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ĐỊA CHỈ CHUYÊN NGHIỆP SỐ 1 VỀ TƯ VẤN DU HỌC

Overseas Study & More

DU HỌC CANADA ĐẲNG CẤP
QUỐC TẾ
Đất nước Canada rộng lớn xinh đẹp
Quốc gia nổi tiếng nhất thế giới về
chương trình định cư, thu hút nhân
lực quốc tế
Khoảng 20.330 là số du học sinh
Việt Nam tại Canada cho tới hiện tại

BẠN BIẾT

GÌ VỀ CANADA?

Thủ đô: Ottawa
Diện tích: Xấp xỉ

10 triệu km 2

Dân số: Trên 35

triệu người

Vị trí: Là quốc gia

lớn thứ 2 thế giới, nằm ở cực bắc của

Bắc Mỹ
Kinh tế:
Nền kinh tế

lớn thứ 9 trên thế giới

Chính trị ổn

định, kinh tế phát triển đặc

biệt trong

ngành dịch vụ, xây dựng,

nông nghiệp,

khai khoáng và y tế cộng

đồng
Thu nhập trung bình
ngoài: 40.000 –

của người lao động nước
100.000

USD/ năm

DU HỌC CANADA CÓ GÌ HẤP DẪN?
Linh hoạt trong việc chọn ngành học, chương
trình học.
- Học phí du học của Canada khá mềm chỉ từ
8.500 CAD trở lên/ năm (tương đương 150 triệu
đồng).
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được phép ở lại
tới 3 năm để làm việc.
- Chính sách xét Visa không chứng minh tài
chính SDS mở cửa từ 2018 khiến cơ hội du học
Canada dễ dàng hơn bao giờ hết.
- Cơ hội định cư cao, cơ hội việc làm cao với
mức lương tối thiểu 40,000 CAD/ năm
- Chính sách khuyến khích định cư liên tục
được đổi mới và mở rộng ra nhiều tỉnh bang
trọng điểm như Manitoba, British Columbia,
Ontario…
- Sinh viên được làm thêm 20 giờ/tuần, fulltime
vào kỳ nghỉ hè và ngày nghỉ lễ, mức lương là
10 – 15 CAD/ giờ.
- Đặc biệt phát triển về chương trình vừa học
vừa làm hưởng lương CO-OP và Working
Experience Learning

HỆ THỐNG VÀ CHI PHÍ GIÁO DỤC Ở
CANADA CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?
Hệ thống giáo dục
Việt Nam

Độ
tuổi

Hệ thống

Học phí

giáo dục Canada

(CAD/ năm)

Tiến sĩ (3 năm trở lên)

19.000 – 32.000

27
26
Tiến sĩ (3 năm)

25
24
23

Thạc sĩ (2 năm)

Sau đại học/ Thạc sĩ (1 – 3 năm)

13.000 – 32.000

22
21

Đại học (4 năm)

20
19

Cao đẳng, Đại học (2 – 4 năm)

8.500 – 30.000

Trung học (Lớp 7 – 12)

8.500 – 18.000

Tiểu học (Lớp 1 – 6)

8.500 – 15.000

Mẫu giáo

Tự nguyện

18
17
THPT (Lớp 10 – 12)

16
15
14

THCS (Lớp 6 – 9)

13
12
11
10
9

Tiểu học (Lớp 1 – 5)

8
7
6

Mẫu giáo

5

LÀM SAO ĐỂ BẠN GHI DANH ĐƯỢC VÀO
1 TRƯỜNG TẠI CANADA?
CHƯƠNG TRÌNH THPT
- Điểm Trung bình GPA >=6.5 + Chứng chỉ
tiếng Anh (Nếu có)
CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG 2- 3 NĂM
- Tốt nghiệp lớp 12, GPA >=6.5 + IELTs 6.0
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC 4 NĂM
- Tốt nghiệp lớp 12, GPA >=7.0 + IELTs 6.5.
(Điểm GPA <=7.0 có thể được xem xét tuỳ
trường)
CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC 1- 2 NĂM
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng
GPA >=6.5 + IELTs 6.0 – 6.5

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ
- Tốt nghiệp đại học GPA >=7.5,
IELTs 6.5 – 7.0
- GMAT/GRE, kinh nghiệm làm việc (Hầu hết
các trường đại học yêu cầu)
Sinh viên tham gia chương trình giảng dạy
toàn bộ bằng tiếng Anh >= 2 năm sẽ được
nhà trường xem xét miễn giảm đầu vào tiếng
Anh. Với các bạn sinh viên không đủ điều
kiện tiếng Anh có thể tham gia học các khoá
tiếng Anh dự bị của các trường trước khi vào
khoá chính.

