Chương trình hợp tác
con đường danh giá
với Trường đại học
Toronto

Cung cấp cho học sinh xuất sắc một môi
trường cạnh tranh nhất
Hình ảnh của Trường Quản lý Rotman thuộc Đại
học Toronto

1

Cung Cấp
Cho Học
Sinh Môi
trường Xuất
Sắc Có Sức
Cạnh Tranh
Nhất

Tuyển sinh vào các trường đại học hàng đầu thế giới
Để được nhận vào các trường đại
học hàng đầu thế giới là một mục
tiêu đầy thách thức

Chương trình giáo dục nổi bật này
là chương trình hợp tác được công
nhận chính thức tại Đại học Toronto

Cạnh tranh rất quan trọng, và quá trình
tuyển chọn của các trường đại học này
vượt ngoài thành tích học tập đơn thuần.

Đại học Toronto hoàn toàn tin tưởng rằng
Columbia International College có chuyên môn
và nguồn lực để cung cấp chương trình học
tập với chất lượng tốt và sự thành công. Do
CIC là trường nội trú tư thục lớn nhất ở Bắc Mỹ,
đã cho ra một lượng lớn sinh viên thành công
vào đại học và có số sinh viên nhận học bổng
trong số các sinh viên tốt nghiệp cao nhất.

Chương trình Hợp tác Con đường
Danh giá mang đến cho sinh viên
năng lực cao lợi thế cần thiết khi
họ cạnh tranh để được nhận vào
đại học và có cơ hội việc làm trong
tương lai
Bằng cách đạt được một kết qủa học tập
vững chắc, được bổ sung bằng chương trình
giáo dục thực tế phong phú và đào tạo có hệ
thống về tính cách, sự tự tin và phát triển khả
năng lãnh đạo, sinh viên tốt nghiệp chương
trình này sẽ trở thành ứng cử viên ưu tú cho
các cơ hội học tập và sự chuyên nghiệp.
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Chương trình Hợp tác Ưu tú Elite là
sự hợp tác giữa hai trong số các tổ
chức giáo dục thành công nhất ở
Canada
Tuyển sinh năm 2019 vào 50 trường đại học
hàng đầu thế giới

Tuyển sinh năm 2019 vào 50 trường đại học hàng đầu thế giới
# of CIC Grads
Admitted

Số lượng sinh viên CIC tốt
nghiệp được nhận học

trường đại Top
học hàng
thế giới
The50World’s
50 đầu
Universities

World
Ranking
Xếp hạng
thế giới
Bảng xếp hạng theo Tổ
chức giáo dục QS

Bảng xếp hạng theo
Thời báo Times Higher

University
College
Đại học Luân
Đôn London
Imperial
College
Đại học Hoàng
gia London
Luân Đôn
Đại học Công
nghệ Nanyang
Nanyang
Technological
U

National
U ofgia
Singapore
Đại học Quốc
Singapore
Đại học
Edinburgh
The
University
of Edinburgh
Đại học
Hồng Kông
The
University
of Hong Kong
Đại học
Manchester
The
University
of Manchester
Đại học Toronto
University
of Toronto
Đại học
KhoaUhọc
và Côngand
nghệ
Hồng Kông
Hong
Kong
of Science
Technology
Đại họcCollege
Hoàng đế
Luân Đôn
King's
London
Đại họcUniversity
McGill
McGill
Đại học
Melbourne
The
University
of Melbourne
Đại học
Sydney of Sydney
The
University

The
University
of New
Đại học
New South
WalesSouth Wales
Đại học
TrungUniversity
văn Hương of
Cảng
The
Chinese
Hong Kong
Đại học
Queensland
The
University
of Queensland
Đại học British
Columbia
University
of British
Columbia
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Hai tổ chức xuất sắc hợp tác để thành công

trung học nội trú
#1 Trường
lớn nhất Bắc Mỹ

#1
bổng đầu vào đại
#1 Học
học lớn nhất

Đơn vị tuyển sinh lớn
nhất vào Đại học Toronto

Thành lập vào năm 1979, Columbia International College (CIC)
và Hệ Thống Giáo Dục & Chăm Sóc Toàn Diện (Total Care
Education System®), đã giành được sự tin tưởng của phụ huynh
và học sinh tốt nghiệp từ hơn 100 quốc gia trên toàn cầu. CIC đã
phát triển để trở thành trường nội trú lớn nhất và thành công nhất
ở Canada.
Mỗi năm, CIC chào đón 1700 sinh viên đến từ 73 quốc gia, được
hỗ trợ bởi hơn 500 giáo viên và nhân viên.
Có năm cơ sở nội trú, riêng biệt cho nam và nữ. Dịch vụ phòng
và thức ăn dành cho 1500 học sinh và mở cửa quanh năm, kể cả
ngày lễ.
Ngoài ra, CIC còn sở hữu Trung tâm Hội nghị và Lãnh đạo Bark
Lake rộng 283 héc-ta để đào tạo khả năng lãnh đạo cho học
sinh.training.
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đại học tại
#1 Trường
Canada

