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De-Kalidad na Edukasyon.  
Hospitality sa Canada 



Mag-Aral Sa  
Pinakamasayang  
Lungsod Sa Canada                             

SUPORTA SA MAG-AARAL   
Pinahahalagahan namin ang pagbibigay ng mga  
de-kalidad na serbisyong pangmag-aaral sa lahat  
ng mag-aaral at alumni kabilang ang:

• Suporta para sa oryentasyon at pagpaparehistro

• Saklaw sa health insurance

• Tulong sa pagpaplano ng pagkain

• Suporta sa paninirahan / tirahan sa mismong campus

• Pagpapayo para sa pag-aaral at paninirahan

• Pagpapayo sa university pathway at transfer credit 

• Online at personal na pagtuturo 

• Access sa aklatan at computer lab

MGA AKTIBIDAD NA  
PANG-SPORTS AT SOCIAL
Makilahok sa iba’t ibang aktibidad na pang-sports at social

sa buong taon kabilang ang: 

• Isang araw/pangmagdamagang pamamasyal sa labas  
ng campus 

• Mga intramural, varsity, at international koponan/ 
liga na pang-sports 

• Fitness centre sa loob ng campus 

• Mga grupo, club, at administrative council para sa interes  
ng mag-aaral 

• Taunang BBQ at pakain para sa mga internasyunal na mag-aaral

• Mga pagdiriwang ng holiday (lokal at internasyunal) 

Natatangi ang Cambrian College dahil nasa pusod ito ng Pinamakaligayang 
Lungsod sa Canada* at maraming dahilan kung bakit maganda rito tumira at 
mag-aral! Ang Sudbury ay lugar na may natatangi at naiibang komunidad na 
nag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng lungsod sa larangan ng entertainment, 
kultura, loob at labas na paglilibang, pagkain, at mga sektor sa pagbebenta. 
Bilang pinakamalaking lungsod sa hilagang Ontario, may kakaibang ligaya sa 
maunlad na lungsod na ito dahil sa nakapalibot na mapayapa at magagandang 
tanawin. Ang lahat ng kailangan mo ay nandito na sa ligtas at magpakalingang 
lungsod na ito, at sa Cambrian College, malapit ka na sa lahat ng ito. 

*(Pinagmulan: 2015 Statistics Canada Report)

BUHAY SA CAMPUS 
Tahanan ang Cambrian College ng buhay na buhay na 
komunidad ng pinagsamang 11,000 Canadian at internasyunal 
na mag-aaral sa mahigit na 75 programang nakatuon sa 
propesyon. Sa campus, makakahanap ka ng mga lugar 
kung saan maaaring tumira, kumain, maglaro, mag-aral, at 
magpahinga! Kung naghahanap ka ng masasalihang grupo  
ng mag-aaral o ligang pang-sports, ng payo pang-akademiko,  
o kailangan lang ng lugar na matitirahan, mayroon ang 
Cambrian College ng lahat ng iyong kailangan.

DE-KALIDAD NA EDUKASYON      
Natututo ang mga mag-aaral ng Cambrian mula sa mga 
pinakamahuhusay na guro, at may ranggo ang Kolehiyo  
bilang #1 sa pagkakaroon ng pakultad na may kasanayang 
pang-industriya sa lahat ng 182 kolehiyo sa buong mundo*.  
May hustong pagkilala at pinag-aralan ang mga miyembro  
ng pakultad ng Cambrian

*(2016 Autumn Wave – International Student Barometer Survey  

[2016 Wave ng Taglagas - Barometer Survey ng Dayuhang Mag-aaral]).

APAT NA KATANGI-TANGING 
PANAHON
Kahit saan mang dako, ang apat na maringal na panahon sa 
Canada; tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig; ay may handog 
na naniningning na kulay at liwanag ng buhay sa iba’t ibang 
klima.      

