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XIN CHÚC MỪNG BẠN! BẠN ĐANG BƯỚC 
VÀO MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI ĐẶC BIỆT 
VÀ ĐẦY Ý NGHĨA: BẠN SẼ BẮT ĐẦU HỌC 
CHƯƠNG TRÌNH SAU PHỔ THÔNG. CHO DÙ 
MUỐN CHUẨN BỊ CHO MỘT SỰ NGHIỆP, 
HỌC NGHỀ HAY HỌC ĐỂ LẤY MỘT TẤM 
BẰNG, BẠN ĐỀU CÓ THỂ LÀM NHỮNG VIỆC 
ĐÓ TẠI NORTHERN BC TRONG KHI VẪN CÓ 
ĐƯỢC CHUYẾN PHIÊU LƯU ĐỂ ĐỜI. 

Nếu bạn đang sống ở Northern BC, chắc bạn cũng biết cuộc sống ở nơi đây 
sôi động và tràn đầy cảm hứng tới mức nào. Bạn thật may mắn vì nơi đây 
có rất nhiều cơ hội về giáo dục và đào tạo. Bạn có thể tạo dựng sự nghiệp 
của mình với nhiều lựa chọn giáo dục hợp túi tiền tại địa phương. 

Nếu bạn đến từ nơi khác của đất nước Canada, bạn sẽ cảm nhận được sự 
nồng hậu của những cộng đồng người dân miền Bắc, nơi sự đa dạng và hòa 
nhập được coi là một lẽ sống. Các cộng đồng ở đây rất sôi động, thân thiện 
và cởi mở và có những khu vườn ngoài trời tuyệt vời.

Sinh viên quốc tế tới học tại các trường ở Northern BC bởi bên cạnh sự an 
toàn, an ninh và sự xuất sắc trong giáo dục của Canada, các trường học ở 
đây còn có quy mô lớp nhỏ và môi trường học tập mang tính cá nhân và 
thân thiện hơn. 

Sinh viên học tập tại Northern BC có nhiều khóa học để lựa chọn, nhiều lựa 
chọn về sự nghiệp và có nhiều tiềm năng khám phá những điều ý nghĩa cho 
bản thân hơn. Tại Northern BC, bạn có thể tự vạch ra con đường sự nghiệp 
cho chính mình. 



BẠN YÊU MẾN ĐẤT NƯỚC 
CANADA?
Thiên nhiên hùng vĩ trải rộng khắp nơi. Phong cảnh thiên 
nhiên tuyệt vời chỉ cách ngôi trường cao đẳng hoặc đại 
học mà bạn lựa chọn vài phút đi xe.

Trường Cao đẳng 
Northern Lights

Trường Cao  
đẳng Cộng  
đồng Northwest

Trường Cao đẳng New 
Caledonia

Trường Đại học Northern 
British Columbia

Để biết thêm thông tin về các trường trong khu vực, vui lòng truy cập trang web studynorthbc.ca. 



KHÁM PHÁ SỰ ĐA DẠNG VĂN HÓA CỦA 
MIỀN BẮC.

Các trường tại khu vực miền Bắc có sự hòa nhập, đa dạng và giàu 
tính văn hóa, với sự kết nối chặt chẽ với văn hóa và các cộng đồng 
thổ dân.

HỌC TẬP TẠI LỚP, PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ 
QUA TRẢI NGHIỆM. 

Các trường ở miền Bắc cung cấp cách tiếp cận độc đáo với nền công 
nghiệp và văn hóa bản địa để bạn có thể làm phong phú cho trải 
nghiệm học tập vượt ra khỏi môi trường lớp học.

THẾ GIỚI CẦN THÊM CANADA. 

Chúng tôi chào đón các sinh viên quốc tế đến với các trường cao đẳng và 
đại học ở Northern BC. Các trường cao đẳng và đại học tại Northern BC 
cung cấp cho sinh viên cơ sở vật chất và môi trường giảng dạy đẳng cấp 
thế giới trong các cộng đồng thân thiện. 