- Nếu bạn chưa có IELTS đừng lo VNPC sẽ
giúp bạn
- Yêu cầu về điểm số IELTS và GPA tối thiểu
sẽ update theo từng thời điểm
- Bài luận cá nhân là cần thiết nếu bạn
muốn apply các chương trình học bổng
- Để xin được học bổng bạn phải có điểm
trung bình GPA>= 8.0, IELTS >= 6.5

MUỐN GHI DANH VÀO TRƯỜNG,
BẠN CẦN CHUẨN BỊ:
+ Hộ chiếu còn hiệu lực
+ Bảng điểm, học bạ và bằng cấp cao
nhất
+ Điểm IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng
Anh tương đương
+ Sơ yếu lí lịch hoặc CV, personal statement
+ 2 thư giới thiệu (ít nhất 1 trong số đó là
thư giới thiệu học thuật) (Tuỳ từng chương
trình yêu cầu)
+ Ảnh 4x6 (nền trắng)

MỘT SỐ LỘ TRÌNH HỌC HAY ĐƯỢC DU HỌC SINH
VIỆT NAM LỰA CHỌN KHI ĐI DU HỌC CANADA
Lộ trình 1: Dành cho các bạn học sinh tham gia
chương trình du học THPT
Học THPT >> Học Cao đẳng hoặc Đại học tại
Canada hoặc các nước khác.
Lộ trình 2: Dành cho các bạn học sinh tham gia
chương trình Cao đẳng hoặc Đại học
Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam >> Học cao đẳng
tại Canada (2 - 3 năm) >> Chuyển tiếp lên Đại học
(2 – 3 năm)
Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam >> Học đại học tại
Canada (4 năm)
Lộ trình 3: Dành cho các bạn sinh viên theo
học bậc cao hơn
Tốt nghiệp Đại học >> Sau đại học (1-2 năm) >>
Thạc sĩ (1-2 năm)
Tốt nghiệp Đại học >> Thạc sĩ (1 - 2 năm)