#25 Trường đại học tại thế giới
Được thành lập vào năm 1827 tại Toronto, Ontario, Đại học Toronto
là trường đại học nghiên cứu công lập lớn nhất Canada. Có hai cơ
sở tại Scarborough và Canterauga. Bằng một số lượng đáng kể,
trường nhận được tài trợ nghiên cứu khoa học hàng năm nhiều nhất
đến từ mọi trường đại học ở Canada.
Trường sở hữu một di sản mang tính đóng góp toàn cầu. Đây là nơi
đẻ của insulin và nghiên cứu tế bào gốc. Ngoài ra còn là nơi đặt
kính hiển vi điện tử thực tế đầu tiên, nơi của sự phát triển cảm ứng
đa điểm công nghệ, sự phát triển của lý thuyết NPcompleteness, và
là nơi đã nhận dạng lỗ đen đầu tiên Cygnus X-1.
Đại học Toronto đã đào tạo ra hai vị Toàn Quyền, bốn thủ tướng
Canada, bốn nhà lãnh đạo nước ngoài, mười bốn Thẩm phán của
Tòa án Tối cao, và đã được gắn kết với mười người đoạt giải Nobel.
been affiliated with ten Nobel laureates.

Một chương trình hợp tác chưa từng có
Cặp đối tác hoàn hảo

“

Chương trình Hợp tác Con đường
Danh giá của CIC - hoàn toàn độc
đáo ở Canada và là chương trình hợp
tác chính thức duy nhất được công
nhận tại Canada bởi Đại học Toronto được thiết kế để chuẩn bị
toàn diện cho sinh viên với các yêu
cầu khắt khe để vào học tại các
trường đại học tốt nhất thế giới.

Từ khi được thành lập năm 1979, trường Columbia International
College (CIC) đã và đang phát triển lớn mạnh để trở thành một trong
những trường nội trú tốt nhất Canada. Trường cung cấp giáo trình học
cho học sinh cấp 2 và cấp 3.
Đại học Toronto là một trong những trường đại học được xếp hạng
hàng đầu thế giới. Chìa khóa cho vị thế ưu tú của trường là tập trung vào
việc thu hút các sinh viên có khả năng chứng minh sự kết hợp giữa thành
tích học tập xuất sắc; kỹ năng toàn diện trong lãnh đạo, sáng tạo và giao
tiếp; và một mối liên kết sâu sắc với nhân loại.

Một chương trình hợp tác ấn tượng
Hằng năm, sinh viên tốt nghiệp trường Columbia International
College đã trở thành những sinh viên ưu tú tại Đại học Toronto.
Nhiều cựu sinh viên CIC đã được trao học bổng và bằng cấp với kết
quả học tập xuất sắc.

“

Hồ sơ theo dõi này là cơ sở của một thỏa thuận chưa từng
có giữa Đại học Toronto và CIC: Chương trình Hợp tác Con đường
Danh giá.

Ken Withers

Giám đốc
Tuyển sinh viên đại học
Đại học Toronto

Một chương trình hợp tác được công nhận chính thức bởi Đại học
Toronto và được thiết kế để chuẩn bị toàn diện cho sinh viên với các yêu
cầu khắt khe để vào học tại các trường đại học tốt nhất thế giới.
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Một tổ chức
xuất sắc
Đây là một cơ hội
giáo dục độc đáo
mà không học sinh
ưu tú nào nên bỏ lỡ.

Chương trình gây quỹ
Tầm nhìn
Biến những người trẻ tuổi xuất chúng
thành những nhà lãnh đạo tương lai trong
cộng đồng toàn cầu.

Làm phong phú

Kinh nghiệm học tập

Nhiệm vụ
Chương trình Hợp tác Con đường Danh
giá xác định và chuẩn bị cho
sinh viên có thành tích ưu tú trở thành
những ứng cử viên sáng giá
cho các trường đại học hàng đầu thế giới,
giúp họ thành công xuất sắc
ngay cả trong cuộc sống.

Một chương trình 2 năm

Chương trình Hợp tác
Ưu tú Elite (Elite/ Elite
Pathway/ EPP)

Phát

triển năng lực học tập

Hoàn

thiện bản thân

Được thiết kế cho học sinh đã học hết lớp
10, chương trình Hai Năm kết hợp sự phát
triển cá nhân mạnh mẽ và sự nghiêm túc
trong học tập - những đặc điểm cân bằng
mà các trường đại học hàng đầu tìm
Một chương trình hợp tác độc đáo được công nhận chính thức bởi Đại học Toronto
và được thiết kế để chuẩn bị một cách toàn diện cho học sinh các yêu cầu khắt khe
để vào học tại các trường đại học tốt nhất thế giới.
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Chương trình phần 1
Elite
Xây dựng sức mạnh học
Phần 1

Phát triển năng lực học tập
Đào tạo học thuật chính quy

Trau dồi kỹ năng tiếng anh

Khi được nhận vào chương trình Hai Năm
này, sinh viên xác định chuyên ngành họ dự
định học tại trường đại học:
• Kinh doanh
• Kỹ sư
• Khoa học máy tính
• Khoa học tự nhiên
• Các nghành khai phóng

• Các khóa học bổ sung về viết
luận tiếng Anh
• Kỹ năng hùng biện và thuyết trình
• Thi IELTS với các giám khảo IELTS