CÁC CỘNG ĐỒNG NHỎ GIÚP SINH VIÊN CÓ 
NHIỀU CƠ HỘI ĐỂ PHÁT TRIỂN HƠN.

Các cộng đồng và lớp học nhỏ và an toàn giúp sinh viên có được trải 
nghiệm học tập được cá nhân hóa. Ở Northern BC, bạn sẽ được khám 
phá những sở thích và đam mê của mình, đồng thời vẫn chuẩn bị được 
cho mình một sự nghiệp đầy ý nghĩa. 

HÃY KHÁM PHÁ CÁC LỰA CHỌN CỦA BẠN VỚI  
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TRƯỜNG CỦA BC.

Nhờ Hướng dẫn Chuyển trường của BC, sinh viên có thể học tại một 
trường, sau đó chuyển sang trường khác cùng với các tín chỉ ở trường 
cũ. Sinh viên học 2 năm tại một trường cao đẳng, sau đó chuyển tiếp lên 
một trường đại học để hoàn thành văn bằng hệ 4 năm.



TRƯỜNG CAO  
ĐẲNG NEW CALEDONIA 
PRINCE GEORGE

VỀ 
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TRUNG TÂM 
ĐÀO TẠO
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GIỜ BAY  
ĐẾN VANCOUVER

CÔNG VIÊN Ở 
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HƠN 70 CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC Y TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHỆ, CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI, KINH DOANH VÀ NGHIÊN 
CỨU ĐẠI HỌC.

Cơ sở chính của Cao đẳng New Caledonia nằm tại Prince George. Ngoài ra còn có các cơ sở 
khác tại Burns Lake, Fort St. James, Mackenzie, Quesnel và Vanderhoof. 

Trường Cao đẳng New Caledonia cung cấp nhiều chương trình đào tạo về y tế, khoa học xã 
hội, công nghệ, thương mại, chuyển tiếp lên đại học, giáo dục đặc biệt dành cho người lớn và 
giáo dục cơ bản. Trường cũng kết hợp với Đại học Northern British Columbia để học sinh có 
thể học chuyển tiếp và nhận bằng đại học. 

Sinh viên quốc tế chọn Cao đẳng New Caledonia vì các khóa học Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 
hai (ESL), chuyển tiếp đại học, nghiên cứu học thuật, các chương trình văn bằng cao đẳng và 
sau cao đẳng. 

CHUYỂN TÍN CHỈ TỪ MỘT TRƯỜNG SANG TRƯỜNG KHÁC

Nhờ có Hướng dẫn Chuyển trường BC, nhiều sinh viên có thể chuyển từ một trường sau trung 
học tại BC sang một trường khác, kèm theo tín chỉ của các khóa học mà họ đã hoàn thành. 

Điều đó nghĩa là thế nào? Nếu bạn muốn chuyển hoặc đơn giản là muốn thay đổi, bạn có thể 
chuyển trường và mang theo các tín chỉ đã hoàn thành. Nếu muốn học một khóa văn bằng 
đại học, bạn có thể học 2 năm đầu tại một trường cao đẳng gần nhà, sau đó chuyển sang một 
trường đại học trong 2 năm tiếp theo. Tìm hiểu thêm tại at www.bctransferguide.ca

NHIỀU LỰA CHỌN VÀ CƠ HỘI

Các trường đại học và cao đẳng ở Northern BC cung cấp nhiều trải nghiệm học tập, giúp sinh 
viên có nhiều cơ hội sự nghiệp đáng hài lòng hơn. Nhiều khóa học và chương trình được thiết 
kế với các cơ hội học tập thực tế độc đáo. Điểm chung của các khóa học và chương trình này là 
sự đa dạng, tính hòa nhập và sự kết nối mạnh mẽ với các cộng đồng.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
NORTHERN LIGHTS  
DAWSON CREEK

