trên 4.000 sinh viên đăng 
ký tham gia trên 80 chương trình toàn thời gian. Trường 
Cambrian cấp bằng, chứng chỉ và chứng chỉ tốt nghiệp. 
Trường Cambrian phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp 
và các chuyên gia trong ngành đảm bảo rằng các chương 
trình phù hợp và cập nhật và sinh viên tốt nghiệp có khả 
năng cạnh tranh trong thị trường việc làm.

Trên

80
chương trình  
toàn thời gian