LIGTAS AT PAYAPA
Alam mo bang kilala ang Canada bilang isa sa pinakaligtas na 
bansa sa buong mundo? Matatagpuan ang bawat isa naming 
institusyon sa makukulay at naiibang lungsod na malugod na 
tinatanggap ang lahat ng indibidwal anuman ang pinagmulang 
bansa!  

• 24 na oras na seguridad

• Programa ng Escort Pangseguridad 

• Mga unang tumutugon sa emergency /  
Mga malalapit na istasyon ng paunang lunas



CO-OP AT FIELD PLACEMENT    
Dahil sa kooperatibong edukasyon, naisasama ang akademikong pag-aaral sa on-the-job na karanasan, bilang pagbibigay-daan sa 
pagkakaroon ng propesyunal na kasanayan sa kanilang pinag-aaralang larangan. Kadalasan, may bayad ang mga co-op at tumatagal ito sa 
loob ng apat na buwan. Pareho ang ibinibigay na benepisyo ng mga fieldwork placement at wala itong bayad, at nag-iiba-iba ang tagal nito 
depende sa programa. 

Mga Pangunahing 
Programa

KURSO SA PAGNENEGOSYO  
AT COMPUTER
• Accounting sa Negosyo 

• Pangangasiwa sa Negosyo FP
• Computer Systems Technology FP
• Network Technician 

• Public Relations FP

MALIKHAING SINING AT DISENYO
• Animation 

• Mga Pangunahing Kaalaman sa Sining at Disenyo 

• Disenyo at Sining-Biswal 

• Graphic na Disenyo FP
• Musika – Pagtatanghal 

• Sining na Pang-teatro – Produksyong Panteknikal 

MGA SERBISYO SA KOMUNIDAD
• Pangangalaga sa Bata at Kabataan 

• Developmental Services Worker 

• Pagtuturo sa Mga Bata 

• Social Service Worker 

TEKNOLOHIYANG PANG-INHINYERO
• Teknolohiya ng Chemical Engineering FP
• Teknolohiya ng Civil Engineering FP
• Electrical Engineering Technician FP
• Mining Engineering Technician FP

MGA KURSONG PANGKAPALIGIRAN
• Mga Diskarte sa Pag-aaral ukol sa Kapaligiran FP

BATAS AT HUSTISYA
• Mga Serbisyo sa Komunidad at Panghustisya FP
• Kaligtasan at Seguridad ng Kumpanya 

• Mga Institusyon ng Pulisya 

• Proteksyon, Seguridad at Imbestigasyon

Legend: FP Field Placement 
 CO Co-Op

MGA AGHAM NA PANGKALUSUGAN
• Bachelor of Science in Nursing FP
• Pagiging Katuwang ng Dentista – Level I at II FP
• Dental Hygiene FP
• Personal Support Worker FP
• Physical Fitness Management CO
• Practical Nursing FP

PAGSASANAY UKOL  
SA MGA SKILL/TRADE
• Mga Diskarte sa Renobasyon ng Carpentry 
• Heating, Ventilation, at Air Conditioning Technician 
• Heavy Equipment Technician 
• Industrial Mechanical Millwright Technician 
• Motive Power Technician –  

Pagseserbisyo at Pamamahala 
• Welding at Fabrication Technician

MGA GRADUATE CERTIFICATE 
PAGSAMAHIN ANG DALAWANG PROGRAMA SA LOOB NG 
DALAWANG TAONG PAG-AARAL

• Pagsusuri sa Negosyo FP
• Nabigasyon sa Mga Serbisyo sa Komunidad at 

Kalusugan FP
• Pagsusuri sa Krimen FP
• Pagtatasa sa Epekto ng Pagbabantay  

sa Kapaligiran FP
• Pagsusuri sa Kalusugan FP
• Human Resources Management 
• Pamamahala ng Negosyo sa Ibang Bansa 
• Pagsusuri sa Negosyong IT 
• Paggawa ng Mobile Application FP
• Pamamahala sa Organisasyon 
• Pamamahala sa Proyekto 
• Public Relations

SUPORTANG PAMPINANSYAL
Upang makapag-aral sa Canada, dapat makayanang sustentuhan 
ng mga mag-aaral ang kanilang sarili at mayroon dapat silang 
sapat na pera upang makakuha ng permit sa pag-aaral. Maraming 
oportunidad upang kumita habang nag-aaral ka. May ibinibigay na 
pagpapayo para sa propesyon upang makatulong sa paghahanap  
ng trabaho at paggawa ng résumé.

