








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

Quy Trình Tuyển Sinh

Bước 2：Phỏng Vấn Đầu Vào

Bước 3：Thủ Tục Đăng Kí Dành Cho
Học Sinh Quốc Tế

Bước 6: Đến Canada

Bước 5: Xin Cấp Visa

Học sinh cần nộp học bạ bản chính trong hai năm
gần nhất.

Học sinh quốc tế sẽ được gửi mẫu đơn đăng kí cùng
với lệ phí nộp đơn (không hoàn trả) là $300. Đơn đăng
kí phải được kí bởi phụ huynh hoặc người giám hộ
hợp pháp đối với những học sinh dưới 19 tuổi. Ngoài
ra, học sinh cũng cần nộp tờ khai đăng kí giám hộ
được công chứng bởi công chứng viên tại Canada.

Học sinh tương lai sẽ tham dự một buổi phỏng vấn
trực tiếp với cán bộ tư vấn tuyển sinh tại Columbia
Academy. Học sinh quốc tế sẽ được yêu cầu phỏng
vấn trực tuyến.

Sinh sống cùng các gia đình homestay là cách tốt nhất để có 
những trải nghiệm thực sự tại các gia đình bản xứ. Nếu học sinh 
có nhu cầu, học sinh cần gửi mẫu đơn đăng kí tới Columbia 
Academy ít nhất ba tuần trước ngày tới Canada.

Tất cả học sinh quốc tế bắt buộc có bảo hiểm y tế tư 
nhân hợp lệ, hoặc đăng kí vào Chương Trình Bảo Hiểm 
Y Tế của tỉnh bang BC (MSP) trong thời gian học tập tại 
Canada

Dịch Vụ Giám Hộ

Dịch Vụ Homestay

Bước 4:

Dạy Kèm Sau Giờ Học

Bảo Hiểm Y Tế Tư Nhân/ MSP

Thư Nhập Học Chính Thức

Tất cả học sinh dưới 19 tuổi cần có người giám hộ
theo quy định của tỉnh bang BC. Dịch vụ này được
cung cấp cho những học sinh có nhu cầu.

Columbia Academy cung cấp các lớp 
dạy kèm bổ trợ kiến thức miễn phí hàng 
ngày cho học sinh của trường

Sau khi xét và phê duyệt tất cả các giấy tờ cần thiết,
nhà trường sẽ cấp thư nhập học chính thức cho
những học sinh có đủ điều kiện. 

Thư nhập học chính thức cùng các tài liệu cần thiết sẽ
được gửi đến Lãnh Sự Quán Canada tại quốc gia bạn
cư trú để xin Giấy Phép Du Học (Study Permit)

Học sinh quốc tế nên tới một tuần trước khi kì học
mới bắt đầu. Việc này cho phép học sinh có đủ thời
gian để trang bị đồng phục theo quy định của nhà
trường, làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào và làm
quen với thành phố cùng nền văn hóa mới. 

Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Bước 1：Nộp Học Bạ Bản Chính













Khóa 2022

Nhận được thư mời nhập học từ 
các trường Đại học Toronto, Đại 
học British Columbia, Đại học 
Simon Fraser, Đại học Ottawa

Khóa 2022

Nhận được thư mời nhập học từ 
các trường Đại học Toronto, , Đại 
học Alberta, Đại học Western, Đại 
học Ottawa

Chủ tịch 
Hội đồng học sinh ( 1/2022-5/2022) 
Nhận được thư mời nhập học từ các 
trường Đại học Toronto, Đại học 
British Columbia, Đại học Waterloo

"Từ khi đến Canada, Columbia
Academy đã trở thành ngôi nhà thứ

hai của tôi. Tôi đã học được rất nhiều 
từ thầy cô, bạn bè trong suốt 2 năm

học tại CA, giúp tôi phát triển bản thân 
để trở thành thành viên và chủ tịch hội 

học sinh của trường"

"Columbia Academy là ngôi trường 
tuyệt vời. Thầy cô luôn quan tâm, 
yêu thương, lo lắng cho học sinh. 

Chỉ cần bạn siêng năng, bạn hoàn 
toàn có thể được nhận vào các 

trường đại học hàng đầu thế giới 
như tôi đã làm"

"Trước khi tới học tại Columbia 
Academy, tôi nghĩ mình chỉ có khả 
năng vào được các trường đại học 
tầm trung. Tuy nhiên, Thầy cô đã

động viên và hướng dẫn tôi nhắm tới 
các trường đại học tốt nhất trên thế 
giới. Nếu tôi đã làm được, bạn hoàn 

toàn có thể làm được như tôi"

Jurong H.

Hammond Y.

Chi Ai Linh N. 

CỰU HỌC SINH 












