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ĐỊA ĐIỂM

SCS nằm dưới chân đồi của thành phố xinh đẹp Sussex, New 
Brunswich – trung tâm của thủ đô quốc gia Canada. Nơi đây 
rất an toàn,  cộng đồng nông thôn và đẹp cách Saint John và 
thủ đô, Frederiction, cả trung tâm thành phố lớn khoảng một 
giờ đồng hồ.



SCS TRONG CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Phạm vi quốc tế
Mầm non, Tiểu học, Trung học và Phổ thông. Chương trình quốc tế bao gồm cả năm học 
và chương trình ngắn hạn ESL (Mùa hè và mùa đông)

Truyền thống
SCS được thành lập vào năm 1982

Chương trình học thuật
SCS chuẩn bị cho học sinh thành công sau trung học. Hướng dẫn chương trình giảng dạy 
tỉnh New Brunswick được tích hợp vào một mô hình học tập năng động.

Vị trí đại học và cao đẳng
Gần như 100% sinh viên tốt nghiệp SCS tiếp tục việc học của họ sau khi tốt nghiệp tại 
các trường cao đằng và đại học ở Canada, Hoa Kì và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp theo 
học các trường xuất sắc sau trung học như McGill, Đại học Dalhousie, Đại học New 
Brunswich, Đại học Liberty, Đại học Waterloo, Đại học ST.Thomas, và  Cao đẳng cộng 
đồng New Brunswick

Không khí như gia đình
Học sinh SCS thích đến trường mỗi ngày trọng một môi trường an toàn, chu đáo và như 
nhà của mình.

Ngoại khóa
SCS cung cấp hàng loạt các hoạt động cho học sinh trong suốt năm học bao gồm thể thao 
(cả varsity và inter-murals), âm nhạc, kịch, chuyến đi dã ngoại, nhiều câu lạc bộ, và những 
cơ hội phục vụ cộng đồng.

Tỉ lệ Học sinh / Giáo viên
Tỉ lệ trung bình học sinh/ giáo viên trong các lớp là 12:1



VỀ CHÚNG TÔI

Sussex Christian School (SCS) là một trường tư thục nằm tại Sussex, New Brunswick. Bộ 
giáo dục New Brunswick chấp thuận tất cả các chương trình học tập tại SCS. SCS được 
thành lập dựa vào niềm tin cốt lõi rằng nhà trường luôn luôn xây dựng và hợp tác với các 
gia đình và chuẩn bị cho sinh viên về tinh thần, thể chất, xã hội, và trí tuệ để đóng góp tích 
cực cho công đồng địa phương và toàn cầu. Giảng viên và nhân viên rất thân thiện, đặc 
biệt quan tâm đến phúc lợi của các học viên, và mong muốn biến SCS trở thành một “ 
ngôi nhà xa nhà” cho tất cả các sinh viên.

Cơ hội học tập kinh nghiệm 
SCS cam kết với trải nghiệm của sinh viên và đảm bảo rằng mỗi sinh viên sẽ tìm thấy cách 
tốt nhất để học tập và thúc đẩy sở thích của họ. Sinh viên quốc tế sẽ được cung cấp các 
cơ hội học tập kinh nghiệm trong suốt mỗi năm học. Nhiều chuyến đi hang năm tích hợp 
các mục tiêu học tập trong lớp bao gồm thành phố New York, Washington (D.C.) Boston, 
Prince Edward Island, Newfoundland, Ottawa, và thành phố Quebec. 

TẠI SAO CHỌN SCS

 5 Gần 100% sinh viên tốt nghiệp SCS đều vào các trường đại học và cao đẳng xuất sắc 
trên toàn thế giới.

 5 Kế hoachj giáo dục tập trung vào sinh viên được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân 
của học sinh

 5 Nuôi dưỡng không khí trường học nơi tình bạn lâu dài được hình thành.

 5 SCS tạo điều kiện cho một tương lai có mục đích cho mỗi học sinh.

 5 Quy mô lớp học nhỏ, đội ngũ giảng viên và nhân viên chu đáo, và hiệu trưởng đảm 
bảo rằng mỗi sinh viên đều có cơ hội tốt nhất để thành công.



ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

SCS có rất nhiều hoạt động mà sinh viên có thể tham gia trong suốt năm học. Học sinh 
được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa để giúp họ phát triển toàn diện.

Thể thao
SCS cung cấp cho sinh viên rất nhiều cơ 
hội khác nhau về hoạt động thể thao thông 
qua các môn thể thao có tổ chức (bóng rổ, 
bóng đá và bóng chuyền) và trong chương 
trình giáo dục thể chất (bơi lội, trượt 
tuyết,..)

