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Bronte College là trường tư thục đào tạo chương trình Tú tài Quốc tế (IB) dành cho học sinh
từ lớp 9 tới lớp 12, bao gồm cả bán trú và nội trú. Chương trình học của chúng tôi đã thu hút
được rất nhiều học sinh quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới, tất cả đều yêu mến
và coi Bronte là nhà của mình. Với cam kết cung cấp một môi trường học thuật chú trọng vào
sự xuất sắc và sự phát triển cá nhân, chúng tôi cố gắng trau dồi tinh thần cởi mở, tính hòa
nhập và sự tôn trọng trong cộng đồng Bronte. Ngoài việc được tập trung hỗ trợ chuẩn bị cho
con đường vào đại học, học sinh quốc tế còn có cơ hội được tham gia vào rất nhiều hoạt động
ngoại khóa và các chuyến dã ngoại, đội thể thao và chương trình Nâng Cao (AP). Khuôn viên
trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Mississauga; thuộc khu đô thị đa dạng và luôn được xếp
hạng là một trong những thành phố an toàn nhất ở Canada. Từ trường, bạn chỉ mất vài phút
để đi đến trung tâm thành phố Mississauga sôi động, khu phố đẹp như tranh vẽ Port Credit, và
chỉ một quãng đường ngắn để đến với trung tâm thành phố Toronto, một thế giới của những
thắng cảnh và những điểm tham quan nổi tiếng đang chờ các em khám phá.
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Bronte ăn mừng
kỷ niệm 30 năm
thành lập

(DP)

Sứ Mệnh Của Chúng Tôi Đội Ngũ Giáo Viên Của Chúng Tôi
Bronte College ra đời nhằm mục
đích ươm mầm những học sinh có ý
định muốn học tập trong môi trường
quốc tế lâu dài, muốn tích lũy kiến
thức và có can đảm để tạo nên một
sự khác biệt tích cực tới thế giới.

Đội ngũ giáo viên xuất sắc cống hiến hết mình để giúp học sinh đạt được
phong độ cá nhân tốt nhất và nhận được nhiều kiến thức nhất từ hiểu biết của
chính họ. Tất cả các giáo viên của chúng tôi đều sở hữu văn bằng sư phạm từ
các trường thuộc tỉnh Ontario hoặc chứng chỉ sư phạm từ các chương trình
đào tạo giáo viên nổi tiếng thế giới. Giáo viên của Bronte College thường
xuyên tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn tại các trường đại học
danh tiếng trong phạm vi Toronto mở rộng (GTA). Với đam mê muốn thử thách
học sinh nhằm hướng các em vươn tới sự hoàn hảo, giáo viên không chỉ hỗ
trợ học sinh trong lớp học, mà còn trong rất nhiều các hoạt động ngoại khóa
nhằm phát triển khả năng lãnh đạo, sự tự tin và sự tôn trọng.

“Khơi nguồn cảm hứng học tập chính là cách
mở cửa thế giới theo một cách vô cùng kì diệu”
DIANE FINLAY B.A., M. Ed, OCT.
Hiệu trưởng nhà trường
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CHƯƠNG TRÌNH
HỌC THUẬT
Bronte College luôn nỗ lực để tạo ra các chương trình học tập thú vị
nhằm giúp học sinh tiếp cận với các trường hàng đầu trên thế giới.
Phương Thức Chuyển Tiếp
Tới Bậc Sau Trung Học
Lớp

9

8 tín chỉ

Lớp

10

8 tín chỉ

Lớp

11

8 tín chỉ

IB*

Lớp

12

6 tín chỉ

AP*

Pre
IB*

Tín chỉ chuyển tiếp lên đại học *
* Học sinh đăng ký chương trình Tú tài quốc
tế bậc Trung học phổ thông phải học 6 tín chỉ
ở lớp 11 và 11 tín chỉ ở lớp 12. Học sinh theo
học chương trình này hoặc chương trình Nâng
cao AP có thể chuyển tiếp tín chỉ vào đại học
sau khi hoàn thành xuất sắc khóa học/kỳ thi
Tú tài quốc tế IB hoặc kỳ thi AP.

Chương trình đào tạo của trường Bronte xây dựng dựa trên
khung giáo trình chuẩn của tỉnh Ontario, đi kèm với các
chương trình nâng cao bao gồm chương trình Nâng cao AP
và Tú tài Quốc tế (IB).
Là một trường đào tạo Tú tài Quốc tế, trường trung học
Bronte khuyến khích một môi trường học tập cộng tác - nơi
tập trung một nền giáo dục thực tiễn dựa trên việc đặt ra các
câu hỏi hơn là ghi nhớ kiến thức một cách đơn thuần trong
lớp học. Bằng việc đáp ứng các yêu cầu theo quy định của
Bộ Giáo Dục tỉnh Ontario, tất cả học sinh Bronte tốt nghiệp
sẽ nhận được Bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario (OSSD) và
có thể chọn theo đuổi chương trình học lấy bằng Tú tài Quốc
tế Trung học Phổ thông (DP) tại các lớp 11 đến lớp 12 hoặc
chương trình Nâng cao (AP) tại lớp 12. Học sinh theo học các
chương trình này có thể được công nhận tín chỉ chuyển tiếp
đại học sau khi hoàn thành xuất sắc các môn học tại lớp 12.