VỀ  
KHU VỰC

4.500NHÀ HÀNG TẠI DAWSON 
CREEK & FORT ST. JOHN 
ĐƯỢC TRANG TRIPADVISOR 
GIỚI THIỆU

CHỖ NGỒI XEM CÁC NGÔI  
SAO HÀNG ĐẦU TẠI TRUNG  
TÂM SỰ KIỆN DAWSON CREEK

5
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324.000
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KM2 DIỆN TÍCH KHU VỰC PHỤC VỤ

TRUNG TÂM 
ĐÀO TẠO

CƠ SỞ

75 YXJ 
SÂN BAY KHU VỰC 

NORTH PEACE
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ, ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC/NGHIÊN CỨU.

Northern Lights là một Trường Cao Đẳng Xuất sắc trong đào tạo về dầu và khí đốt, công 
nghệ năng lượng sạch và hàng không vũ trụ. Trường có 8 cơ sở và trung tâm đào tạo tại 
Atlin, Chetwynd, Dawson Creek, Dease Lake, Fort Nelson, Fort St. John, Hudson’s Hope và 
Tumbler Ridge.

Qua hơn 20 năm, trường Cao đẳng Northern Lights đã đón nhận các sinh viên quốc tế đến học 
các khóa học ESL, chương trình cao đẳng học thuật (chuyển tiếp lên đại học) và đào tạo nghề. 

ĐẨY NHANH CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

Sự nghiệp của bạn có thể tiến xa hơn và nhanh hơn ở miền Bắc. Nhu cầu nhân sự cho các 
ngành nghề ở đây cao, trong khi lượng ứng viên có năng lực ít hơn so với các khu vực đô thị 
khác. Trường Cao đẳng Northern Lights cung cấp các chương trình đào tạo đặc biệt về các 
chuyên ngành hàng không vũ trụ, dầu và khí đốt, khai thác mỏ và năng lượng sạch.

TRẢI NGHIỆM TẬP TRUNG VÀO SINH VIÊN

Các trường cao đẳng và đại học tại Northern BC cung cấp sự cân bằng lý tưởng. Cơ sở vật chất 
của chúng tôi rất hiện đại. Chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định cao tương đương với 
các trường cao đẳng và đại học lớn ở miền nam, trong khi vẫn giữ lớp học với quy mô nhỏ với 
môi trường học tập thân mật và cá nhân hóa. Sinh viên quen biết các giáo viên và các sinh 
viên khác cùng lớp.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG  
CỘNG ĐỒNG NORTHWEST 
TERRACE

7
40%

CƠ SỞ 6 CÁC TRƯỜNG HỌC VỀ SINH THÁI, VĂN HÓA 
BẢN ĐỊA VÀ LỊCH SỬ

SINH VIÊN LÀ NGƯỜI BẢN 
ĐỊA

Terrace là khu vực trung 
tâm rất gần với những 
thắng cảnh thiên nhiên

Smithers là một cộng 
đồng miền núi với phong 
cảnh thiên nhiên sống 
động

Prince Rupert là một cộng 
đồng đa văn hóa gần Haida 
Gwaii và Alaska

CẦN CÂU CÁ, GIÀY ĐI TUYẾT VÀ XE ĐẠP  
CÓ THỂ MƯỢN TẠI THƯ VIỆN

VỀ  
KHU VỰC

YXT
SÂN BAY KHU VỰC 

NORTHWEST
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ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC, KINH 
DOANH, Y TẾ, DỊCH VỤ NHÂN SINH, THƯƠNG MẠI VÀ ĐÀO 
TẠO TẠI NƠI LÀM VIỆC.