Dựa trên chuyên ngành đã chọn, sinh viên
tuân thủ theo một bộ các tín chỉ Ontario mỗi
học kỳ. Một số khóa học sẽ phổ biến với
mọi chuyên ngành, và sẽ có những yêu cầu
cụ thể cho các lĩnh vực nghiên
cứu nhất định.
Sinh viên buộc phải tham gia các hội thảo
bổ sung theo các nhóm nhỏ trong một số
môn học mỗi học kỳ. Các hội thảo này chỉ
dành cho sinh viên trong ngành.
Các khóa học và hội thảo bổ sung được
thiết kế để cung cấp cho sinh viên một khóa
đào tạo nâng cao, nghiêm ngặt trong lĩnh
vực mà họ dự định theo học tại trường đại
học.

Các cuộc thi học thuật trong các môn học
chính về Toán học, Kinh doanh và Vật lý.
Hỗ trợ tư vấn học tập
Một cố vấn học tập sẽ được chỉ định cho mỗi
sinh viên. Mỗi tháng, cố vấn này sẽ gặp gỡ
với học sinh và thảo luận về bất kỳ mối quan
tâm hoặc trở ngại nào mà học sinh đang gặp
phải. Bằng cách này, CIC có thể cung cấp sự
hỗ trợ phù hợp cho học sinh kịp thời.
Đều đặn mỗi học kỳ, kết quả học tập sẽ được
xem xét để xác định những sự hỗ trợ cần thiết
cho mỗi học sinh. Điều kiện để tiếp tục tham
gia chương trình phụ thuộc vào kết quả học
tập tốt.
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Chương trình phần 2
Elite
Làm phong phú kinh nghiệm học tập
Phần 2

Làm phong phú kinh nghiệm học tập
Chương trình Đào tạo Lãnh đạo
• Chương trình Đào tạo Lãnh đạo tại Trung
tâm Hội nghị và Lãnh đạo Bark Lake
• Làm việc theo nhóm, giao tiếp, quản lý rủi ro
• Hội nghị Model UN tại thành phố New York
hoặc địa điểm khác
• Hạng Vàng của Giải thưởng Duke of
Edinburgh
• Dự án cộng đồng ở nước ngoài
• Lên kế hoạch cho sự kiện

Huấn luyện kỹ năng
• Kỹ năng nói trước công chúng
• Kỹ năng hùng biện và thuyết trình
• Lễ nghi trong kinh doanh và cách cư xử
trong bàn ăn
• Cải thiện bản thân và hoàn thiện nhân cách

Chương trình Khởi nghiệp
• Quản lý một dự án có tác động đến cộng
đồng từ đầu đến cuối
• Học cách lập kế hoạch, ngân sách, thị
trường, thực hiện và đánh giá dự án

Tạo dựng mối quan hệ nghề nghiệp
• Dùng bữa trưa với các nhà lãnh đạo từ các
công ty lớn ở Canada
• Hội thảo với các giáo sư từ các khoa khác
nhau của Đại học Toronto

Hoạt động cộng đồng
• Nâng cao nhận thức và giáo dục người khác
về vấn đề toàn cầu
• Lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện cộng
đồng
• Tình nguyện trong một dự án cộng đồng ở
nước ngoài
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Chương trình phần 3
Elite
Hoàn thiện bản thân
Phần 3

Hoàn thiện bản thân
Xây dựng nhân cách
• Tôn trọng các cam kết và thể hiện sự kiên trì
đối với một chương trình đòi hỏi khắt khe
• Chứng minh độ tin cậy và khả năng cân bằng
trách nhiệm
• Thúc đẩy lối sống toàn diện bằng cách tham
gia vào nhiều hoạt động khác nhau

Luyện tập suy nghĩ sáng tạo
• Hoàn thành các hội thảo thúc đẩy sáng tạo
• Phát triển các giải pháp về vấn đề xã hội và chính trị
hiện nay
• Cung cấp các sự kiện thu hút sự hợp tác

Rèn luyện thể chất và phát triển tài năng
• Tuân thủ thói quen tập thể dục đều đặn
• Luyện tập thường nhật để có sức cho
những cuộc phiêu lưu và hành trình ở nước
ngoài
• Khám phá những đam mê mới hoặc cải
thiện những đam mê đã qua thực hành

Học cách thiết lập và đạt được mục tiêu của
bản thân
Bao gồm trong chương trình giảng dạy của CIC
là sự tham gia vào Hạng Vàng của Chương trình
Giải thưởng Duke of Edinburgh (được công
nhận trên toàn thế giới), có:
•
•
•
•

Thư giãn thể chất
Dịch vụ và những kĩ năng
Hành trình phiêu lưu cắm trại hấp dẫn
Một dự án tình nguyện về công bằng xã hội
được mở rộng ra nước ngoài
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Kế hoạch cho Chương trình 2 năm
Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá đầy đủ bao gồm bốn học kỳ thông thường và một học kỳ mùa hè.
Mỗi học kỳ được xây dựng dựa theo học kỳ trước đó, và hai năm kết hợp sẽ được chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên
để thành công ở đại học. Sinh viên hoàn thành toàn bộ chương trình sẽ nhận được chứng chỉ đặc biệt sau khi tốt
nghiệp.