Các Chương Trình Đào Tạo
Chương Trình Tú Tài Quốc Tế
Trung Học Phổ Thông (DP)

Chương Trình Nâng Cao (AP)

trên toàn thế giới bởi sự xuất sắc, mục đích chương trình

đang theo học tại các trường trung học. Bộ phận tuyển

khi học lên các bậc Cao đẳng - Đại học và các bậc học tiếp

khó của các bài thi trong chương trình AP, do đó học sinh

kiện cho học sinh phát triển về trí tuệ, hành vi thể chất, tâm

sự chuẩn bị cho các khóa Cao đẳng hoặc Đại học sau này.

học 6 nhóm môn học chính: Ngôn ngữ và Văn học, Ngôn

(không có thiết bị điện tử hỗ trợ).

Được ghi nhận và tôn trọng giá trị bởi các trường đại học

được tham gia các kỳ thi thuộc bậc đại học trong khi vẫn

DP các lớp 11 - 12 chuẩn bị cho sự thích nghi thành công

sinh của các trường đại học, cao đẳng công nhận mức độ

theo sau này. Chương trình được thiết kế nhằm tạo điều

theo học AP sau khi tốt nghiệp sẽ được đánh giá cao về

lí và xã hội, với chương trình DP học sinh có cơ hội được

Học sinh tại Bronte College sẽ làm các bài thi AP trên giấy

ngữ thứ hai, Cá nhân và Xã hội, Khoa học Thực nghiệm,

Bronte College là trung tâm tổ chức kỳ thi AP trong khu

Toán học và Khoa học máy tính, Nghệ thuật. Chương trình

đòi hỏi học sinh học ít nhất hai ngôn ngữ để mở rộng sự
hiểu biết của họ về những nền văn hóa khác nhau. Ngoài

việc nghiên cứu liên ngành, chương trình DP yêu cầu học
sinh áp dụng kiến thức và kỹ năng đạt được trong quá trình

Tháng 9

(Kỳ tuyển sinh
đầu tiên)

Tháng 2

(Kỳ tuyển sinh
thứ hai)

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1

(Kỳ học mùa hè)

Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tháng 8

cầu, College Board có thể chuyển kết quả tới các trường
đại học mà học sinh đã chọn.

1) Bài luận mở rộng

được xếp vào lớp nâng cao hoặc cả hai. Việc được quy đổi

Hỗ Trợ Tiếng Anh

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc chuyển đổi giữa môi trường

học ESL - Tiếng Anh Ngôn Ngữ Hai - sang môi trường học
tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, học sinh sẽ được xếp vào

các lớp ESL dựa theo trình độ tiếng Anh đã được kiểm tra
trước đó, nhằm kết hợp hài hòa với việc đăng ký các tín
chỉ môn học khác. Các học sinh thuộc trình độ trung cấp/

Bronte College có ba kỳ nhập học là Tháng 9, Tháng 2 và Tháng 7 (Kỳ mùa hè). Kỳ mùa thu bắt
đầu vào tháng 9 kết thúc vào tháng 1, học kỳ mùa đông bắt đầu từ tháng 2 kết thúc vào tháng 6.
Nếu học sinh quan tâm đến kỳ học hè thì chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 7 cho đến tháng 8.

thi AP ngay tại trường mà không cần đi đâu xa. Theo yêu

Nếu vượt qua được kỳ thi này, học sinh sẽ được các trường

3) CAS (Sáng tạo, Hành vi và Dịch Vụ)

Tháng 7

vực, do đó học sinh của trường có thể trực tiếp tham gia kỳ

học tập thông qua ba yếu tố cốt lõi:
2) Lý thuyết kiến thức

Các kỳ nhập học

Chương trình Nâng cao AP mang đến cho học sinh cơ hội

nâng cao, sẽ có cơ hội vừa cải thiện ngôn ngữ vừa có thể
hoàn thành các tín chỉ theo chương trình trung học tỉnh

Ontario; trường hợp học sinh có trình độ ngôn ngữ thấp
hơn, nhà trường sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để các em rèn
luyện các kỹ năng Anh ngữ.

đại học quy đổi tín chỉ tương đương năm nhất đại học,
tín chỉ hay được xếp vào lớp nâng cao sẽ giúp ích rất nhiều
cho học sinh trong việc tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Chương Trình Cấp Tốc
(Dành Cho Học Sinh Lớp 12)

Chương trình Cấp tốc là chương trình đặc biệt dành riêng
cho học sinh lớp 12 có mong muốn đạt được 6 tín chỉ dự bị
đại học. Được bắt đầu vào tháng 12 và kết thúc vào tháng

6, chương trình này được thiết kế cho những học sinh có
quyết tâm và có khả năng đạt được kết quả xuất sắc trong

một khoảng thời gian ngắn, cho phép học sinh có thể kịp
nhập học tại đại học vào kỳ học tháng 9 cùng năm đó.
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Tìm hiểu thêm về hành
trình chinh phục mục
tiêu của Aisha!

