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Cuôc Sông Trong Thành Phô  
Hanh Phúc Nhât Canada                             
Ưu điểm không đâu có của trường Cao đẳng Cambrian là tọa lạc ở  trung 
tâm của Thành phố Hạnh phúc nhất Canada *. Có rất nhiều lý do giải thích! 
Sudbury là nơi sinh sống của một cộng đồng độc đáo và đa dạng góp phần 
vào sự phát triển các lãnh vực văn hóa, giải trí, tiêu khiển trong nhà / ngoài trời, 
ẩm thực và bán lẻ. Là thành phố lớn nhất ở phía Bắc Ontario, nơi thị tứ thịnh 
vượng này có diễm phúc độc đáo là được bao quanh bởi khung cảnh yên bình 
và tươi đẹp. Thành phố an toàn và hiếu khách này có tất cả mọi thứ bạn có thể 
muốn, và khi tại Cambrian College, bạn đang ở gần tất cả mọi thứ. 

*(Nguồn: Báo cáo của Thống kê Canada năm 2015)

CUÔC SÔNG O KHUÔN  
VIÊN TRUÒNG  
Trường Cao đẳng Cambrian là nơi sinh sống của hơn  
11.000 sinh viên Canada và sinh viên quốc tế với hơn 75 
chương trình độc đáo. Trong khuôn viên, bạn sẽ tìm thấy 
những nơi để sinh sống, ăn uống, vui chơi, học tập, và thư 
giãn! Trường Cao đẳng Cambrian có mọi thứ bạn cần,  
từ việc tìm một nhóm sinh viên hoặc giải đấu thể thao  
để gia nhập, tìm nơi tư vấn học tập, hoặc đơn giản,  
chỉ cần một nơi mình có thể cảm thấy như ở nhà.

GIÁO DUC ĐANG CÂP THÊ GIÓI 
Sinh viên của Cambrian được học với những người giỏi nhất. 
Trên thực tế, đội ngũ giảng viên của Cambrian đứng vị trí thứ 
nhất trong số các đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm ngành 
nghề trong số 182 trường cao đẳng trên thế giới *. Các giảng 
viên của Cambrian sở hữu nhiều giải thưởng và bằng cấp. Để 
tìm hiểu thêm về những gì khiến các giảng viên của chúng tôi 
vượt trội, hãy truy cập 

*(2016 Autumn Wave - Khảo sát International Student Barometer) 

BÔN MÙA HUY HOÀNG 
Xuân, Hạ, Thu và Đông, bốn mùa tráng lệ của Canada, cung 
cấp những cảnh sắc rực rỡ của cuộc sống muôn màu và sinh 
động trong những vùng khí hậu thay đổi từ bờ biển bên này 
sang đến bờ biển bên kia.   

BÌNH YÊN
Bạn có biết rằng Canada được khắp nơi biết đến như một trong 
những quốc gia an toàn nhất trên thế giới? Mỗi cơ sở của chúng 
tôi đều nằm trong các thành phố sinh động và đa dạng chào đón 
những người đến từ mọi quốc gia và nguồn gốc!

• An ninh 24 giờ
• Chương trình Hộ tống An toàn 
• Người đáp ứng khẩn cấp / trạm cấp cứu tại chỗ

HÔ TRO CHO SINH VIÊN     
Chúng tôi tự hào về việc cung cấp các dịch vụ sinh viên hàng đầu 
cho tất cả sinh viên và cựu sinh viên, bao gồm:
• Hỗ trợ định hướng và đăng ký
• Bảo hiểm sức khoẻ
• Hỗ trợ lập kế hoạch bữa ăn
• Ký túc xá trong khuôn viên trường / Hỗ trợ nhà ở
• Tư vấn học tập và định cư
• Tư vấn đại học và chuyển tiếp tín chỉ
• Kèm học trực tuyến và trực tiếp
• Truy cập thư viện và máy tính