Năm
2 (Khối212)
Year

Năm 1 (Khối 11)

Phát triển khả năng
lãnh đạo tại CIC

Nhiệm kì 1 Tháng 8 - Tháng 12

Lễ trao học bổng

Nhiệm kì Giữa Tháng 5 Cuối Tháng 5

Nhiệm kì 3 Tháng 8 Tháng 12

Hành trình phiêu lưu của Giải
thưởng Duke of Edinburgh

Hành trình phiêu lưu của Giải
thưởng Duke of Edinburgh

Dự án công bằng xã hội - Tình
nguyện ở nước ngoài

Phát triển Cá nhân và Hội thảo Phát triển Chuyên nghiệp
Các hoạt động Giải thưởng Duke Of Edinburgh - Hạng Vàng (cao nhất)
Hội nghị và Sự chuẩn bị cho Model UN (NYC hoặc nơi khác)

Tham quan các cơ sở của U of T
Gặp gỡ với Giám đốc tuyển dụng
của U of T để nhận Thư mời nhập
học
Bữa tối trang trọng trong khuôn
viên trường với đội ngũ giảng viên
và nhân viên của UoT

Hội thảo và Ăn tối với đại diện
tuyển sinh của UoT

Tư vấn nhóm nghề Kinh doanh

Trải nghiệm cuộc sống tại trường
Đại học Toronto
Tham quan trường Thương Mại
Rotman và ăn trưa với Giám đốc
tuyển sinh
Hội thảo: Các chương trình hợp
tác tại Đại học Toronto (cơ sở
Scarborough), Các chương trình
đặc biệt tại Đại học Toronto (cơ sở
Mississauga)

Tư vấn nhóm nghề Nghệ thuật
và Khoa học

Tư vấn nhóm nghề Nhân văn

Tham quan khoa Kỹ Sư và ăn
trưa với Giám đốc tuyển sinh

Đăng ký tham gia các buổi
Hội thảo và Ăn tối với Đại
diện tuyển sinh của Đại học
Toronto.

Tham gia các sự kiện ở khuôn viên Đại học Toronto
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Nhiệm kì 4 Tháng 1 Giữa Tháng 5

Hội thảo với các nhà lãnh đạo trong các ngành nghề và kinh doanh khác nhau

Tư vấn nhóm nghề Kỹ sư

Sinh viên Đại học Toronto

Nhiệm kì 2 Tháng 1 Giữa Tháng 5

Nhận giấy phép nhập học sớm
vào U of T
Học bổng đầu vào của Đại học
Toronto sẽ được công bố tại lễ
tốt nghiệp CIC

Chương trình Đào tạo Lãnh đạo
Các trường đại học tìm kiếm những sinh viên có khả năng có tác động đến cộng đồng của họ. Chương trình Hạng
Vàng của Giải thưởng Duke of Edinburgh và Hội nghị Model UN cho phép sinh viên thể hiện kinh nghiệm và kỹ năng
của họ để tạo rá tác động đó, mang lại cho họ một lợi thế khác biệt khi vào trường đại học - và môi trường làm việc.

Giải thưởng Duke Of Edinburgh - Hạng Vàng
Thông qua Chương trình Giải thưởng Duke of Edinburgh kéo dài 18 tháng, những người trẻ tuổi học được cách đặt ra mục tiêu và
thử thách, và đạt được chúng. Sinh viên được khuyến khích theo đuổi đam mê của mình, và chịu trách nhiệm đánh giá đam mê ấy.
Chương trình giúp phát triển tính cách thông qua các hoạt động và thành tích của sinh viên sẽ được công nhận.
Năm 1

Thành phần giải trí vật lý
Thành phần dịch vụ
Thành phần kỹ năng
Hành trình cắm trại hấp dẫn
Dự án Vàng - Dự án Công Bằng Xã Hội

Năm 2

• Cam kết tối thiểu 52 tuần, trung bình 1 giờ mỗi tuần
• Phải hoàn thành thêm 26 tuần hoạt động cho một trong các phần
Chuyến đi thực nghiệm 3 ngày

Chuyến đi vòng loại 4 ngày
Chuyến đi xuất ngoại 12 ngày

*Dự án Công Bằng Xã Hội - Chuyến đi tình nguyện 12 ngày ở nước ngoài
Chuyến đi Công Bằng Xã Hội mang đến cho sinh viên trải nghiệm văn hóa tuyệt vời ở nước
ngoài, đồng thời giúp họ tìm hiểu cách để giúp đỡ những người không may mắn. Sinh viên có
thể nâng cao khả năng lãnh đạo và kinh doanh của mình trong khi giúp cải thiện chất lượng
cuộc sống của người dân địa phương thông qua các dự án như xây trường học, đào giếng,
hệ thống thủy lợi, v.v.