Gặp gỡ

AISHA

Lớp 12

Cống Hiến
Hăng Hái
Sôi Nổi

Aisha ước mơ trở thành một bác sĩ trong tương lai. Kể từ khi đến
học tập tại Bronte vào năm 2019 từ Ghana, Aisha đã chăm chỉ học
tập và tham gia vào nhiều hoạt động và sự kiện tại Bronte College,
điển hình là Đội nhảy. Sự chăm chỉ đã giúp em nhận được thư
chấp thuận vào chương trình Nghiên cứu Sức khỏe của University
of Waterloo, ngôi trường mà em đã giành được học bổng đầu vào
dựa trên điểm trung bình cuối kỳ.

Bạn đã học tại Bronte College trong bao lâu và điều gì đã
giúp thời gian học tập của bạn ở đây trở nên đặc biệt?

Mình đã học tập tại đây từ tháng 9 năm 2019. Cộng đồng bạn bè và nhân viên

trường đã giúp thời gian học ở đây của mình trở nên đặc biệt. Mình đã có thể tìm
thấy những người bạn cùng chí hướng. Trong học kỳ đầu tiên và thứ hai, mình
là thành viên của Đội nhảy tại Bronte College và đó chắc chắn là một trải nghiệm

tuyệt vời. Mình có thể kết bạn và làm quen với mọi người, đồng thời được làm
điều mình yêu thích.

Bạn đã được nhận vào trường đại học nào và những
chương trình nào? Bạn có được cấp học bổng nào không?

Mình đã được nhận vào chương trình Khoa học Y sinh của York University, chương
trình Khoa học Sức khỏe của Wilfrid Laurier University, chương trình Nghiên cứu
Sức khỏe của University of Waterloo và chương trình Khoa học Đời sống của

University of Toronto, mình đã được cấp học bổng cho một số chương trình. Mình
đã quyết định nhập học University of Waterloo, chương trình Nghiên cứu Sức khỏe
và giành được học bổng đầu vào dựa trên điểm trung bình cuối kỳ của mình.

Mục tiêu trong tương lai của bạn là gì?

Mình thực sự hy vọng sẽ có trải nghiệm tốt ở trường đại học, nơi mình có thể
gặp gỡ những con người mới và tiếp tục phát triển con đường học vấn của mình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, mình hy vọng sẽ tiếp tục theo học trường y vì mình
muốn trở thành bác sĩ trong tương lai.

Giáo viên hoặc cố vấn hướng dẫn nào có ảnh hưởng
tới bạn nhất trong thời gian học tại Bronte?

Aisha

Quốc tịch: Ghana
Đại học: York University
Chương trình học: Khoa học sức khỏe
Câu lạc bộ: Đội tự quản ký túc xá, Đội nhảy

Mình thực sự biết ơn Cô McGinnis vì đã luôn trả lời các câu hỏi liên quan đến

việc nộp đơn vào trường đại học. Cô đưa ra các giải pháp bất cứ khi nào mình
gặp vấn đề và luôn hỗ trợ bất cứ khi nào mình cập nhật về trạng thái hồ sơ của
mình cho cô.
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MÔI TRƯỜNG
HỌC TẬP
Bronte nuôi dưỡng môi trường học tập cởi mở,
hòa nhập – nơi sự đa dạng văn hóa được tôn
trọng. Đội ngũ giáo viên và tư vấn viên chuyên
môn cao của chúng tôi luôn khuyến khích học
sinh phát huy tất cả tiềm năng của mình.

Chúng tôi hỗ trợ học sinh xác định kế hoạch tương lai và mục tiêu học tập của mình.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ
TỐT NGHIỆP

30 tín chỉ

30

18 tín chỉ bắt buộc
• Những môn học bắt buộc bao gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Nghệ thuật,

			 Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Định hướng nghề nghiệp, Ngôn ngữ thứ hai.

12 tín chỉ tùy chọn
• Học sinh có quyền lựa chọn các môn tự chọn từ biểu lịch dựa trên sở thích cá nhân.

Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Ontario (OSSD)

Những học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông sẽ được trao Bằng Tốt
nghiệp Trung học Ontario (OSSD) do Bộ Giáo Dục Ontario cấp. Những học sinh đã từng
tham gia các khóa học trung học tại một quốc gia khác sẽ được quy đổi các tín chỉ
tương đương dựa trên thành tích hoàn thành các môn học trước đó.

OSSLT
Bài kiểm tra đọc viết tỉnh Ontario (Osslt)

Dưới đây là các yêu cầu học sinh cần phải hoàn thành để tốt nghiệp và
nhận được Bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario.

• Được thiết kế và đánh giá bởi EQAO (Tổ chức chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng giáo dục)

• Đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ dựa trên tiêu chuẩn đánh giá của tỉnh Ontario đối với trình

			 độ lớp 9 theo bài kiểm tra đánh giá chính thống

• Trường Bronte tổ chức bài kiểm tra thử trước khi tham gia chính thức OSSLT

• Những học sinh không qua bài kiểm tra thử sẽ nhận được sự giúp đỡ để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

40 Giờ

Community Service

40HR

• Học sinh phải hoàn tất 40 giờ* phục vụ cộng đồng
• Có thể được hoàn thành tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian học trung học
• Các giờ phục vụ cộng đồng có thể diễn ra ở doanh nghiệp với điều kiện công việc này không

			 thay thế cho các công việc được trả lương, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức công và các
			 tổ chức phi chính thức

*Dựa vào năm mà học sinh nhập học: lớp 9/10 - 40 giờ, lớp 11 - 20 giờ, lớp 12 - 10 giờ
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Lớp 12