THÊ THAO VÀ HOAT ĐÔNG XÃ HÔI
Tham gia nhiều hoạt động thể thao và xã hội quanh năm,  
bao gồm:
• Các chuyên du ngoạn bên ngoài khuôn viên trường /  

qua đêm
• Các đội / nhóm thể thao nội bộ, đại diện trường và quốc tế  
• Trung tâm thể dục trong khuôn viên
• Các nhóm lợi ích, câu lạc bộ và các hội đồng quản  

trị của sinh viên
• Các buổi tiệc BBQ hàng năm cho sinh viên quốc tế
• Các Lễ hội (địa phương và quốc tế)



HOP TÁC VÀ GÚI ĐÊN NOI LÀM VIÊC 
Giáo dục hợp tác (Co-op) tích hợp việc học tập với kinh nghiệm làm việc tại nơi làm việc, giúp sinh viên có được kinh nghiệm chuyên 
môn trong lĩnh vực học của họ. Co-op thường là các cơ hội làm việc có lương, kéo dài trong một khoảng thời gian bốn tháng. Gửi 
đến nơi làm việc (field placement) cũng cung cấp cùng lợi ích như thế, nhưng không được trả lương và thời gian và thay đổi tùy theo 
chương trình. 

Các Chuong Trình Chính

KINH DOANH VÀ VI TÍNH
• Kế toán Doanh nghiệp
• Quản trị Kinh doanh  LV
• Công nghệ Hệ thống Vi tính  LV
• Kỹ thuật viên Mạng
• Kinh doanh
• Quan hệ Công chúng  LV

NGHÊ THUÂT SÁNG TAO  
VÀ THIÊT KÊ
• Hoạt hình
• Cơ bản về Nghệ thuật và Thiết kế
• Thiết kế và Nghệ thuật Sáng tạo
• Thiết kế đồ họa  LV
• Âm nhạc - Trình diễn
• Nghệ thuật sân khấu - Sản xuất kỹ thuật

DICH VU CÔNG ĐÔNG
• Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên  LV
• Cán sự Dịch vụ Khuyết tật về Phát triển  LV 
• Giáo dục Đồng ấu  LV 
• Cán sự Xã hội  LV

CÔNG NGHÊ CÔNG TRÌNH
• Công nghệ Công trình Hoá học  HT
• Kỹ thuật viên Công trình Dân dụng 
• Kỹ thuật viên Công trình Điện
• Kỹ thuật viên Công trình Khai thác Mỏ  LV 

KHOA HOC MÔI TRUÒNG
• Kỹ thuật Hiện trường Môi trường  LV

CHÚ GIẢI: LV Gửi đến nơi làm việc 
 HT Hợp tác 

LUÂT VÀ TU PHÁP
• Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp  LV
• An toàn và An ninh Công ty
• Căn bản Cảnh sát
• Bảo vệ, An ninh và Điều tra

KHOA HOC Y TÊ
• Cử nhân Khoa học Điều dưỡng  LV
• Phụ tá Nha khoa - Cấp I và II  LV
• Vệ sinh Răng Miệng  LV
• Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân  LV
• Quản lý Sức khỏe Thể hình  HT
• Điều dưỡng Thực hành  LV

ĐÀO TAO KY NĂNG /  
NGHÊ NGHIÊP
• Kỹ thuật Cải tạo Mộc
• Kỹ thuật Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa không khí
• Kỹ thuật / Kỹ thuật viên Thiết bị Nặng
• Kỹ thuật / Kỹ thuật viên Công trình Cơ khí Công nghiệp 
• Kỹ thuật viên Lực dẫn động - Sửa chữa  và Quản lý
• Kỹ thuật viên Hàn và Chế tạo

CHÚNG CHI TÔT NGHIÊP
KẾT HỢP HAI CHƯƠNG TRÌNH CHO HAI NĂM HỌC

• Phân tích Thống kê Kinh doanh  LV
• Phân tích Thống kê Tội phạm  LV
• Đánh giá Tác động Giám sát Môi trường  LV
• Phân tích Thống kê Y tế  LV 
• Quản lý Nhân lực  LV
• Quản trị Kinh doanh Quốc tế
• Phân tích Công nghệ Thông tin Doanh nghiệp
• Phát triển ứng dụng di động  LV 
• Quản lý Tổ chức
• Quản lý Dự án
• Quan hệ Công chúng

HO TRO TÀI CHÍNH 
Để học tập tại Canada, sinh viên phải tự lực về tài chính và  
phải có đủ tiền để được cấp giấy phép học tập. Trong khi  
đi học, bạn có nhiều cơ hội đi làm để kiếm được tiền.  
Sinh viên được cung cấp tư vấn nghề nghiệp để hỗ trợ  
tìm kiếm việc làm và phát triển bản tóm tắt lý lịch.

