Học tập ở nước ngoài là sự trãi nghiệm thay đổi cuộc sống. Nếu bạn chọn học 3 tháng, một
học kỳ hay một năm tại Manitoba bạn sẽ được:
• Am hiểu văn hóa và thông thạo một ngôn ngữ khác
• Trưởng thành và độc lập hơn
• Tình bạn quốc tế lâu dài
• Một tương lai rộng mở
• Một lợi thế cạnh tranh so với các bạn tại trường cao đẳng, đại học cũng như ứng viên tìm việc
Tất cả các đơn vị trường học đại diện bởi Study Manitoba đều được sự chấp thuận của chính
phủ Manitoba.
Các trường học của Study Manitoba đều là trường công lập tọa lạc tại phíaTây Nam Manitoba.
Vùng này được biết đến rất yên tĩnh, an toàn và rất gần với Brandon, thành phố lớn thứ hai ở
Manitoba.
Có 18 trường thuộc Study Manitoba, cung cấp các lớp từ mẫu giáo (K) đến lớp 12. Hầu hết các
trường được tổ chức dạy từ mẫu giáo đến lớp 8, lớp 9 đến lớp 12 hay từ mẫu giáo đến lớp 12
Các đơn vị trường học cũng như giáo viên và giáo trình giảng dạy của Study Manitoba đều
được chứng nhận bởi chính phủ Manitoba.
Các hoạt động ngoại khóa
Đa số các trường cung cấp chương trình liên kết ngoại khóa sâu rộng tạo cơ hội cho học sinh
tham gia riêng lẻ hoặc theo nhóm với rất nhiều hoạt động của trường bao gồm các ban nhạc,
diễn kịch, thể thao và các hoạt động phiêu lưu thám hiểm. Tất cả học sinh được khuyến khích
tham gia.

Sống với gia đình người bản xứ (Homestay)
Study Manitoba chú trọng kinh nghiệm homestay. Không có cách nào tốt hơn để tìm hiểu hoặc
nâng cao kiến thức của mình về một nền văn hóa và ngôn ngữ khi sống cùng với gia đình
người bản xứ và đây là kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc sống của bạn. Bởi sống chung với gia
đình bản xứ, bạn có cơ hội để chia sẻ, trò chuyện trong bữa ăn cũng như tham gia các hoạt
động hàng ngày của họ. Bạn cũng sẽ có phòng ngủ riêng và 3 bữa ăn một ngày. Sống với gia
đình chủ nhà được thúc đẩy qua ý tưởng kết nối tình bạn và giao lưu văn hóa. Họ không thấy
mình như một khách sạn. Các gia đình luôn xem bạn như là người thân trong nhà và hy vọng
sẽ tiếp tục tình hữu nghị sau chương trình homestay này.

Phí Homestay: (phòng và thực phẩm)

$ 700/ tháng

Địa điểm
Học sinh quốc tế được sống trong cộng đồng an toàn thuộc Tây Nam Manitoba. Điều quan
trọng là phải linh hoạt về thị trấn mà bạn được sắp xếp nếu chúng tôi không thấy yêu cầu về
chỗ ở yêu thích của bạn trong tài khoản. Ưu tiên của chúng tôi là xác định một gia đình chủ nhà
và cộng đồng đó là phù hợp nhất cho bạn

Chỗ Ăn Ở cho học sinh quốc tế
Học sinh được chấp nhận vào học tập tại Study Manitoba School Divisions có cơ hội tìm hiểu
thêm về văn hóa bằng cách sống cùng với gia đình bản xứ, trong khi đang học ở Canada.
Nhiều thập kỷ, qua văn hóa homestay được coi là phương tiện giáo dục tốt nhất cho việc phát
triển sự hiểu biết quốc tế thực sự.
Mỗi gia đình chủ nhà đồng ý cung cấp cho học sinh quốc tế " như con trai hay con gái của
họ" các bữa ăn và phòng ngủ riêng. Mỗi gia đình đều khác nhau. Bạn có thể trẻ hơn hoặc lớn
hơn con cái của họ
Gia đình chủ nhà không muốn bạn giống như “người khách trọ”, mà là một người bạn mới và
là cũng thành viên trong gia đình. Bạn có thể dễ dàng tìm ra người giám hộ tại Manitoba, và
tuân thủ theo nguyên tắc gia đình chủ nhà. Hầu hết các bậc cha mẹ làm việc bên ngoài; bận
rộn với công việc nhà, nên thời gian ăn cơm với gia đình sẽ là cơ hội để bắt kịp với các hoạt
động hàng ngày của mọi người.