Gặp gỡ

MAHDI

Mahdi là một học sinh rất chăm chỉ, em đã học tập tại Bronte College
được 3 năm và hiện tại em đang học lớp 12. Trước khi đến Bronte,
Mahdi sinh sống và học tập tại Tehran, Iran. Những lúc không bận
học, Mahdi ý thức được tầm quan trọng của sự năng động và luôn
muốn lan tỏa sự năng động này đến các bạn học sinh khác trong
trường. Từ việc là đội trưởng đội bóng chuyền, đến việc giúp đỡ
các bạn đang luyện tập tại trung tâm thể hình, và là thành viên của
Hiệp hội thể thao (SAC), Mahdi làm tất cả mọi thứ! Mahdi đang mong
muốn theo học ngành Vận động học và Khoa học sức khỏe tại York
University và theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ.

Tận tụy
Năng động
Cuốn hút
Xem thêm về trải nghiệm
sống và học tập tại nước
ngoài của Mahdi.

Bạn đã học tại Bronte College được bao lâu và điều gì
đã khiến quãng thời gian học tập của bạn ở đây trở
nên đặc biệt? Ví dụ, bạn có tham gia vào các câu lạc
bộ dành cho học sinh không?

Tôi đã học tập tại Bronte College được 3 năm rồi. Tình bạn với các bạn học sinh
khác đến từ khắp nơi trên thế giới là điều tuyệt vời nhất tôi được trải nghiệm
tại trường. Trong suốt thời gian học tại Bronte, tôi đã tham gia vào khá nhiều
câu lạc bộ trong trường. Tôi được xem là đội trưởng đội bóng chuyền, là một
thành viên tích cực của Hiệp hội thể thao (SAC) và tôi cũng giúp đỡ các bạn khác
đang luyện tập tại phòng thể hình của nhà trường.

Bạn đã được nhận vào những trường đại học và
chương trình nào? Bạn có nhận được học bổng không?

Thật may mắn, điểm GPA của tôi khá tốt để được nhận vào các trường đại học.
Tôi được chấp thuận vào cả 2 chương trình tại các trường York University, Trent
University, Ryerson University và Western University. Tôi cũng nhận được học
bổng từ các trường York University, Western University và Trent University. Tôi
đã quyết định theo học chương trình Cử nhân khoa học về Khoa học sức khỏe
và Vận động học (Bsc) tại York University.

Mục tiêu trong tương lai của bạn là gì?

Mục tiêu tương lai của tôi là trở thành một bác sĩ, điều đó có nghĩa là chặng
đường học tập phía trước của tôi còn khá dài. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi
sẽ tiếp tục học lên các trường y khoa. Sau đó, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu với tư
cách là một bác sĩ.
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Mahdi

Quốc tịch: Iran
Đại học: York University
Chương trình học: Vận động học
Câu lạc bộ: Hội thể thao học sinh, Đội bóng chuyền

Kí túc xá
“Đội ngũ nhân viên ký túc xá Bronte là một
trong những đội ngũ nhân viên chu đáo nhất
tại trường vì ưu tiên của họ luôn là học sinh.”

Bronte College cung cấp phòng ký túc an toàn và thoải mái cho hơn 350 học sinh. Xấp xỉ 83% số phòng là phòng đơn
trong khi số phòng còn lại là phòng đôi hoặc phòng bốn. Khu ký túc xá được mở cửa vào cả các ngày lễ và kỳ nghỉ,
đây là ngôi nhà chung của học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra một môi trường sống vô cùng sôi động.

Phòng đôi*

Phòng đôi*

– Cordelia

Phòng bốn*

Đội Ngũ Nhân Viên Ký Túc Xá

Nhân viên kí túc xá giúp tạo ra một môi trường thân thiện,
điều đó giúp phát huy và nâng cao khả năng học tập của
học sinh. Họ giúp đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học
sinh, đồng thời xây dựng cuộc sống sinh hoạt năng động
sau giờ học và vào cuối tuần. Họ cũng là những người
đứng ra tổ chức các chuyến du lịch tham quan sau giờ
học hoặc vào cuối tuần tới những địa điểm nổi tiếng như
tòa nhà CN, thác nước Niagara, Công viên giải trí Canada
Wonderland và thành phố Quebec. Trường Bronte luôn cố
gắng để giúp cuộc sống nội trú trở thành trải nghiệm bổ
ích, viết lên những kỉ niệm đáng nhớ về tình bạn lâu bền.

Đội Tự Quản Ký Túc Xá

Các học sinh thuộc đội tự quản cũng là một nguồn hỗ
trợ quan trọng sau giờ học. Các em được giao nhiệm vụ
quản lý cho từng tầng ký túc và chịu trách nhiệm giám
sát an toàn, hướng dẫn cho các học sinh khi cần và tạo
ra niềm vui cùng với môi trường gắn kết trong phạm vi
ký túc. Các học sinh trong nội trú là yếu tố không thể
thiếu, mang đến sự thành công của chương trình nội trú
tại Bronte, các em được khuyến khích tham gia các hoạt
động tạo ra trải nghiệm đích thực khi du học nước ngoài.