Kabilang sa mga oportunidad ang:

• Mga aplikasyon sa award at bursary (available lang  
sa ika-2 semester, at sa pamamagitan ng matagumpay  
na aplikasyon) 

• Mga oportunidad sa trabaho sa mismong lugar  
(may mga limitadong espasyo)

• Mga oportunidad sa trabaho sa labas 



“Kahanga-hanga ang suportang ibinigay ng mga kawani at faculty 
ng Cambrian College simula nang dumating ako sa Canada, 
hanggang sa aking mga unang linggo sa campus, at kahit nasa 
kalagitnaan na ako ng aking pag-aaral! Malugod ang pagtanggap 
ng lahat, at palagi silang handang tumulong at gumabay.  
Panatag ang aking mga magulang dahil alam nilang ligtas  
ako at sinusuportahan dito, lalo na’t malayo sila sa akin.” 
—  Laura Antunez Tegucigalpa, Honduras 

Development Services Worker 

“Tunay na nakatuon ang mga kawani at faculty ng Cambrian 
College sa pagtitiyak ng pagtatagumpay ng mga mag-aaral. Mabait, 
mabuti, at palaging handang tumulong ang sinuman sa campus! 
Nauunawan ng international team ang kakaharaping pangungulila 
ng ilang mag-aaral sa kanilang pag-aaral, kaya palagi silang may 
inoorganisang mga aktibdad at programa upang makatulong  
na maibsan ito.”
—  Akshit Abrol Punjab, India 

Civil Engineering Technician

“Napakagandang lugar ng Cambrian upang mag-aral at magtrabaho, 
at ito ang pinakaeksaktong lugar upang makatagpo ng ibang tao at 
magkaroon ng bagong kaibigan mula sa lahat ng dako ng mundo!  
Ang Sudbury, at ang Cambrian campus, ay mga mapayapang lugar  
na may mga taong busilak ang puso, sariwang simoy ng hangin  
at pagkain, at magagandang tanawin.”
—  Linh Doan Hanoi, Vietnam 

English for Academic Purposes / International Business Management

 cambriancollege.ca/international

 international@cambriancollege.ca

  CambrianInternational 

  Global_Cambrian

  Cambrian_International

BINOTO BILANG #1 ng mga dayuhang  
mag-aaral mula sa 11 kolehiyo sa Ontario  
pagdating sa average na masayang karanasan  
sa postsecondary, at sa faculty na may kasanayan  
sa industriya

BINOTO BILANG #1 ng mga dayuhang  
mag-aaral mula sa 182 kolehiyo sa buong  
mundo pagdating sa average na kasiyahan  
sa mga karanasan sa pagkatuto

(2016 International Student Barometer survey)

“Naging maayos ang pamamalagi ko sa Canada, at dahil iyon  
sa Cambrian College. Isa ako sa mga unang mag-aaral na dumalo 
sa bagong oryentasyon ng Cambrian sa camp. Napakagandang 
ideya lang nito. Mabilis akong nagkaroon ng mga bagong kaibigan, 
at maraming natutunan tungkol sa kultura at lagay ng panahon  
sa Canada. Malugod ang pagtanggap at napakamatulungin  
ng mga kawani at faculty sa Cambrian. Patuloy na nagiging  
maayos ang paglipat ko sa bagong kapaligiran na ito,  
at maligaya akong nandito ako.” 
—  Ramone Romane Davis Trelawny, Jamaica 

Industrial Mechanical Millwright Technician
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