Du lịch độc lập và viếng thăm từ gia đình
Thành viên gia đình hoặc bạn bè được hoan nghênh đến thăm học sinh tại Manitoba khi
chương trình học của họ đã hoàn tất.
Thăm nhà hoặc nhận sự viếng thăm từ gia đình trong suốt quá học là điều không được khuyến
khích tại Study Manitoba. Những cuộc viếng thăm như vậy rất thường làm cho học sinh cảm
thấy nhớ nhà sau đó, điều này có nghĩa là sau những cuộc viếng thăm này học sinh phải điều
chỉnh lại giai đoạn thách thức kinh nghiệm sống tại đầu chương trình một lần nữa. Bởi vì chúng
tôi thực sự muốn cho tất cả các học sinh của chúng tôi và gia đình chủ nhà có kinh nghiệm tích
cực nên chúng tôi tìm cách để giảm thiểu các hoạt động viếng thăm học sinh bằng cách trao đổi
với họ theo hướng tích cực nhất
Như vậy, bạn bè hay gia đình đến thăm trong suốt thời gian học là không được phép.

Đi du lịch một cách độc lập bên ngoài là không được phép, trừ khi có người lớn đi cùng và
được sự chấp thuận của gia đình chủ nhà, cha mẹ học sinh, tổ chức đối tác và Study Manitoba.
Khám phá cộng đồng sau giờ học hoặc cuối tuần cùng với bạn bè hay gia đình chủ nhà là điều
được khuyến khích, vì nó là một cách tuyệt vời để bạn tìm hiểu thêm văn hóa Manitoba. Gia
đình chủ nhà là một nguồn lực rất lớn để bạn có thể học hỏi về bất kỳ sự kiện thú vị nào đang
xảy ra tại thị trấn. Chúng tôi chỉ mong muốn học sinh tìm được sự cân bằng giữa thời gian học
tập với các bạn mới và gia đình chủ nhà.

Học Phí (Tính Bằng đô la Canada)
Phí xét đơn
Học phí (một năm, 2 học kỳ)
Học phí (nửa năm, 1 học kỳ)
Bảo hiểm y tế một năm (không hoàn lại)
Bảo hiểm y tế nửa năm (không hoàn lại)
Phí homestay (phòng và ăn uống)

$ 100
$ 10 000
$ 5 000
$ 300
$ 250
$ 700 / tháng

Một bộ đơn xin nhập học hoàn chỉnh bao gồm:
• Hoàn tất mẫu đơn xin nhập học (có thể điền trực tuyến trên website hoặc in ra sau đó gởi
qua trường)
• Học bạ hai năm học gần nhất (dịch sang tiếng Anh)
• Một bản sao hộ chiếu
• Phí xét đơn không hoàn lại ($ 100 CAD)
Trách nhiệm và cam kết của sinh viên
Một kinh nghiệm thành công khi học tập tại Manitoba phụ thuộc vào việc bạn tham gia lớp học
thường xuyên, hoàn thành tất cả các bài tập trong lớp, bài tập về nhà, và tham gia vào các hoạt
động được cung cấp bởi chương trình. Study Manitoba có quyền cho học sinh thôi học, mà
không hoàn lại học phí cho bất kỳ học sinh nào vi phạm quy tắc đặt ra bởi chương trình này.
Vi phạm nghiêm trọng các quy tắc nghiêm trọng trong chương trình bao gồm:
• Lái xe cơ giới
• Sử dụng chất có cồn hay ma túy bất hợp pháp
• Làm việc có lương
• Phá vỡ các quy tắc homestay
• Tham gia vào bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào
• Du lịch trái phép
• Không duy trì tối thiểu 3 khóa/ học kỳ
Học sinh đồng ý tuân thủ các quy tắc, hợp tác với giáo viên và học sinh trong chương trình
dành cho học sinh quốc tế tại Study Manitoba.
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Website: www.studymanitoba.ca