Chương Trình Cuộc Sống Ký Túc Xá

Học sinh dưới 17 tuổi bắt buộc phải ở ký túc xá. Vào các
buổi tối từ thứ 2 đến thứ 5, từ 07:00 đến 09:00, các em
phải tham gia vào giờ tự học được giám sát tại Study
Hall – Hội trường học tập. Học sinh cũng có thể tham gia
vào hầu hết các buổi dã ngoại cuối tuần được đề cập bên
trên mà không cần đóng thêm phí.

Homestay

Ngoài lựa chọn ở ký túc xá, Bronte College còn cung cấp dịch
vụ Homestay, chương trình này cho phép học sinh học từ lớp
9 đến lớp 12 đến sống tại gia đình bản xứ. Các gia đình chủ
nhà thường cách không xa khuôn viên trường và đây là một
cách lý tưởng để học sinh thích nghi với môi trường sống của
Canada, cũng như cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.
Chúng tôi sắp xếp gia đình bản xứ cho học sinh dựa vào sở
thích, thói quen nhằm mang lại một môi trường sống thoải
mái và nhiều kỷ niệm nhất cho các em. Tất cả gia đình chủ
nhà Homestay đều phải trải qua một quá trình chọn lọc kĩ
lưỡng bao gồm cả kiểm tra tham khảo, phỏng vấn cá nhân,
thăm nhà và lịch sử phạm tội của cảnh sát.
*Các phòng không trang bị phụ kiện như trong hình. Học sinh sẽ tự trang trí theo sở thích của mình.

Một ngày trong cuộc sống trong khuôn viên trường

Lịch trình sinh hoạt buổi tối

7:30am – 8:20am

8:20am – 8:30am

8:30am – 3:16pm

3:30pm – 5:30pm

Ăn sáng tại căn-tin

Quay lại phòng

Lên lớp học (thời gian ăn trưa giữa tiết 3 và tiết 4)

Các hoạt động ngoại khóa, sau giờ học

		

Phòng đơn*

5:30pm – 6:30pm

6:30pm – 9:00pm

Ăn tối tại căn-tin

Các hoạt động nội trú; Khu tự học Study Hall
(17:00 - 19:00, từ Thứ Hai - Thứ Năm)

9:00pm – 9:30pm

10:00pm | 10:00pm – 11:00pm | 11:00pm

Ăn nhẹ tại căn-tin Xây dựng lệnh giới nghiêm đối với học sinh nội trú

(Thứ Hai - Thứ Năm)

			

Bài tập về nhà và thời gian tự học

Giờ giới nghiêm đối với học sinh nội trú
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KHUÔN VIÊN
TRƯỜNG

Bắt đầu cuộc phiêu lưu và tự tin theo đuổi giấc mơ của
bạn để sống một cuộc sống hằng mong ước tại Bronte.

Nằm ngay tại trung tâm Mississauga, khuôn viên trường của chúng tôi bao gồm khu nội
trú, căn tin, các tiện nghi học tập và đằng sau là một công viên bảo tồn vô cùng yên tĩnh.

“

Trở thành thành viên của Ủy ban Thực
phẩm là điều tuyệt vời vì tôi được tìm hiểu
thêm về ẩm thực từ các quốc gia khác
nhau, trải nghiệm các món đặc sản của
nhiều nền văn hóa mới và làm việc với bạn
bè của mình sau giờ học” – Ruhi

Cơ sở vật chất
Chúng tôi mở cửa quanh năm, học sinh có thể tận hưởng các tiện ích mà chúng
tôi cung cấp, bao gồm phòng tập thể dục, phòng gym, thính phòng, thư viện,
sân tập, phòng thí nghiệm và rất nhiều quầy căn-tin. Tất cả phòng họp được
trang bị công nghệ THÔNG MINH nằm tăng tính gắn kết và tương tác trong quá
trình học tập. Các tiện nghi có thể sử dụng trong suốt khoảng thời gian quy định.

Căn-tin

Khu căn-tin của trường mở cửa quanh năm, cung cấp các bữa ăn dinh
dưỡng được chuẩn bị bởi đội ngũ đầu bếp khéo léo với đa dạng các nền
ẩm thực. Học sinh sẽ được phục vụ ba bữa sáng, trưa và tối từ thứ Hai đến
thứ Sáu cũng như được kèm them đồ ăn nhẹ từ thứ Hai đến thứ Năm. Vào
cuối tuần và nghỉ lễ sẽ được phục vụ bữa ăn phụ và bữa tối. Sẽ có thực đơn
riêng dành cho học sinh ăn chay hoặc theo đạo Hồi.

Thư viện

Thư viện của chúng tôi là một không
gian tuyệt vời được thiết kế để tạo điều
kiện học tập tương tác. Là trung tâm
cung cấp mạng và truy cập thông tin,
thư viện là nơi dành cho các học sinh
đến đọc sách, nghiên cứu, học tập và
tương tác. Học sinh được sử dụng
công nghệ hiện đại bằng cách kết hợp
nhiều nguồn thông tin đa dạng và kỹ
thuật số để nâng cao hiệu quả học tập.

Phòng tập gym và
Hoạt động ngoài trời

Khuôn viên của chúng tôi có phòng

thể chất và khu vực sân đa năng, nơi
mà rất nhiều những hoạt động thể

thao, xã hội và ngoại khóa diễn ra. Đặc
biệt, phòng thể dục thẩm mỹ được mở
cửa cả tuần để phục vụ học sinh.
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Thông minh
Tập trung
Tìm hiểu thêm về hành trình của
Mabel từ khi học tập tại Bronte
College tới khi tốt nghiệp để học
chương trình sau trung học.