Hội nghị Model Liên Hợp Quốc
Các sinh viên được đào tạo chuyên sâu cho Hội nghị Model UN uy tín tại thành phố New York. Ở Trụ sở Liên Hợp Quốc, các sinh
viên cạnh tranh với các sinh viên ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới để trình bày quan điểm của họ thông qua các cuộc tranh luận và
nghiên cứu tích cực.
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Trại Trải nghiệm & Lãnh đạo Trường đại học
Vào cuối năm thứ nhất, tháng Năm, sinh viên được tham gia một chuyến dã ngoại đến với:
• 3 cơ sở của Đại học Toronto
• Trung tâm Hội nghị & Lãnh đạo Bark Lake

Ngày 1

Ngày 2

Cơ sở
Cơ sở St.
Scarborough George của
của U of T
U of T
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Ngày 3
Cơ sở
Canterauga
của U of T

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

• Hành trình cắm trại mạo hiểm &
• Chương trình đào tạo lãnh đạo của Giải thưởng Duke
of Edinburgh

Con đường thành công của bạn

Kết học học tấp xuất sắc với điểm trung bình trên 80
Truyền tải tinh thần lãnh đạo trong những hoạt động ngoại khoá
Phát triển cộng đồng địa phương và quốc tế

Đơn xin nhập học

Học kì 1 và 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Tốt nghiệp

• Học sinh hiện
đang học lớp
10 có thể đăng
ký Chương trình
Hợp tác Ưu tú
Elite

• Hoàn thành
Chương trình
Hợp tác Con
đường Danh giá
lớp 11 với điểm
trung bình 80%
hoặc cao hơn

• Chọn chương
trình

• Nhận cơ hội
nhập học sớm từ
Đại học Toronto

• Hoàn thành
Chương trình Hợp
tác Con đường
Danh giá lớp 12

• Gửi đơn đăng ký
của bạn đến Đại
học Toronto

• Tiếp tục làm việc
theo tiêu chuẩn
nhập học bắt
buộc bởi Thư đề
nghị nhập học

• Tốt nghiệp với
OSSD và chứng
nhận từ Chương
trình Hợp tác Con
đường Danh giá

Bắt đầu học
tại đại học
• Trường đại học số
1 tại Canada
• Trường đại học
đứng thứ 25 trên
toàn thế giới
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Ưu tiên
đến với
Đại học
Toronto

Một lợi thế cạnh tranh tại Đại học Toronto dành
cho sinh viên CIC
Tham gia Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá của CIC cho phép sinh viên được tiếp cận và nhận
đặc quyền từ Đại họcToronto.

Đăng ký nhập học sớm

Tư vấn tuyển sinh đặc biệt

Trong một năm cuối cùng của sinh viên theo
Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá của
CIC, Đại học Toronto cung cấp một tiến trình thuận
lợi để đến với trường. Điều này bao gồm đề nghị
nhập học sớm vào chương trình học mà sinh viên
đã chọn, miễn là đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập
học của chương trình, bao gồm GPA, trình độ tiếng
Anh và thông tin bổ sung (ví dụ: bài tiểu luận hoặc
video, nếu có).

Sinh viên Chương trình Hợp tác Con đường
Danh giá được đặc biệt tư vấn tuyển sinh bởi
các đại diện của Đại học Toronto đến thăm
CIC mỗi học kỳ. Các đại diện làm việc với sinh
viên trên đơn xin nhập học của họ, giúp họ
xem xét và cập nhật các yêu cầu của trường.

Học bổng nhập học

Sinh viên có thể chọn từ hơn 100 chương trình
từ cả ba cơ sở, bao gồm Rotman (Kinh doanh),
Kỹ thuật, chương trình hợp tác và liên ngành.

Đại học Toronto cung cấp học bổng đầu vào
10.000 đô la (không làm mới) cho mọi sinh viên tốt
nghiệp từ Chương trình Hợp tác Con đường Danh
giá của CIC. Học bổng độc quyền này được cung
cấp cùng với tất cả các học bổng khác có sẵn từ
Đại học Toronto.

Được ưu tiên để tiếp cận
Học sinh từ Chương trình Hợp tác Con đường
Danh giá được ưu tiên tiếp cận các đại diện
của Đại học Toronto để giải đáp thắc mắc và
nhận hỗ trợ.
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100 lựa chọn cho chương trình học

Tour tham quan đặc biệt trong khuôn viên
trường
Đại học Toronto làm việc trực tiếp với CIC để
cung cấp các tour tham quan đặc biệt trong
khuôn viên trường cho sinh viên Chương trình
Hợp tác Con đường Danh giá.
Trải nghiệm cuộc sống sinh viên đại học
Trong quá trình học, học sinh có cơ hội đến
Đại học Toronto và trải nghiệm một số môn thể
thao, hội thảo được tổ chức.

Sự hướng
dẫn đặc
biệt vào
những thời
điểm quan
trọng

Hỗ trợ đặc biệt để tạo điều kiện cho việc học
đại học
Nộp đơn vào đại học có thể là một khoảng thời gian phức tạp và căng thẳng đối với học sinh và
phụ huynh. Trong chương trình Hợp tác Con đường Danh giá, học sinh sẽ được các chuyên gia hỗ
trợ toàn diện để đảm bảo đơn xin của họ được chấp nhận suôn sẽ và dễ dàng nhất có thể, và nhận
được kết quả tốt nhất.