DU HỌC CANADA LỰA CHỌN CAO ĐẲNG HAY ĐẠI HỌC
Tiêu Chí

Đại Học

Cao Đẳng

Nội dung

Giảng dạy và nghiên cứu
Chuyên sâu vào nghiên cứu

Dạy và học
Chuyên sâu vào thực hành

Bậc đào tạo

Dự bị đại học, cử nhân, thạc sỹ, sau
đại học, tiến sỹ

Dự bị đại học, cử nhân, sau đai
học, thạc sỹ

Giáo viên

Giảng viên và trợ giảng

Giảng viên

Sĩ số lớp học

Cao, khoảng 200 sinh viên/ lớp, học
tại giảng đường

Thấp, khoảng 20 – 25 sinh viên/
lớp, lớp học nhỏ

Tương tác giữa
thầy và trò

Thấp hơn

Cao hơn

Chi phí học tập

Đắt đỏ hơn, học phí từ 14,000 –
30,000 CAD/ năm

Thấp hơn, học phí từ 8,500 –
15,000 CAD/ năm

Thời gian học

4 năm

2 - 3 năm

Yêu cầu
đầu vào

Cao (IELTS >= 6.5; GPA >= 7.0),
Tính cạnh tranh cao

Chính sách mở hơn, (IELTS 5.0
– 6.0; GPA 6.0 – 7.0), Tính cạnh
tranh trung bình

CHƯƠNG TRÌNH CO-OP VÀ
WORKING EXPERIENCE LEARNING SẼ ĐEM LẠI
CHO DU HỌC SINH NHỮNG GIÁ TRỊ GÌ?
Co – op là gì: Co – op là chương trình vừa học vừa làm, các bạn sinh viên có thể đi làm ngay
trong thời gian học.
Là một trong những khóa học lựa chọn nếu sinh viên chọn chương trình học có kỳ thực tập
Co-op, trong đó mỗi một kì thực tập đều được sắp xếp xen lẫn với các kì học lý thuyết trong
trường.
Điều kiện:
Tìm kiếm ngay tại các trung tâm tư vấn việc làm hỗ trợ trong trường
Sắp xếp lịch phỏng vấn
Đi làm khi trúng tuyển với mức lương thường từ 2000 – 3000CAD/tháng
Working Experience Learning là chương trình du học sinh có cơ hội làm việc hưởng lương
ở ngay trong kỳ cuối.
Điều kiện:
Dành cho các khóa đại học, sau đại học và thạc sỹ.
Được đi làm để tích lũy kinh nghiệm với thời lượng khoảng 500h với mức thu nhập
đến 10.000 CAD
Du học Canada sẽ giúp bạn lãi những gì? Cùng VNPC làm bài toán chi phí
- Chi phí học tập: 12,000 – 30,000 CAD/ năm
- Chi phí sinh hoạt: 10,000 CAD/ năm
- Thu nhập từ làm thêm: 13,000 CAD/ năm
- Hoàn trả lên tới: 60% hoc phí (trước đây được áp dụng ở Manitoba, sau này áp dụng ở
Saskatchewan)
- Ở lại và kiếm việc với thu nhập lên tới: 120,000 CAD/ 3 năm
* Chưa kể đến việc hoàn trả học phí bạn có thể dôi ra được khoảng 27,000 CAD (cho chương
trình học 4 năm tại Canada)

NHÓM NGÀNH ƯU TIÊN ĐỊNH CƯ TẠI CANADA
- Nhóm ngành quản lý - Management occupations Nhóm ngành kinh doanh, tài chính, hành
chính - Business, finance and administration occupations
- Nhóm ngành khoa học tự nhiên và ứng dụng - Natural and applied sciences and related
occupations
- Nhóm ngành sức khoẻ - Health occupations
- Nhóm ngành giáo dục, luật và các dịch vụ xã hội, cộng đồng, chính phủ - Occupations
in education, law and social, community and government services
- Nhóm ngành nghệ thuật, văn hoá, thể thao và giải trí - Occupations in art, culture,
recreation and sport
- Nhóm ngành kinh doanh và dịch vụ - Sales and service occupations
- Nhóm ngành thương mại, vận tải - Trades, transport and equipment operators and related
occupations
- Nhóm ngành tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp… - Natural resources, agriculture and
related production occupations
- Nhóm ngành sản xuất - Occupations in manufacturing and utilities
- Nhóm ngành kỹ thuật – Occupations in engineering.

NGÀNH NGHỀ THIẾU HỤT NGUỒN NHÂN LỰC
TÍNH ĐẾN NĂM 2020
Nhóm ngành

Nghề thuộc nhóm ngành

Tài chính – Kinh doanh

Quản lí tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị nhân
lực, Bán lẻ, Bất động sản

Dịch vụ

Du lịch - Ăn uống

Sức khỏe – Phúc lợi xã
hội

Y tá, Điều dưỡng, Chuyên gia tâm lí, Nhân viên xã
hội, Tư vấn viên, Dược, Thiết bị y tế