Gặp gỡ

MABEL

Niên khóa 2010

Khát vọng

Gặp gỡ cựu học sinh trường Bronte College, Mabel! Mabel đến Bronte
College lần đầu tiên vào năm 2010 từ Singapore và hiện đang làm
việc tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)
và có trọng trách về truyền thông sức khỏe.

Những cơ hội thú vị nào mà bạn đã nhận được từ
khi tốt nghiệp Bronte College?

Sau khi tốt nghiệp Bronte College, tôi theo học và nhận bằng Cử nhân Khoa
học về Y tế Toàn cầu tại University of Toronto và thực tập tại Trung tâm Y tế
Cộng đồng tỉnh Ontario. Tôi đã nghiên cứu các phương pháp hỗn hợp về các
bệnh truyền nhiễm ở Singapore trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ Y
tế Cộng đồng về Khoa học Xã hội và Hành vi tại Harvard T.H. Chan School of
Public Health. Tôi hiện đang làm việc tại CDC trong mảng truyền thông sức
khỏe cho các đợt bùng phát bệnh tiêu chảy và COVID-19.

Đối với bạn, điều gì đáng nhớ nhất khi học tập
tại Bronte College?

Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi tại Bronte College chính là khoảng thời
gian tôi học tập và sinh hoạt cùng các bạn, tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ
rất sát sao từ các cố vấn viên và giáo viên trong trường, quy mô lớp học nhỏ
đã giúp chúng tôi trở nên gắn bó như một gia đình.

Bạn có lời khuyên nào dành cho những bạn học
sinh hiện đang học tập tại Bronte College không?

“Hãy tận dụng sự hỗ trợ và hướng dẫn từ những giáo viên đầy nhiệt huyết của
trường. Việc học trên trường có thể chiếm nhiều thời gian của bạn, nhưng hãy
luôn dành thời gian để kết bạn và tham gia các hoạt động khác - Tôi đã có rất
nhiều người bạn thân tại Bronte!”

Mabel

Quốc tịch: Singapore
Chương trình Đại học:
Cử nhân Khoa học tại University of Toronto,
Thạc sĩ Khoa học Harvard

17

Được tổ chức bởi học
sinh lớp 12 của Bronte

Hoạt Động
Ngoại Khóa
Khám phá niềm đam mê và sở thích của bạn, tạo nên những kỉ niệm
khó quên tại Bronte College. Khu học xá của Bronte sẽ mang đến vô
vàn cơ hội nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn và hoàn thiện bản thân.
Có rất nhiều cơ hội giúp học sinh phát triển bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa như các
câu lạc bộ dành cho học sinh, các môn thể thao và tham gia các hoạt động cộng đồng địa phương.

Các hoạt động bổ trợ

Các Câu Lạc Bộ Và Hoạt Động Thể Thao

Chúng tôi nhìn nhận các giá trị to lớn của các hoạt
động ngoài giờ học đem lại, ở đây các em sẽ có cơ hội
tham gia các hoạt động thể thao có giám sát và các
câu lạc bộ cho học sinh sau giờ học. Là một thành viên
của hiệp hội thể thao các trường trung học khu vực
Peel (ROPSSAA), các thành viên sẽ được tham gia thi
đấu thể thao với những trường khác. Chúng tôi mang
đến rất nhiều câu lạc bộ, các môn thể thao và các hoạt
động dựa trên sở thích của các em, vì vậy mỗi kỳ sẽ có
những chương trình ngoại khóa độc đáo và gắn kết.

Hội đồng Lãnh đạo

Học sinh sẽ có cơ hội trở thành thành viên của hội
đồng. Các em sẽ được yêu cầu chứng minh thành tích
học tập, hành vi gương mẫu và có mong muốn phát
triển kỹ năng lãnh đạo. Thành viên của hội đồng sẽ hỗ
trợ Bronte College trong việc thay mặt cho trường tại
ngày lễ mở cửa tham quan trường và trong một số sự
kiện khác. Hội đồng cũng sẽ tổ chức một loạt các hoạt
động cho các bạn học sinh để tạo nên tinh thần học
tập và đoàn kết giữa trong cộng đồng.

Nghệ Thuật

Chương trình Đào tạo Nghệ thuật của chúng tôi bao
gồm đa dạng các khái niệm và chủ đề từ Lịch sử Nghệ
thuật, các Yếu tố Nghệ thuật và Thiết kế, cho đến các
chương trình đọc hiểu về Truyền thông, Nhiếp ảnh và
Nghệ thuật đương đại, Âm nhạc và Kịch nghệ. Chúng
tôi khuyến khích học sinh tận dụng nền tảng văn hóa
của họ để truyền cảm hứng cho các tác phẩm và thúc
đẩy một môi trường học tập có tư duy đa dạng, hấp dẫn.
Hàng năm, chúng tôi tổ chức một buổi trưng bày nghệ
thuật các tác phẩm nổi bật nhằm thể hiện những kỹ
năng mà học sinh đã được dạy trong suốt quá trình
học. Học sinh các lớp nghệ thuật cũng có cơ hội tham
dự các chuyến đi thực tế đến các phòng trưng bày khác
nhau, giúp các em có những liên hệ thực tế từ các triển
lãm với những kiến thức đã học được trong suốt khóa
học. Trong năm học, học sinh cũng có cơ hội trình bày
các tác phẩm của mình ở các vị trí trong trường và ở
các sự kiện trường tổ chức để tạo mối liên hệ giữa lý
thuyết và ứng dụng.
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BÁO CÁO NHANH
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
KHOA HỌC