Sự hỗ trợ từ trường Columbia International Collge
Trong học kì đầu tiên của lớp 12, tư vấn nhập học một-kèm-một từ ban Cố Vấn Nhập Học Đại Học CIC sẽ
cho học sinh định hướng để đi đến Con đường Danh giá.

Sự hỗ trợ từ trường Đại học Toronto
• Ưu tiên hỗ trợ tư vấn từ các quan chức tại Đại học Toronto
• Giải thích cho quá trình đăng ký nhập học trường Đại học Toronto
• Hướng dẫn về đơn nhập học bổ sung cho những người dự định nộp đơn vào Trường Kỹ thuật
hoặc Trường Quản lý Rotman
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Tham gia Chương trình Hợp tác Con đường danh giá
Yêu cầu
Đối tượng thích hợp:
Học sinh lớp 10 hoặc tương đương
Thời hạn của chương trình:
2 năm - Khối 11 và Khối 12
Yêu cầu:
• Điểm trung bình 80% hoặc cao hơn ở cấp độ hiện tại của
học sinh.
• Điểm thi IELTS tối thiểu là 6.0. IELTS 5.5 cũng sẽ được cân
nhắc.
• Chứng minh sự tham gia vào dịch vụ cộng đồng và công
việc tình nguyện
• Kỳ thi tuyển sinh bằng tiếng Anh và Toán, kỳ thi Khoa học
bổ sung dành cho sinh viên Khoa học
• Hoàn thành buổi phỏng vấn của trường CIC
Học sinh sẽ được đánh giá vào cuối năm đầu tiên về năng
lực của họ trong chương trình. Họ phải đạt được 80% hoặc
cao hơn để tiếp tục đến năm thứ hai.

Có phải bất cứ ai cũng có thể được nhận vào chương trình này?
Chương trình này sẽ CHỈ nhận sinh viên có nền tảng học thuật
chính quy vững chắc, và có khả năng chứng minh sự tham gia liên
tục của họ vào cộng đồng và các hoạt động ngoại khóa. Với tính
chất của chương trình, nó không phù hợp với tất cả các loại sinh
viên.
Chẳng hạn, những sinh viên có thành tích trung bình hoặc dưới
trung bình sẽ cần tập trung vào công việc học tập thường xuyên
và có thể không theo kịp các hoạt động bổ sung theo yêu cầu của
Chương trình Elite. Chương trình Elite sẽ không phù hợp với nhu
cầu của những học sinh ấy và họ không nên xem xét việc đăng ký
chương trình này.
Học sinh đã hoàn thành lớp 10 tại CIC được ưu tiên đăng ký vào
chương trình này.
Có thể tham gia Chương trình Elite chỉ cho năm thứ hai - Lớp 12
không?
Tại thời điểm này, CIC không có ý định nhận thêm bất cứ học sinh
nào chỉ trong năm thứ hai (Lớp 12) của Chương trình Elite. Học sinh
chỉ tham gia chương trình trong một năm sẽ không có thời gian để
học tất cả các kỹ năng và phát triển khả năng lãnh đạo.
Các sinh viên CIC hiện tại đang học lớp 11 đã đạt được mức trung
bình trên 80% và có tham gia các hoạt động ngoại khoá thường
xuyên có thể đăng ký tham gia chương trình Elite ở lớp 12. Tùy
thuộc vào số chỗ còn trống, sinh viên sẽ được phỏng vấn và xem
xét để tham gia. Tuy nhiên, sinh viên không thể hoàn thành Giải
thưởng Duke of Edinburgh Hạng Vàng và có thể không tham gia
vào Hội Model UN.
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Sự khác biệt giữa Hệ Thống Giáo Dục & Chăm Sóc Toàn Diện
và Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá là gì?
Hệ Thống Giáo Dục & Chăm Sóc Toàn Diện là một hệ thống
giáo dục toàn diện được thiết kế bởi CIC cho tất cả học sinh.
Hệ thống giáo dục này bao gồm bốn khía cạnh chính: Học tập
toàn diện, Chăm sóc toàn diện, Phát triển toàn diện và Giao
tiếp toàn diện.
Mục tiêu chính của Hệ Thống Giáo Dục & Chăm Sóc Toàn Diện
là giúp học sinh vươn cao hơn trong việc đạt được thành công
và giúp phụ huynh hoàn toàn yên tâm. Trong hơn 30 năm, Hệ
Thống Giáo Dục & Chăm Sóc Toàn Diện đã được chứng minh
là một trong những hệ thống giáo dục trung học thành công
nhất ở Canada và luôn mang đến kết quả tuyệt vời.
Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá là một chương trình
giáo dục mới trong Hệ Thống Giáo Dục & Chăm Sóc Toàn
Diện. Nó được thiết kế dành riêng cho sinh viên học thuật có
năng lực cao và giúp cho sinh viên mạnh mẽ hơn trong cả học
tập học thuật và các hoạt động ngoại khóa. Toàn bộ chương
trình, đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa, được nhằm mục
đích tối đa hóa sự phát triển cá nhân của sinh viên, trang bị
cho sinh viên các kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng xử lý mọi
thử thách mà họ có thể gặp phải trong học tập những nỗ lực
sau này.
Học sinh có điểm IELTS là 5.5 có thể được xem xét để được
nhận vào Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá không?
Học sinh có điểm IELTS 5.5 có thể được xem xét tùy trường
hợp. Thành tích chung của học sinh trong hai năm qua sẽ
được đánh giá cùng với việc họ tham gia vào các hoạt động
ngoại khóa.