Rạp hát
Ba tác phẩm kịch khác nhau diễn ra trong 
năm học tại SCS. Vào mùa thu năm nay, 
học sinh lớp 5 đến 8 có thể tham gia các 
câu lạc bộ kịch trung học; học sinh tiểu học 
có cơ hội tham gia một vở kịch mùa xuân; 
và học sinh lớp 9 đến 12 có thể thử vai cho 
một sản phẩm ở trường trung học, thường 
có nhiều màn trình diễn. Có nhiều nơi cho 
sinh viên thể hiện tài năng cũng như sở 
thích của họ trên sân khấu hoặc đằng sau 
hậu trường.

Chuyến đi theo trường

Một loạt các chuyến đi theo trường tuyệt 
vời có sẵn cho học sinh trung học. Trong 
bốn năm từ lớp 9 đến 12, học sinh có 
cơ hội cho một chuyến đi kéo dài 1 tuần 
đến bốn địa điểm khác nhau từ một lựa 
chọn bao gồm: Thành phố New York; 
Pennsylvania; Montreal/ Ottawa/ Quebec 
City; Washington, DC; Newfoundland; and 
quần đảo Magdelan.

Lãnh đạo
Sinh viên có cơ hội tham gia rất nhiều 
nhóm nơi có thể giúp phát triển kĩ năng 
lãnh đạo của họ: Spirit Club, Yearbook, 
Worhship Band, và rất nhiều câu lạc bộ 
khác của trường.



SCS TỐT NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình phổ thông tại trường SCS nhận được một bằng tốt 
nghiệp chuẩn bị cho các trường cao đẳng và đại học trên khắp Canada, Hoa Kỳ cà trên 
toàn thế giới. Tất cả các sinh viên được kiểm tra chính thức hai lần mỗi năm. Học sinh 
cuối cấp có thể dự thi SAT, hoặc các bài kiểm tra tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của một số 
tổ chức sau trung học – tất cả đều được SCS tạo điều kiện. Sinh viên tốt nghiệp SCS tham 
gia bất kì trường học sau trung học hoặc nghề nghiệp mà họ mong muốn (với các điều 
kiện tiên quyết được chấp nhận). Cựu sinh viên đã được mới và nhận học bổng từ trường 
đại học New Brunswick, Đại học Crandall, Đại học Kingswood, đại học Dalhousie, Đại 
học Liberty, Cao đẳng cộng đồng New Brunswick, Cao đẳng nông nghiệp Nova Scotia, 
Cao đẳng Holland, Cao đẳng Houghton, Đại học Toronto, Đại học St. Thomas, Đại học 
Waterloo, McGill, và nhiều hơn nữa.

Trong các trường này học sinh đã học luật, giáo dục mầm non, khoa học máy tính, báo 
chí, giáo dục, sinh học, kinesiology, điện, kĩ thuật, nhà hát, nghệ thuật, âm nhạc, tư vấn, 
tâm lý học, kinh doanh, chính trị, đào tạo y tá, tiếng anh, và nông nghiệp.



CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Trường Sussex Christian hiện đang có chương trình giáo dục rất hấp dẫn, sôi động và 
mang tính học thuật cao cho những sinh viên muốn học tập tại Bờ Đông Canada. Học 
sinh cần bổ trợ trong tiếng Anh sẽ được giáo dục và bồi dưỡng bởi đội ngũ nhân viên 
tiếng Anh chuyên nghiệp có trình độ cao, học sinh sẽ luôn cảm thấy thoải mái trong môi 
trường học tập và đào tạo của chúng tôi.

Sinh viên quốc tế sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết trong quá trình giảng dạy của giáo 
viên, một môi trường xã hội và học thuật chất lượng và luôn sẵn sàng đón nhận các du 
học sinh quốc tế ở bờ đông. SCS cũng cung cấp cho sinh viên quốc tế các lớp học nhỏ để 
bổ sung, nâng cấp trình độ học tập theo một tốc độ rất thoải mái.

Học sinh/sinh viên quốc tế được tham gia đầy đủ vào những buổi học thuật thông thường 
và có quyền truy cập vào hướng dẫn tiếng Anh cá nhân theo nhu cầu của họ. Đồng thời, 
dạy kèm sau giờ học sẵn sàng cho tất cả học sinh/sinh viên quốc tế. 

Một chương trình hướng dẫn toàn diện theo sát sinh viên và hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho 
học sinh/sinh viên về việc nộp đơn xin nhập học đại học, đơn xin học bổng và các giấy tờ 
chuẩn bị khác. Tất cả học sinh/sinh viên tốt nghiệp từ SCS đều được trang bị và khuyến 
khích nộp đơn vào các trường đại học trên khắp Canada và Hoa Kỳ.

