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

qua đêm
• Các nhóm/liên đoàn thể thao nội bộ, đại diện  

cho trường và thi đấu quốc tế  
• Trung tâm thể thao và phòng luyện tập thể dục trong 

khuôn viên trường với các cơ hội để chơi môn bóng 
cricket, túc cầu, bóng rổ, bóng chuyền và nhiều  
môn khác nữa!

• Các nhóm sở thích, các câu lạc bộ, và các hội đồng  
quản trị của sinh viên

• Các buổi tiệc nướng ngoài trời (BBQ) hàng năm dành  
cho sinh viên quốc tế

• Các Lễ hội (địa phương và quốc tế)

NÔI TRÚ TAI TRUÒNG CAO ĐANG 
CAMBRIAN
Hãy thử tưởng tượng chỉ vài phút đi bộ là đến lớp! Việc nội 
trú tại trường Cambrian cống hiến tất cả những gì bạn cần để 
giúp cho trải nghiệm học cao đẳng của bạn được dễ chịu, vui 
vẻ và an toàn. Các Tư Vấn Viên Nội Trú có mặt để hỗ trợ và 
hướng dẫn bạn trong suốt thời gian cư trú.

Ký túc xá sinh viên chỉ cách khuôn viên trường có vài bước, 
các thương xá, các tiệm thuốc tây, phương tiện chuyên chở 
công cộng, và thêm nhiều điều khác nữa! Sống nội trú tại 
trường có nghĩa bạn hưởng được sự tiện lợi của việc có được 
mọi thứ ở gần kề!

Hoc Tai Thành Phô Hanh  
Phúc Nhât Cua Canada                             
Sự khác biệt của trường Cao đẳng 
Cambrian là được tọa lạc ở trung tâm 
Thành phố Hạnh phúc nhất của Canada*  
và có rất nhiều lý do tại sao!
Sudbury là quê hương của một cộng đồng 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 
miền Bắc Ontario, trung tâm đô thị thịnh vượng này được bao 
quanh bởi các cảnh quan thiên nhiên yên bình và tươi đẹp có 
một không hai. Thành phố an toàn và hiếu khách này có tất cả 
mọi thứ bạn có thể muốn, và tại trường Cao đẳng Cambrian, 
bạn ở gần tất cả mọi thứ. 

*(Nguồn: Báo cáo của Cơ quan Thống Kê Canada năm 2015)

CUÔC SÔNG TAI KHUÔN  
VIÊN TRUÒNG  
Trường Cao đẳng Cambrian là quê hương của một cộng đồng 
đầy sức sống của hơn 9,000 sinh viên, bao gồm hơn 1,000 
sinh viên quốc tế với hơn 75 chương trình chú trọng vào nghề 
nghiệp. Trong khuôn viên nhà trường, bạn sẽ tìm thấy những 
nơi để sống, ăn uống, vui chơi, học hỏi, và thư giãn! Cho dù 
bạn đang tìm kiếm để gia nhập một nhóm sinh viên hoặc một 
đội thể thao, tìm sự tư vấn cho việc học hỏi, hoặc đơn giản chỉ 
cần một nơi bạn có thể cảm thấy như ở nhà, trường cao đẳng 
Cambrian có tất cả mọi thứ bạn cần.

BÔN MÙA HOA LÊ 
Xuân, Hạ, Thu và Đông, bốn mùa hoa 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 (xem Hình 1).
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Hình 1 Nhiệt Độ Trung Bình Hàng Tháng tại Sudbury (Độ bách phân)



VÙA HOC VÙA LÀM VÀ XÊP 
CHO THUC TÂP 
Giáo dục vừa học vừa làm (Co-op) kết hợp việc học tập  
với kinh nghiệm làm việc tại sở làm, giúp sinh viên có  
được kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực học của họ. 
Các cơ hội vừa học vừa làm  là việc làm có lương, thường 
kéo dài trong một khoảng thời gian bốn tháng. Xếp chỗ thực 
tập (field placement) cũng cung cấp kinh nghiệm chuyên 
môn, nhưng không được trả lương, và thời gian thay đổi  
tùy theo chương trình.

CÁC CHÚNG CHI TÔT NGHIÊP
Kết hợp hai chương trình cho hai năm học 
• Phân tích Thống kê Kinh doanh
• Tìm Kiếm Các Dịch Vụ Cộng Đồng và Y Tế
• Phân tích Thống kê Tội phạm
• Đánh giá Tác động Giám sát Môi trường
• Phân tích Thống kê Y tế 
• Quản lý Nhân lực
• Quản trị Kinh doanh Quốc tế
• Phân tích Công nghệ Thông tin Doanh nghiệp 
• Phát Triển Ứng Dụng Di Động
• Quản lý Tổ chức
• Quản lý Dự án
• Quan hệ Công chúng

Kinh Doanh Và Vi Tính
• Doanh thương 
• Kế toán Kinh doanh
• Quản trị Kinh doanh
• Công nghệ Hệ thống Máy Vi tính
• Kỹ thuật viên Mạng
• Quan hệ Công chúng

Nghệ Thuật Sáng Tạo Và Thiết Kế
• Hoạt hình
• Cơ bản về Nghệ thuật và Thiết kế
• Thiết kế và Nghệ thuật Thị giác
• Thiết kế đồ họa
• Âm nhạc - Trình diễn