1 McMaster University

41%

2 University of Toronto

•
•
•
•
•

Kỹ thuật
Khoa học máy tính
Khoa học sinh học và tự nhiên
Nghiên cứu môi trường
Công nghệ thông tin

KINH TẾ

3 Ryerson University

Kế toán và Tài chính
Kinh tế
Quản lí doanh nghiệp
Marketing
Toán học và Thống kê

4 Brock University
NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI

17%

5 Trent University
6 University of Waterloo

CÁC NGÀNH KHÁC

7%

98%

Các cấp lớp đào tạo

9-12

quốc gia trên thế giới

Nghiên cứu kiến trúc
Nghệ thuật và thiết kế
Khách sạn và Du lịch
Nghiên cứu ô tô

Sĩ số lớp học

15

Nam
49% 51%

Nữ

NHỮNG HỖ TRỢ VỀ NGÔN NGỮ TIẾNG ANH
CHƯƠNG
TRÌNH TÚ
TÀI QUỐC
TẾ IB

CHƯƠNG TRÌNH PHỤ ĐẠO
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO AP

HỌC THUẬT | SỰ CAM KẾT | SỰ ĐIỀU CHỈNH
Hội trường tự học buổi tối | Nhóm phụ đạo học sinh

|

LÃNH ĐẠO

|

GIAO TIẾP

|

TÔ N TRỌ NG

8 tầng

301 phòng

Phòng cá nhân: 251 phòng đơn
Phòng chung: 46 phòng đôi | 4 phòng bốn

Sức chứa lên tới 359 học sinh
• Mở cửa 365 ngày, bao gồm cả ngày Lễ
• Tiện nghi trong học tập, khu căn tin và
Khu nội trú
• Các chuyến dã ngoại cuối tuần và Các
hoạt động giao lưu
• Khu nội trú và Đội tự quản
• Y tá trường học
• An ninh 24/7 Nhân viên Lễ tân

Địa Điểm
Đ

Học sinh đến từ 31

•
•
•
•

TRÁCH NHIỆM

1 - 4 nam | 5 - 8 nữ

Căn tin

7 York University

Sau trung học

• Truyền thông, Văn hóa,
Công nghệ và Thông tin
• Tâm lý học
• Khoa học xã hội và Nhân văn
• Nghệ thuật và Nghiên cứu đương đại

|

Tiện Nghi Trong Khuôn Viên
Kí túc
c xá

35%

•
•
•
•
•

ĐỘC LẬP

Khuôn Viên Trường

Tiện Nghi +
An Toàn Dưới
Một Mái Nhà

Thực Phẩm Tươi Sạch
Và Phòng Ăn Hiện Đại
•
•
•
•
•
•

Trải nghiệm không gian phòng ăn thoáng đãng, rộng rãi và sạch đẹp
Mở cửa 365 ngày, bao gồm cả ngày Lễ
1.600 bữa ăn được thực hiện hàng ngày
Tất cả các bữa ăn được chuẩn bị trong nhà
Thực phẩm theo mùa, tươi sống và đảm bảo vệ sinh
Thực đơn liên tục được cải thiện theo Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm

Khu Đô Thị Xanh Và An Toàn

• Mississauga luôn được xếp hạng là một trong những thành phố an toàn nhất của Canada
• Chỉ mất 20 phút để đến Trung tâm thành phố Toronto
• Hơn 480 công viên và 23 tuyến đường, 11 trung tâm cộng đồng và nhiều tiện nghi
về nghệ thuật và giải trí khác
• Trung tâm thành phố sôi động với các trụ sở chính của các công ty lớn, khu vui chơi giải
trí và thương mại

21

APPL

HỌC PHÍ TRUNG HỌC
2022-2023
Học Phí
Lớp 9, 10 hoặc 11

(8 môn học mỗi khối)

$21,760.00

Lớp 12/Dự bị đại học/ Các lớp Nâng cao AP + (6 môn học) $18,600.00
Chương trình học cấp tốc Lớp 12

Chương trình Hỗ trợ Anh ngữ

(tháng Mười hai đến tháng Sáu)++

(110 giờ)

$19,200.00
$3,250.00

Học phí chương trình Tú tài Quốc tế IB (DP)+++
Chương trình Tú tài Quốc tế IB Lớp 11 (DP I)

Chương trình Tú tài Quốc tế IB Lớp 12 (DP II)

$22,000.00
$23,400.00

Phí ký túc xá (đã bao gồm các bữa ăn)++++
Phòng đơn (Kỳ nhập học mùa thu và mùa đông)
Phòng đôi (Kỳ nhập học mùa thu và mùa đông)

Phòng bốn (Kỳ nhập học mùa thu và mùa đông)