Chương trình tiếng Anh là ngôn ngữ 
thứ hai (ESL) 
Chương trình ESL của SCS mang tính tích 
hợp và cá nhân. Học sinh được đánh giá 
và đặt để họ sẽ thành công trong cuộc sống 
học tập và xã hội. Chương trình bao gồm 
dạy kèm về đọc, viết và nói tiếng Anh, cũng 
như từ vựng học thuật. SCS sử dụng các 
phương pháp giảng dạy kết hợp hướng dẫn 
trong lớp học truyền thống với sự tương 
tác, đổi mới và dạy kèm riêng lẻ. Các phòng 
thí nghiệm ESL, bài tập tập trung và kinh 
nghiệm học tập thực tế (các chuyến đi thực 
địa, câu lạc bộ sinh viên, điền kinh và các 
hoạt động ngoại khóa khác) đều bổ sung cho 
việc học tiếng Anh hiệu quả. 

Chương trình ESL của SCS đặc biệt hỗ trợ 
sinh viên sử dụng tiếng Anh nói và viết để 

thu thập, giải thích và truyền đạt thông tin; 
để thiết lập và duy trì các mối quan hệ; để 
đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và lập 
kế hoạch / thực hiện dự án; và được chuẩn 
bị đầy đủ cho sự thành công của trường đại 
học. 

Chương trình nhà ở SCS 
Học sinh sống trong các ngôi nhà được SCS 
chấp nhận, yêu thương, chăm sóc và có cấu 
trúc nằm trong vòng vài phút trong khuôn 
viên trường học. Chương trình Nhà ở bao 
gồm tất cả thực phẩm, chỗ ở và phương 
tiện đi lại cho học sinh trong cả năm học 
và bao gồm tất cả các ngày lễ. Mỗi gia đình 
homestay được SCS lựa chọn và chăm sóc 
được cung cấp để đảm bảo rằng các sinh 
viên quốc tế được trang bị phù hợp với gia 
đình tốt nhất cho nhu cầu riêng của họ.



CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ 

Chương trình tiểu học quốc tế được cung cấp tại trường Sussex Christian bao gồm nghiên 
cứu học thuật nghiêm ngặt với sự cải thiện tiếng Anh được đảm bảo cho mọi sinh viên 
quốc tế. Sinh viên quốc tế sẽ có những tình bạn tuyệt vời với việc chào đón sinh viên 
Canada. Tại trường Sussex Christian, họ sẽ nhận được sự nuôi dưỡng và chăm sóc từ các 
giáo viên chính chuyên nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ    
(KHÔNG BẮT BUỘC) 

Dịch vụ Định cư SCS cung cấp hỗ trợ quan trọng cho sinh viên du học và các gia đình đi cùng để 
có cuộc sống ổn định ở Canada. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi làm hết sức mình để 
giúp học sinh và phụ huynh ổn định nhanh nhất có thể mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. 

DỊCH VỤ TRƯỚC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ  
 5 Tìm tài sản cho thuê 
 5 Trợ giúp thiết lập Tiện ích 

DỊCH VỤ SAU NỘP HỒ SƠ 
 5 Đồng hành và hỗ trợ mua các nhu yếu phẩm 

cơ bản 
 5 Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng Canada 
 5 Cung cấp thông tin về trung tâm mua sắm 

chuyên ngành 
 5 Đồng hành mua xe theo thời gian tham 

quan, ngân sách, v.v. 

 5 Hỗ trợ lấy giấy phép lái xe tại Ontario 
 5 Hỗ trợ quy trình đăng ký bảo hiểm xe hơi
 5 Cung cấp thông tin về các hỗ trợ và gia sư 

học tập gần đó
 5 Cung cấp thông tin về cuộc sống hàng ngày - 

cách trả tiền thuê nhà, cách đổ xăng xe, cách 
tiếp cận điều trị y tế 

 5 Thêm nhiều nữa !

CHƯƠNG TRÌNH PHÍ 
$ 1,500 CAD



TRẠI HÈ ESL

Chương trình The Maritimes Adventure ESL Camp dành cho học sinh từ 11 đến 18 tuổi, 
muốn cải thiện những kĩ năng Anh Văn của mình, đồng thời có những trải nghiệm tuyệt 
vời tại bờ biển xinh đẹp phía đông của Canada.

Học sinh tham dự chương trình The Maritimes Adventure ESL Camp sẽ được tham gia 
các lớp học đầy tính thử thách và vui nhộn. Những buổi học nâng cao sẽ kéo dài 4 giờ 
đồng hồ, và bên cạnh đó được dạy bằng các lớp học nhỏ. Trong suốt giờ học, học sinh sẽ 
nhận được sự hướng dẫn cho từng cá nhân để đảm bảo có sự tiến bộ về khả năng đọc, 
viết và Tiếng Anh đàm thoại. 