Cao đẳng Cộng đồng Northwest (NWCC) là một ngôi trường đa dạng và đổi mới, cung cấp trải 
nghiệm giáo dục độc đáo với sự tập trung vào đào tạo qua trải nghiệm. Với các chương trình 
Trường học Thực tế, Kết hợp đào tạo cấp bằng và Chuyển tiếp Đại học, NWCC cung cấp dịch vụ 
đào tạo chất lượng cao với chi phí thấp. NWCC là trung tâm của Trường Nghệ thuật Northwest 
Coast Freda Diesing và Trường Thăm dò và Khai thác mỏ.

Nằm tại khu vực Terrace, trường phục vụ khu vực rộng 80.000 km2 với 90.000 dân. Trường 
có 7 cơ sở/trung tâm đặt tại Hazelton, Kitimat, Masset, Prince Rupert, Queen Charlotte 
thành phố, Smithers và Terrace. NWCC vinh dự được công nhận là lãnh thổ của các 
Bộ Tộc Đầu tiên truyền thống, nơi chúng tôi làm việc và sinh sống. 

LỚP HỌC LÀ THẾ GIỚI THỰC SỰ

Các trường học thực tế là cách độc đáo để có được các tín chỉ địa học và trải nghiệm về lịch sử, 
văn hóa và môi trường tuyệt vời của vùng tây bắc BC. Tất cả các sinh viên đang học đều đồng 
ý rằng các lớp học ngoài trời tuyệt vời của NWCC không giống bất kỳ chương trình học tập ở 
bất cứ nơi nào khác.

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

Northern BC có sự đa dạng và hòa nhập. Những người đến từ các nền văn hóa khác nhau gọi 
BC là quê hương của họ, và tất cả đều chung tay đóng góp vì một xã hội sôi động và thân 
thiện. Các thành phố và thị trấn ở đây an toàn và thanh bình, với phong cảnh thiên nhiên 
tuyệt đẹp.

Northern BC tự hào có những cánh rừng nguyên sơ, phong cảnh đại dương hùng vĩ và những 
ngọn núi đẹp đến khó tin.

Ở Northern BC, bạn có thể tránh xa đám đông và sự đắt đỏ của cuộc sống thị thành mà không 
phải đánh đổi chất lượng của những dịch vụ giáo dục nhận được.



VỀ 
KHU VỰC
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NGÀY NẮNG TRONG NĂM

ĐƯỜNG MÒN TỰ 
NHIÊN GẦN CẠNH

ĐỒI TRƯỢT TUYẾT 
CÁCH TRƯỜNG TRONG 
VÒNG 45 PHÚT
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
NORTHERN BRITISH COLUMBIA 
PRINCE GEORGE



ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHỎ NHẤT Ở 
CANADA, CUNG CÁP 67 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC, 27 
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ VÀ 3 CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SỸ.

Trường Đại Học Northern British Columbia (UNBC) cam kết tất cả các hoạt động trong trường 
đại học, bao gồm cả nghiên cứu, với các chương trình và nghiên cứu được thiết kế đều có liên 
quan đến Northern BC. Trường có trụ sở chính đặt tại Prince George và các cơ sở khác tại Fort 
St. John, Terrace, Quesnel và Wilp Wilxo’pslwhl Nisg’a.

Sinh viên quốc tế có thể bắt đầu bằng việc học ngôn ngữ, sau đó tiếp tục học chương trình đại 
học và sau đại học. Nhiều sinh viên chuyển tiếp từ các trường khác đến UNBC để hoàn thành 
việc học tập của mình để có được bằng cấp của một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của 
Canada. UNBC đảm bảo đầu vào cho các sinh viên đáp ứng các tiêu chí nhất định chuyển tiếp 
từ Cao đẳng New Caledonia, Cao đẳng Northern Lights và Cao đẳng Cộng đồng Northwest lên.

TẠI SAO NÊN HỌC TẠI BC?