Các Dịch Vụ Cộng Đồng
• Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên
• Nhân viên phụ trách Các Dịch vụ Giúp Phát triển
• Giáo dục  Ấu nhi 
• Cán sự Dịch vụ Xã hội
• Cán sự Dịch vụ Xã hội – Chuyên ngành Thổ dân

Công Nghệ Công Trình
• Công nghệ Công trình Hoá học
• Kỹ thuật viên/Kỹ thuật Công trình Dân dụng 
• Kỹ thuật viên Công trình Điện
• Kỹ thuật viên Công trình Điện Cơ khí – Cơ điện tử
• Kỹ thuật Công trình Điện Cơ khí – Cơ điện tử
• Kỹ thuật viên/Kỹ thuật Công trình Khai thác Mỏ

Khoa Học Môi Trường
• Kỹ thuật viên Môi trường Làm Việc tại Hiện trường
• Kỹ thuật viên về An toàn và Phòng Ngừa Tai nạn  

Lao động

Khoa Học Y Tế
• Phụ tá Nha khoa - Cấp I và II
• Y công
• Quản lý Sức khỏe Thể hình 
• Điều dưỡng Thực tế (hạn chế ghi danh)

Luật Và Tư Pháp
• Các Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp
• An toàn và An ninh Công ty
• Nền tảng  Bảo An
• Bảo vệ, An ninh, và Điều tra

Đào Tạo Kỹ Năng/Nghề Kỹ Thuật
• Kỹ thuật Tân trang Đồ Mộc
• Kỹ thuật viên về Sưởi ấm, Thông gió và Điều hòa 

Không khí
• Kỹ thuật viên Thiết bị Nặng
• Kỹ thuật viên Cơ khí Công nghiệp
• Kỹ thuật viên Công trình Cơ khí – Sản xuất/Tiện 
• Kỹ thuật viên Lực Dẫn Động – Sửa chữa và Quản lý
• Kỹ thuật viên Hàn và Chế tạo

  Xin kiểm lại danh sách được cập nhật hóa về 
các chương trình học, việc xếp chỗ thực tập và 
chi tiết của các chương trình vừa học vừa làm 
tại trang mạng cambriancollege.ca

CÁC CHUONG TRÌNH CHÍNH



 cambriancollege.ca/international

 international@cambriancollege.ca

  CambrianInternational 

  Global_Cambrian

  Cambrian_international

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)

CHÚNG TÔI ĐÚNG 

HANG  
NHÂT 

“Cambrian là một nơi tuyệt vời để học hỏi 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”.

“Các nhân viên và giảng viên tại trường Cao đẳng Cambrian 
quyết tâm đảm bảo cho sự thành công của các sinh viên.  
Mọi người trong trường rất tử tế, đạo đức, và luôn sẵn sàng  
giúp đỡ! Nhóm phụ trách sinh viên quốc tế hiểu được sự lo  
lắng mà một số sinh viên có thể gặp phải trong suốt quá trình 
học hỏi, và họ luôn luôn cố gắng để tổ chức các hoạt động  
và các chương trình để giúp giảm bớt sự lo âu này.”

Akshit Abrol Punjab, Ấn Độ

Kỹ thuật viên Công trình Dân dụng

Linh Doan Hà Nội, Việt Nam

Nghệ Thuật Tổng Quát và Khoa Học – 
Anh văn cho Các Mục Đích Học Thuật/
Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế 

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

Các cơ hội bao gồm:
• Các đơn xin 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

• Tư vấn nghề nghiệp

HO TRO CHO SINH VIÊN 
Chúng tôi tự hào về việc cung cấp các dịch vụ hàng  
đầu cho tất cả sinh viên và cựu sinh viên, bao gồm:

• Hỗ trợ định hướng và đăng ký

• Bảo hiểm sức khoẻ

• Giúp đỡ lập kế hoạch bữa ăn

• Ký túc xá trong khuôn viên trường/Hỗ trợ gia cư

• Tư vấn học thuật và định cư

• Tư vấn hướng vào đại học và chuyển tín chỉ

• Dạy kèm trực tuyến và trực tiếp dạy kèm

• Truy cập thư viện và máy tính

AN TOÀN VÀ BÌNH YÊN
Bạn có biết rằng Canada được khắp nơi biết đến như một 
trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới hay không? 
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 thuộc mọi tầng lớp!

• Các tòa nhà an toàn / An ninh 24/24

• Chương trình Hộ tống An toàn 

• Những người đáp ứng khi khẩn cấp/  
Các trạm cấp cứu tại chỗ

NÊN GIÁO DUC HÀNG ĐÂU  
THÊ GIÓI 
Trường Cao đẳng Cambrian được xếp hàng thứ nhất trong 
số 182 trường cao đẳng trên toàn thế giới với đội ngũ nhân 
viên giàu kinh nghiệm ngành nghề*.  Đội ngũ giảng viên của 
Cambrian sở hữu nhiều giải thưởng và học vị đáng kể. 

*(Sóng Thu – Khảo sát Phong Vũ Biểu Sinh Viên Quốc Tế 2016) 