Hè (mỗi tháng): tháng Bảy hoặc tháng Tám

$19,500.00

$18,000.00

$17,000.00
$1,950.00

Phí homestay do Bronte College giám sát (Kỳ nhập học mùa thu và mùa đông)++++
Phí Homestay

$15,510.00

- Đã bao gồm các bữa ăn sáng + ăn tối do chủ nhà chuẩn bị, chương trình ăn trưa + xe đưa đón

Phí khác*
Phí đăng ký thường niên

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

$2,500.00

Bảo hiểm y tế dành cho học sinh quốc tế (12 tháng)

$650.00

Thư giám hộ có công chứng***

$300.00

Phí xét đơn nhập học**

Chương trình Ký túc xá (dành cho học sinh dưới 17 tuổi)****

Chương trình ăn trưa

(tùy chọn cho học sinh không ở ký túc xá hoặc homestay)

$300.00

$1,100.00/kỳ

$1,250.00/kỳ

Tiền đặt cọc

(Các khoản tiền đặt cọc được hoàn trả lại (trừ đi các khoản khấu trừ thiệt hại) sau khi học sinh tốt nghiệp)

An ninh trường
1. Nộp hồ sơ online tại www.brontecollege.ca hoặc nộp bộ hồ sơ hoàn thiện bao gồm: Bản photo hộ chiếu,
học bạ hoặc bảng điểm của ba năm học gần đây và lệ phí xét đơn không hoàn lại $300 CAD.
2. Sau khi nhận được giấy tờ trên, hồ sơ sẽ được xem xét. Nếu học sinh được chấp thuận, Bronte College
sẽ cấp thư chấp thuận tạm thời có thông tin về chương trình học và các khoản phí phải chi trả.
3. Sau khi phụ huynh đóng các khoản phí cho Bronte College, trường sẽ cấp thư chấp thuận chính thức và
biên nhận tiền học. Học sinh quốc tế sau đó sẽ nộp đơn xin giấy phép du học tại Lãnh sự quán hoặc Đại
sứ quán Canada gần nhất.
4. Học sinh quốc tế dưới 18 tuổi sẽ cần giấy tờ giám hộ được hoàn thành bởi bố mẹ hoặc người giám hộ
hợp pháp, cùng với khoản phí giám hộ không hoàn lại $300 CAD.
Bảng điểm và đơn xin nhập học có thể được gửi tới email admissions@brontecollege.ca
Tất cả học sinh mới sẽ phải làm bài kiểm tra đầu vào môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học nếu được yêu cầu.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: www.brontecollege.ca, hoặc liên hệ trực tiếp với trường qua
số điện thoại 1 (905) 270-7788 hoặc email: admissions@brontecollege.ca.

An ninh ký túc xá

$1,500.00
$1,000.00

Tất cả các khoản phí tính bằng đô la Canada. Các khoản phí có thể thay đổi mà không thông báo trước. Trường sẽ không
hoàn trả các khoản phí đã nộp nếu học sinh rút lại hồ sơ hoặc bị trục xuất khỏi chương trình học hoặc ký túc xá.
AP: Chương trình Nâng cao AP

IB: Chương trình Tú tài Quốc tế IB

+
Học phí không bao gồm phí kiểm tra của chương trình Nâng cao AP. Phí kiểm tra được ấn định bởi Hội đồng
		 College Board và có thể thay đổi mà không báo trước. Phí kiểm tra của chương trình AP được trả cho Bronte
		 College; phí $140 cho học sinh của Bronte (2022-2023).

++
Học sinh có kết quả học tập tốt đủ điều kiện dự học chương trình Nâng cao và sẽ học 6 môn học lớp 12/Dự bị
		 đại học/Chương trình nâng cao (AP).
+++

		
		
		
		
		
++++

Toán lớp 11 là điều kiện tiên quyết cho chương trình Tú tài Quốc tế IB; học sinh đủ điều kiện sẽ được yêu cầu
học và đóng phí bổ sung. Học sinh không đủ số tín chỉ bắt buộc của OSSD có thể phải đăng ký thêm môn học
và đóng thêm học phí. Học phí của chương trình Tú tài Quốc tế IB được thu bởi Bronte College; Phí quản lý
chương trình IB (phí đăng ký và phí quản chế môn học) không bao gồm trong học phí của chương trình này.
Phí quản lý chương trình IB được quy định bởi IBO và có thể thay đổi mà không báo trước. Phí này có thể trả
thông qua Bronte College, khoảng $450 CAD cho DP I và $950 CAD cho DP II (2022-2023).
Ngày học được tính theo chính sách di trú và lịch học của trường.

* Chi phí đồng phục sẽ được gửi sau khi học sinh được chấp nhận.

** Lệ phí xét đơn nhập học không hoàn lại phải nộp kèm đơn xin nhập học.

*** Giám hộ: Học sinh dưới 18 tuổi sẽ được cấp một mẫu đơn yêu cầu giám hộ. Đơn này phải được hoàn tất và
		 có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, và phải gửi lại trường trước khi được cấp Thư chấp
		 thuận nhập học. Không hoàn lại lệ phí công chứng Thư giám hộ.
**** Đã bao gồm các chi phí sinh hoạt ký túc xá, chương trình hướng dẫn học tập và các chuyến đi tham quan.
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Ontario, Canada, L5B 1M9
Tel: +1 (905) 270 7788
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