Buổi chiều, học sinh sẽ được tham gia các hoạt động đa dạng và tuyệt vời khác nhau của 
Canada. Học sinh sẽ tận hưởng bơi lội, bóng rổ, đi tham quan biển, bảo tàng, leo núi 
hang động, xem cá voi, đi bộ đường dài, truyền thống Canada, và các chuyến đi “phượt” 
kéo dài ở các địa điểm nổi bật của các tỉnh vùng biển.

Học sinh tham gia vào một loạt các sự kiện, hoạt động vui vẻ và thú vị sau đây. Một số 
hoạt động có thể phục thuộc vào mùa và thời tiết: - 

Sussex, NB - đi bộ tham quan tranh tường/ O’Connell Park 
Fredericton, NB - Bảo tàng, chợ và trung tâm mua sắm/ thủ đô tp New Brunswick 
St. Martins, NB - Hang động đá sa thạch đỏ, đường mòn Fundy 
Hopewell, NB - Hopewell Rocks Walk ở Đại Tây Dương Canada 
Saint Andrews, NB - Ngắm cá voi 
Đảo Prince Edward - “Anne Land”, mua sắm, bãi biển và các điểm du lịch khác 
Halifax, Nova Scotia - mua sắm và các điển du lịch/ Thủ đô Nova Scotia. 
Các hoạt động khác bao gồm - Bơi lội, Phim ảnh, Bóng chuyền, Bowling, Cắm trại 
và nhiều hơn nữa!

2020 CHƯƠNG TRÌNH 
TRẠI TIẾNG ANH ESL

CHƯƠNG TRÌNH ESL  
MÙA ĐÔNG
*Thời gian nhập học linh hoạt- 
bạn có thể tùy chọn ngày bắt 
đầu cũng như thời gian học từ 
2 đến 6 tuần.

THỜI  GIAN*:  
7 tháng 1 - 21 tháng 2, 2020
CHI PHÍ*: 
$ 5,250 cho 7 tuần 
$ 3,125 cho 4 tuần 
$ 1,675 cho 2 tuần 

  

CHƯƠNG TRÌNH  
ESL MÙA HÈ

THỜI  GIAN:   
6 tháng 27 – 21tháng 8, 2020
CHI PHÍ:  
$3,850 CAD

THỜI  GIAN:   
8 tháng 24 – 28tháng 8, 2020  
(Trại học tập)
CHI PHÍ:  
$1,000 CAD



LỜI PHÁT BIỂU CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ

“Sussex và những phần lân cận của News Brunswick đều 
hoàn toàn khác biệt so với một thành phố lớn. Người 
dân và vẻ đẹp choáng ngợp của phong cảnh làm tôi cảm 
thấy rất thoải mái. Tôi yêu cây cỏ và khoảng không gian 
ngoài trời. Khi còn học ở SCS, tôi đã được dạy bảo bởi 
những người thầy cô cực kì thân thiện và luôn dành 
khoảng thời gian để giúp đỡ tôi môi khi tôi cần, cho dù 
tôi không nói được tiếng Anh tốt khi đến đây. Gia đình 
homestay của SCS sẽ giúp bạn cảm thấy mình “như 
được ở nhà” bằng cách coi mình như một phần của gia 
đình họ và cho mình tham gia những hoạt động văn hóa 
để biết thêm về News Brunswick và Canada.” 
~ Chak Kwan Kwok, Hong Kong, sinh viên tốt nghiệp 
khóa 2019 của trường đại học News Brunswick.

“Sussex là nơi tốt nhất để học và tìm hiểu thêm về văn 
hóa thật sự của Canada. Những môn trong trường như 
ESL và Lịch sử Canada đã giúp tôi hiểu về một nền văn 
hóa khác biệt. Sau trải nghiệm ở SCS, thật sự không khó 
để làm quen và gặp gỡ bạn mới. Tôi đã được chuẩn bị 
kĩ.”
 ~ Minyeoung (Ruth) Lim, Hàn Quốc, sinh viên tốt 
nghiệp khóa 2019 của trường cao đẳng Sheridan. 

“Học ở SCS, Sussex là niềm vui của tôi. Tôi đã học rất 
nhiều điều trong khi giao tiếp với bạn bè và giảng viên và 
học tập là rất quan trọng, và đó không phải là điều duy 
nhất tôi đã làm ở SCS. Tôi đã làm quen với rất nhiều 
bạn và giảng viên, tham gia thể thao như là bóng rổ, và 
tôi đã nhận được nền tảng tiếng Anh bằng cách nâng 
cao khả năng nói và viết của mình. Điều quan trọng nhất 
đó là: Tôi có thể nói tiếng anh tốt hơn với người bản xứ 
điều mà rất hữu ích trong trường đại học. Tôi cảm thấy 
tự hào khi tôi tốt nghiệp từ SCS!”

~Wing Lok Leung, Hong Kong, sinh viên tốt nghiệp quá 
2019 SCS, đại học Manitoba.
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