Thủ tục

1

Truy cập

www.cic-totalcare.com/
apply-online
Quét mã QR

2

Tài liệu A:

3

Tài liệu B:

4

Hoàn thành đơn
www.cic-totalcare.com/apply-online

Tải về và hoàn thành Đơn đăng ký nhập học.
Lưu mẫu đã điền dưới dạng PDF để tải lên trang
nộp đơn nhập học trực tuyến của chúng tôi trong
quy trình 4.

Quét và lưu bản sao chất lượng cao của hồ sơ học
tập hoặc bảng điểm

Đính kèm tài liệu A và tài liệu B khi được yêu cầu

5

Gửi mẫu đơn
Nhân viên tuyển sinh của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.
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Nồng nhiệt
chào đón
Thân gửi Ứng cử viên,
Thật đáng chúc mừng khi bạn đã chấp nhận tham gia Chương trình Hợp tác Con đường
Danh giá tại Columbia International College (CIC).
Hàng năm, Đại học Toronto chào đón một nhóm sinh viên quốc tế đa dạng chủng tộc, những người đã
sẵn sàng cho đại học, kể cả học thuật chính quy và học ngoại khóa. Chương trình hợp tác con đường
danh giá CIC cung cấp nền tảng tốt để thành công tại Đại học Toronto. Trong quá trình tham gia,
bạn sẽ có cơ hội đến trường đại học để trải nghiệm một số môn thể thao, tour du lịch và hội thảo.
Trong năm cuối cùng của bạn với Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá của CIC, U of T sẽ cung
cấp cho bạn tiến trình thuận lợi bao gồm đề nghị nhập học sớm có điều kiện vào chương trình học mà
bạn đã chọn, miễn là bạn đã đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình bao gồm điểm GPA, trình độ
tiếng Anh và thông tin bổ sung, ví dụ, các bài tiểu luận hoặc video (nếu có).
Những lợi ích khác mà bạn có khi tham gia Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá:
1. Sinh viên Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá sẽ được ưu tiên liên hệ với các đại diện của Đại
học Toronto để được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ.”
2. Sinh viên Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá sẽ được tư vấn tuyển sinh đặc biệt từ các đại
diện của Đại học Toronto, những người sẽ đến Columbia International College mỗi học kỳ để làm việc
với các ứng viên, xem xét và cập nhật các quá trình cũng như yêu cầu nhập học.”
3. Đại học Toronto sẽ làm việc trực tiếp với CIC để cung cấp các tour du lịch đặc biệt vào khuôn viên
trường cho sinh viên Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá.”
4. Đại học Toronto cung cấp ba (3) học bổng đầu vào (không thể làm mới) giá trị 5.000 đô la cho
những sinh viên tốt nghiệp hàng đầu từ Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá của CIC.
Bạn đã hoàn thành bước đầu tiên để được nhận vào trường đại học hàng đầu Canada và một trong 25
trường hàng đầu thế giới bằng cách tham gia Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá tại Columbia
International College.
Trân trọng,
Richard Levin
Giám đốc điều hành
Dịch vụ Tuyển sinh & Đăng ký Đại học
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Chứng thực

“

Đại học Toronto vinh hạnh khi nhận nhiều
sinh viên tài năng từ Columbia International
College. Trong hàng thập kỷ qua, nhiều
cựu sinh viên CIC đã được trao học bổng
và bằng Đại học Toronto với sự ưu đãi.

“

Richard Levin

Giám đốc điều hành
Dịch vụ Tuyển sinh & Đăng ký Đại học
Đại học Toronto

Columbia International College luôn có
nhiều sinh viên tốt nghiệp được nhận
vào trường Thương Mại Rotman hơn bất
kỳ trường trung học tư thục nào khác ở
Canada.
David Goldreich

“

“

Sau 4 năm qua, tôi đã nhìn lại các dữ liệu,
chúng tôi đã quan sát thấy tỷ lệ thành công
của sinh viên Columbia. Tỷ lệ tốt nghiệp
của họ cao hơn sinh viên bình thường của
chúng tôi, điều đó có nghĩa là họ đi từ
năm thứ nhất đến năm thứ tư nhanh hơn
sinh viên của chúng tôi và chúng tôi rất vui
mừng khi thấy tỷ lệ tốt nghiệp thành công
như sinh viên từ Columbia International
College.
Không có một ngôi trường nào khác ở
Canada, vào bất cứ năm nào mà chúng
tôi nhận được nhiều học sinh hơn trường
Columbia International College.
Sinh viên tốt nghiệp Columbia phát triển
mạnh tại đây, họ làm tốt, họ lãnh đạo ở đây
và chúng tôi muốn nhiều hơn nữa từ họ.

“

“

Loretta Neebar

Nhà đăng ký và Giám đốc quản lý tuyển sinh Đại
học Toronto, Mississauga

Giám đốc
Trường Thương Mại Rotman
Đại học Toronto
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“
Melike Celik
Học tại: Đại học Hoàng đế Luân Đôn (Luật)
Tổng học bổng: 17.000 đô la

Khi Melike đến Columbia International College vào tháng
1 năm 2017, cô đã quyết tâm tác động lên trường và các
sinh viên.

