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Lớp�10-12Columbia Academy

90%�học�sinh�tốt�nghiệp�được�nhận�vào�50�trường�đại�học�hàng

đầu�trên�thế�giới

30%�học�sinh�người�bản�xứ

Giảng�dạy�bằng�tốt�nghiệp�trung�học�phổ�thông�(Dogwood

Diploma)�được�cấp�bởi�Bộ�Giáo�Dục�tỉnh�bang�BC

Chương�Trình�AP�-�Advanced�Placement�

Tư�vấn�tuyển�sinh�đại�học,�cố�vấn�kế�hoạch�học�tập�hiệu�quả

Địa�điểm�thuận�tiện,�tọa�lạc�tại�trung�tâm�thành�phố�Vancouver

Học�bổng�đa�dạng

778.379.6811  |
400 - 570 Dunsmuir Street, Vancouver, BC V6B 1Y1

info@columbiaacademy.ca ColumbiaAcademy.ca

Lịch 
Năm Học 
2019/2020

12 Môn học 

(4 môn mỗi kì)

Mùa Thu: bắt đầu từ 9 Tháng 9, 2019 
 

   kết thúc 13 Tháng 12, 2019
 

Mùa Xuân: bắt đầu từ 13 Tháng 1, 2020
 

kết thúc 17 Tháng 4, 2020
 

Mùa Hè: bắt đầu từ 11 Tháng 5, 2020
 

                kết thúc 14 Tháng 8, 2020

**Học sinh bắt buộc mặc đồng phục 
theo quy định của nhà trường

Columbia�Academy�trang�bị�cho�mỗi�học�sinh�tính�tự��giác,
sự�chuyên�cần�và�trách�nhiệm�trong�cuộc�sống,�để�các�em
vững�bước�trên�con�đường�chinh�phục�những�trường�đại
học�hàng�đầu�trên�thế�giới.



Tư�Vấn�Tuyển�Sinh�Đại�Học
Tư vấn xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả cho
từng cá nhân giúp bạn chinh phục các trường đại
học mơ ước

Chương�Trình�Thiện�Nguyện
Hàng trăm giờ thiện nguyện xuyên suốt khóa
học tại các tổ chức từ thiện địa phương

Hoạt�Động�Ngoại�Khóa
Du Thuyền | Dã Ngoại Trượt Tuyết | Tiệc Giáng Sinh
Tiệc đón Năm Mới | Chương Trình Tài Năng Học
Đường | Lễ Hội Hóa Trang và nhiều những hoạt
động hấp dẫn khác...

 Câu�Lạc�Bộ
Âm Nhạc | Yoga | Hùng Biện | Tình Nguyện | Bóng rổ 
Mỹ Thuật | Nấu Ăn | Thiền | Quần Vợt | Khiêu Vũ và
nhiều lĩnh vực phong phú khác... 

Tại sao nên chọn Columbia Academy ?

Học�Bổng
Trường cung cấp nhiều chương trình học bổng
nhằm tôn vinh các em học sinh đạt thành tích
tốt trong học tập cũng như hăng hái tham gia
các hoạt động từ thiện giúp đỡ cộng đồng

Cuộc�Thi�Toán
Các cuộc thi Toán do giáo viên nhà trường dẫn
dắt được tổ chức hàng tuần giúp học sinh
chuẩn bị kĩ lưỡng cho các cuộc thi cấp quốc gia

Học�Sinh�Bản�Xứ�Vs.�Du�Học�Sinh
30% học sinh người bản xứ; 70% du học sinh

Khóa�Học�Hạnh�Phúc
Lấy cảm hứng từ Đại Học Havard 
Được giảng dạy để giúp học sinh suy nghĩ tích cực và
sống một cuộc sống hạnh phúc hơn

Cựu�Học�sinh
Đại Học Toronto
Đại Học British Columbia
Đại Học McGill 
Đại Học McMaster 
Đại Học Queen's 

 
 

Đại Học Alberta 
Đại Học Western 
Đại Học Simon Fraser
Đại Học Waterloo 
Đại Học Victoria

Quy�Mô�Lớp�Học�Nhỏ�
16 học sinh/lớp học

Dạy�Kèm�Miễn�Phí
Các lớp daỵ kèm sau giờ học được giảng dạy miễn phí
giúp bổ trợ kiến thức cho học sinh, để các em phát huy
được tối đa tiềm năng của bản thân

Khóa�Học�Tiếng�Anh
English as a Second Language 
Nâng cao khả năng sử dụng Tiếng Anh của học sinh để
chuẩn bị cho các môn học chính thức

Giá Trị Cốt Lõi Của Columbia Academy
Chia Sẻ

Sẵn sàng chia sẻ với mọi người, luôn
mở rộng trái tim để sẻ chia và sẵn

sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp
và lời khuyên 

Hạnh Phúc
Sống tích cực như một thói quen,

một giá trị cốt lõi và mang đến
hạnh phúc cho những người xung

quanh

Trách Nhiệm
Có trách nhiệm với bản thân, những
người xung quanh và xã hội trong cả
công việc và cuộc sống hàng ngày

Thấu Hiểu
Mong muốn được tôn trọng, quan

tâm và hết mình giúp đỡ cộng đồng

Trung Thực
Luôn hoàn thiện bản thân để trở thành

một người tốt, lựa chọn làm những điều
đúng đắn trong công việc cũng như trong

đời sống cá nhân

Nhận Thức
Nâng cao trí thông minh cảm xúc và
nhanh chóng vượt qua những trải

nghiệm không vui, để tiếp tục theo đuổi
đam mê và sống tích cực trong suốt

cuộc đời của chúng ta