Kỹ thuật

Xây dựng, Khai thác mỏ, Giao thông, Năng lượng,
Dầu khí, Cơ khí, Điện

NHỮNG NGÔI TRƯỜNG ĐƯỢC NHIỀU DU HỌC SINH
VIỆT NAM LỰA CHỌN TẠI CANADA
• Trường THPT
- Các trường THPT tại Canada sẽ có: Trường công lập
và tư thục
- Một số trường tiêu biểu: UMC High School,
Bronte College, Surrey School District,
Bodwell High School…
- Học phí: Dao động từ 8.500 – 18,000 CAD/năm
• Trường Cao đẳng
Bao gồm: cao đẳng công lập và tư thục
Một số trường tiêu biểu: humber college, red rivers college, conestoga college, niagara
college, fleming college, algonquin college, fraser internationl college (fic), langara college,
vancouver community college, centenial college, douglas
college, international college of manitoba (icm)…
Chương trình đào tạo: tiếng anh, cao đẳng, đại học,
sau đại học
- Học phí: Dao động từ 11.000 – 16.000 CAD/năm
- Ưu điểm:
+ Học phí thấp, có các lộ trình tiết kiệm chi phí, thời gian, được chuyển tiếp lên các trường
Đại học danh tiếng, nhiều học kỳ hưởng lương, chương trình học thực tiễn, nhiều thực hành.
• Trường Đại học
Những trường tiêu điểm: Thompson River University, Manitoba University, University of
Victoria, University Canada West, Đại học Ontario, Wilfrid Laurier University, Simon Fraser
University, Royal Road Univesity, Ryerson University…
Chương trình đào tạo: Tiếng Anh, Cao đẳng, Đại học, Sau
đại học, Thạc sỹ, Tiến sĩ…
- Học phí từ 14,000 – 30,000 CAD/ năm
- Ngành thế mạnh: Công nghệ thông tin, Design, Kinh tế,
Marketing, Kiểm toán, dầu khí,
Du lịch khách sạn…
- Ưu điểm: Chương trình học thực tiễn, nhiều học kỳ hưởng lương, bằng cấp danh giá, được
công nhận trên toàn thế giới. Cơ hội việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp lên đến 97%

CÁC BƯỚC XIN VISA DU HỌC CANADA?
Bước 1:
Bước 2:
Bước 3:
Bước 4:
Bước 5:

Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của VNPC
Nộp hồ sơ xin thư mời nhập học
Hoàn tất học phí hoặc tiền đặt cọc theo thư mời
Nộp hồ sơ xin Visa
Nhận Visa và lên đường du học

CÁC GIẤY TỜ BẠN CẦN PHẢI CHUẨN BỊ ĐỂ
XIN VISA DU HỌC CANADA
GIẤY TỜ CÁ NHÂN BAO GỒM
– CMND của học sinh + bố + mẹ
– Hộ khẩu gia đình có tên học sinh (nguyên cuốn)
– Giấy khai sinh của học sinh
– Giấy đăng ký kết hôn của học sinh (nếu đã lập gia đình)
– Hộ chiếu (phải có chữ ký)
– Phiếu lý lịch tư pháp số 2
– Hình 4 tấm (khổ 4×6 quốc tế nền trắng, chụp trong vòng 6 tháng).
GIẤY TỜ HỌC VẤN BAO GỒM
– Học bạ, Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp (Cấp 2 / Cấp 3 / Trung cấp / Cao Đẳng / Đại học)
– Giấy xác nhận sinh viên – thẻ sinh viên (nếu đang là sinh viên)
– Giấy xác nhận việc làm + Hơp đồng lao động (nếu đã tốt nghiệp đi làm)
– Chứng chỉ tiếng Anh tốt nhất
– Các loại bằng cấp, giấy khen khác.

GIẤY TỜ TÀI CHÍNH BAO GỒM
* Tài trợ từ phía cha mẹ ở Việt Nam:
• Sổ tiết kiệm / Giấy xác nhận tiền gửi ngân hàng
• Giấy tờ chủ quyền nhà đất của học sinh / cha mẹ
• Giấy xác nhận việc làm của cha mẹ
• Giấy phép kinh doanh, Biên lai đóng thuế, Hình ảnh cơ sở (nếu kinh doanh).
• Các giấy tờ tài chính khác.
* Nếu tài trợ từ phía người thân tại Canada thì cần có những loại giấy tờ:
• Giấy tờ chứng minh mối quan hệ
• Thẻ công dân / Thẻ thường trú nhân Canada (PR)
• Thư xác nhận bảo lãnh tài chính
• Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
• Giấy xác nhận việc làm của người bảo lãnh
• Bản chính giấy khai thuế thu nhập trong 02 năm vừa qua của vợ và chồng người
bảo lãnh.
Ngoài các loại giấy tờ trên, các bạn cần phải có:
- Mẫu đơn xin thị thực
- Thư nhập học của trường tại Canada
- Giấy khám sức khoẻ
- Giấy tờ giám hộ nếu học sinh dưới 18 tuổi hoặc 19 tuổi (tuỳ tỉnh bang)
- Các giấy tờ khác sẽ được VNPC hướng dẫn.