Hầu hết người dân BC ở lại trong tỉnh để học chương trình sau phổ thông. BC là một trong 
những điểm đến học tập phổ biến nhất dành cho sinh viên quốc tế tại Canada, chiếm gần 
30% số sinh viên quốc tế đang sinh sống tại quốc gia. Tại sao? Vì bằng cấp của các trường cao 
đẳng và đại học Canada được công nhận và có uy tín trên toàn thế giới. Các cộng đồng của 
chúng tôi an toàn, thân thiện và có chất lượng cuộc sống cao. Và đối với nhiều người, BC là 
điểm đến với các cơ hội lựa chọn về lối sống và công việc đặc biệt trên toàn thế giới. 

CÁC LỰA CHỌN SỰ NGHIỆP KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Mỗi trường ở Northern BC đều có các khóa học và chương trình riêng, trong đó có nhiều khóa 
học và chương trình được thiết kế để phục vụ các nhu cầu cụ thể của khu vực. Từ khai thác mỏ, 
hàng không vũ trụ, năng lượng sạch đến nghệ thuật Northwest Coast, các chương trình này 
đều phục vụ cho các nhu cầu của địa phương. Nhiều chương trình liên quan đến văn hóa và 
cộng đồng thổ dân. Chúng thể hiện những lựa chọn con đường sự nghiệp thực tế cho những 
người muốn ở lại miền Bắc để có một sự nghiệp và lối sống thỏa mãn và xứng đáng.



SINH VIÊN
BẠN SẼ TÌM THẤY NHIỀU 

ĐIỀU HƠN Ở MIỀN BẮC

CUỘC SỐNG

Ảnh: Destination BC/Mike Seehagel



LỰA CHỌN HỌC CAO ĐẲNG HOẶC ĐẠI HỌC SẼ XÁC ĐỊNH 
TƯƠNG LAI HỌC TẬP CỦA BẠN. TRƯỚC KHI LỰA CHỌN, BẠN 
HÃY TỰ HỎI: MÌNH CÓ THỂ CÓ THÊM NHIỀU THỨ KHÔNG? 
THÊM CƠ HỘI? THÊM LỐI SỐNG? THÊM SỰ PHIÊU LƯU?

Vâng, bạn có thể có những điều đó, tại Northern BC. 

Ở Northern BC, bạn có thể chọn con đường dẫn thẳng đến một sự nghiệp có ý nghĩa. Bạn có 
thể có một tấm bằng đại học hoặc cao đẳng được công nhận và trân trọng tại Canada và trên 
toàn thế giới. 

Và bạn có thể trải nghiệm sự nồng hậu và an toàn của các cộng đồng miền Bắc. Bạn có thể có 
một lối sống với sự kết hợp giữa học tập và những cơ hội giải trí vô hạn. Lớp học của bạn có 
thể hôm nay ở tại phòng thí nghiệm, và ngày mai lại ở trên một triền núi. Northern BC có tất 
cả những điều đó. 

Quyền lựa chọn nằm trong tay bạn. Lựa chọn thêm tại Northern BC.

Ảnh: Destination BC/Grant Harder



Trường Cao đẳng New Caledonia
3330 - 22nd Avenue
Prince George, BC Canada  
V2N 1P8
Số điện thoại cơ sở chính:  
1-800-371-8111
Email: recruitment@cnc.bc.ca
cnc.bc.ca

Trường Cao đẳng Northern Lights
11401 - 8th Street
Dawson Creek, BC Canada  
V1G 4G2
Số điện thoại cơ sở chính:  
1-866-463-6652
Email: study@nlc.bc.ca
nlc.bc.ca

Trường Cao đẳng Cộng đồng Northwest
5331 McConnell Avenue
Terrace, BC Canada  
V8G 4X2
Số điện thoại cơ sở chính:  
1-877-277-2288
Email: info@nwcc.bc.ca
nwcc.bc.ca

Trường Đại học Northern British Columbia
3333 University Way
Prince George, BC Canada  
V2N 4Z9
Số điện thoại cơ sở chính:  
1-250-960-5555
Email: unbc4u@unbc.ca
unbc.ca

Ảnh: Destination BC/Grant Harder
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