Các cơ hội bao gồm:

• Các đơn xin học bổng và học bổng  
(chỉ có ở học kỳ thứ 2 và khi đơn được chấp thuận)

• Các cơ hội việc làm tại chỗ (số chỗ làm hạn chế)
• Cơ hội làm việc bên ngoài nhà trường



“Nhóm quốc tế tại trường Cao đẳng Cambrian đã hỗ trợ tôi nhiều 
không thể tưởng, từ thời điểm tôi đặt chân đến Canada, trong vào 
những tuần đầu tiên ở khuôn viên trường, và vẫn đang giúp đỡ 
tôi trong khi tôi đang học tập! Mọi người đều rất ân cần, và luôn 
sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn bạn. Bố mẹ tôi thấy yên tâm hơn 
rất nhiều khi biết tôi an toàn và được hỗ trợ ở đây, nhất là khi họ 
đang ở quá xa tôi.”
—  Laura Antunez Tegucigalpa, Honduras 

Cán sự Dịch vụ Khuyết tật về Phát triển

“Các nhân viên và giảng viên tại trường Cao đẳng Cambrian thực 
sự toàn tâm đảm bảo cho các sinh viên thành công. Mọi người 
trong trường rất tử tế, đạo đức, và luôn sẵn sàng giúp đỡ! Nhóm 
quốc tế hiểu được sự lo lắng mà một số sinh viên có thể gặp phải 
trong suốt quá trình học tập, và họ luôn cớ gắng để tổ chức các 
hoạt động và các chương trình để giúp giải quyết vấn đề này.” 
—  Akshit Abrol Punjab, India 

Chương trình Kỹ thuật viên Công trình Dân dụng

“Cambrian là một nơi tuyệt vời để học tập và làm việc, và là nơi hoàn 
hảo để gặp gỡ mọi người và kết bạn mới từ khắp nơi trên thế giới! 
Sudbury, và khuôn viên trường Cambrian, là những nơi yên bình với 
những con người ân cần, không khí trong lành, thực phẩm tươi ngon,  
và phong cảnh đẹp.” 
—  Linh Doan Hanoi, Vietnam 

Anh văn cho Mục đích Học thuật / Quản trị Kinh doanh Quốc tế 
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ĐƯỢC CÁC SINH VIÊN QUỐC TẾ XẾP HẠNG NHẤT 
trong số 11 trường cao đẳng ở Ontario về mức độ hài 
lòng trung bình với trải nghiệm ở một cơ sở hậu trung 
học, và về các giảng viên có kinh nghiệm trong ngành. 

ĐƯỢC CÁC SINH VIÊN QUỐC TẾ XẾP HẠNG NHẤT 
trong số 182 trường cao đẳng trên toàn thế giới về 
mức độ hài lòng trung bình với trải nghiệm học tập 

(Khảo sát International Student Barometer năm 2016)

“Thời gian tôi ở tại Canada rất tuyệt vời, và tôi cho rằng nhờ 
vào trường Cao đẳng Cambrian mà được như thế. Tôi là một 
trong những sinh viên đầu tiên tham dự trại định hướng mới của 
Cambrian. Đó là một ý tưởng tuyệt diệu. Tôi đã có thể nhanh 
chóng kết bạn mới và học được rất nhiều về văn hoá và thời tiết 
Canada. Các nhân viên và giảng viên tại Cambrian đã rất hết sức 
giúp đỡ và ân cần. Chắc chắn là tôi đang thích ứng tốt với môi 
trường mới của mình, và tôi rất vui vì được có mặt ở đây.” 
—  Ramone Romane Davis Trelawny, Jamaica 

Kỹ thuật viên Cơ khí Công nghiệp 

CHÚNG TÔI ĐÚNG 

HANG  
NHÂT 