VISA CANADA KHÔNG CHỨNG
MINH TÀI CHÍNH
THỦ TỤC NHANH GỌN,
DỄ DÀNG, TỈ LỆ VISA CAO
ĐIỀU KIỆN
- Được chấp nhận vào một khóa học toàn thời gian
của
một trường tham gia chương trình SDS
- Bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm.
- Đạt tối thiểu 6.0 IELTS trong đó không có kĩ năng
nào dưới 6.0 trong vòng 2 năm gần đây.
- Xin giấy chứng nhận Đầu tư Đảm bảo (GIC) từ
Scotiabank với trị giá 10,000 CAD để chi trả chi phí
sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada.
- Tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước
ngày nộp hồ sơ thị thực.

TỚI CANADA RỒI BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI
• Ổn định chỗ ở trước khi đi học
- Khu học xác trong trường
- Ở Homestay cùng người bản xứ
- Thuê nhà ở cùng bạn bè
• Ổn định việc học ở trường
- Tham gia học tập chăm chỉ, lên lớp đúng giờ
- Hỏi ngay khi có thắc mắc
- Ghi âm lại bài giảng nếu chưa thực sự giỏi tiếng Anh
• Tìm kiếm 1 việc làm thêm để tăng thu nhập và kinh nghiệm
- Bạn được làm thêm 20h/ 1 tuần, fulltime trong kỳ nghỉ
- Thu nhập từ 10 – 15 CAD/ giờ
- Hãy đảm bảo việc học lên hàng đầu trước khi đi học
• Tham gia cộng đồng sinh viên Việt Nam ngay khi có thể
- Có rất nhiều hoạt động bổ ích để bạn tham gia
- Nhận được giúp đỡ ngay nếu gặp khó khăn
• Những địa điểm nhất định phải ghé thăm
Dãy núi Rocky, Vườn Quốc Gia Banff, Tháp CN, Parliament Hill, Công viên Stanley, Thác
nước Niagara, Bãi biển Toronto, Hồ Moraine, Viện bảo tàng Canadian War Museum,…
• Những món ăn nhất định phải thử
Bánh Tart bơ, bánh chiên Beaver Tails, bánh Nanaimo bars, cá và brewis, súp đậu khô,
Bacon Canada,…

BẠN SẼ GẶP PHẢI KHÓ KHĂN NÀO VÀ
CÁCH GIẢI QUYẾT NHANH NHẤT
- Sốc văn hóa tại Canada >> Sẽ không đáng lo nếu bạn hòa đồng và tìm hiểu văn hóa thật
kỹ trước khi đi
- Sốc thời tiết >> Thời tiết ở Canada khá lạnh, có thể xuống tới – 30 hay – 400C, mua đồ
mùa đông ở Canada và không ra khỏi nhà khi tuyết rơi dày
- Bất đồng ngôn ngữ >> Chịu khó học tiếng Anh và giao tiếp với người bản xứ để xóa tan
khoảng cách
- Khó khăn tài chính >> Chăm chỉ làm thêm và lựa chọn trường đúng đắn bạn nhé
- Sự cám dỗ >> Tránh xa cám dỗ và những người bạn xấu
- Tìm kiếm nhà ở và việc làm qua những bên uy tín >>Tránh xa làm chui và bỏ học đi làm
để tránh bị hủy VISA bạn nhé

DU HỌC SINH CỦA VNPC HỌ ĐÃ THÀNH CÔNG CÒN BẠN?

Lê Thị Văn
Nhận Visa du học Canada
chỉ trong vòng 10 ngày xét duyệt

VNPC
Overseas Study & More

Châu Linh
Nhận Visa du học Canada
www.vnpc.vn

Số 85, Vũ Tông Phan, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, HN
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Lầu 1, Tòa nhà VIPD, Số 4, Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM

0918 34 37 38 , 0909 17 67 93

VP PQ:

Tổ 7, Khu số 7, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc

0919443311

VP ÚC:

148 Homer Street, Earlwood, NSW 2206, Australia

0451103868