Chương trình Elite Pathway giúp
tôi có thể tham gia vào nhiều
hoạt động bên cạnh học thuật. Nó
giúp tôi ra khỏi vùng an toàn
của bản thân và khiến thời gian ở
CIC trở nên thú vị hơn nhiều. Đó là
một sự bổ sung tuyệt vời cho việc
xin nhập đại học của tôi.

- Melike Celik

“

Sinh viên
tốt nghiệp
chương
trình EPP
2019

Cô đã được chọn để ghi danh vào Chương trình Hợp tác
Con đường Danh giá với Đại học Toronto. Trong chương
trình này, cô đã có nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Đây là công
việc của cô trong Hội nghị UN Model
tại Trụ sở Liên hợp quốc và một chuyến đi tới Ecuador để
giúp đỡ xây dựng một tháp nước, đã truyền cảm hứng cho
Melike điều hành câu
lạc bộ công bằng xã hội của cô của trong trường.
Cô ấy đã được chọn để đại diện phát biểu cho lễ tốt
nghiệp.
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• Hội nghị Model UN 2018
• Chiến thắng Giải thưởng cấp Đồng Duke of
Edinburgh - Hạng Bạc
• Bình chọn tốt nghiệp đáng khen tháng 5/2019

“

Các sự kiện tháo vát tại CIC đã khẳng định niềm
đam mê của tôi đến Đại học Toronto và giúp tôi định
hướng con đường học tập của mình. Cảm ơn CIC đã
cho tôi cơ hội tuyệt vời để được chọn vào chương
trình EPP.

- Xie Cong

“

Xie Cong
Học tại: Đại học Toronto (Khoa học đời sống)Sciences)
Tổng học bổng: 22.500 đô la
Xie Cong gia nhập CIC vào tháng 10 năm 2016 và tạo được
ảnh hưởng ngay lập tức trong cộng đồng mới của cô. Cô
nhanh chóng tham gia vào hội lãnh đạo sinh viên.
Năm 2017, Cong bắt đầu hành trình của mình với chương
trình Elite Pathway. Cô tiếp tục con đường lãnh đạo sinh
viên, giúp tổ chức các trải nghiệm tình nguyện cho sinh viên.
Cong đã giành được Giải thưởng Duke of Edinburgh - Hạng
Vàng. Tác động của giải thưởng này đối với cuộc sống Cong
đã khiến cô đặt ra các mục tiêu dài hạn, làm theo đam mê
của mình và phấn đấu để đạt được sự xuất sắc trong mọi
khía cạnh của cuộc sống.

•
•

Chiến thắng Giải thưởng cấp Đồng Duke of Edinburgh - Hạng Vàng
Học bổng EPP
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Học bổng

Học bổng đầu vào
Ứng viên được chọn có thể được xem xét cho học bổng đầu vào trị giá 5.000 đô la

Học bổng tốt nghiệp
Dành cho những sinh viên tốt nghiệp hàng đầu từ Chương trình Hợp tác Con đường Danh giá:
• Columbia International College cung cấp ba (3) học bổng đầu vào trị giá 3.000 đô la

Học bổng đặc biệt đến từ trường Đại học Toronto
• Học bổng đầu vào (không thể làm mới) giá trị 10.000 đô la cho mọi sinh viên tốt nghiệp
theo học tại Đại học Toronto.
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Phí
Tóm tắt các loại phí
Chi phí tiêu chuẩn 						

Lớp 1 (Lớp 11)		

Lớp 2 (Lớp 12)

Học phí (8 khóa học)

$21,600

$21,600

Ký túc xá (Tỷ lệ căn hộ)

$8,000

$8,000

Bữa ăn (Tối đa 26 bữa một tuần)

$8,000

$8,000

Internet / Google Classroom

$300

$300

Phí hội đồng sinh viên / câu lạc bộ

$200

$200

Gói đồng phục (Một lần)

$600

-

$38,700

$38,100

Tổng cộng (đô Cananda)
Phí của chương trình EPP					

Lớp 1 (Lớp 11)		

Lớp 2 (Lớp 12)

$19,355
Bao gồm
•

Dự án công bằng xã hội (hoạt
động, giao thông vận tải
đường bộ, nhà ở và bữa ăn)

•

Hội nghị Model UN tại thành
phố New York (chuyến bay,
phương tiện đi lại và chỗ ở.
Không có các bữa ăn)

•

Chương trình Giải thưởng
Duke of Edinburgh

$19,355

học tại các cơ sở của Đại học Toronto (bữa
ăn và phương tiện đi lại)

•

Đào tạo Kỹ năng kinh doanh và
Hướng nghiệp

•

Xây dựng đội nhóm

•

Các lớp học thêm và thảo luận nhóm

•

Hội thảo phát triển cá nhân và các cơ
hội gắn kết

•

Đào tạo thêm tiếng Anh

•

Hoạt động trong khuôn viên trường
Đại học Toronto với nhân viên và sinh
viên của trường (phương tiện đi lại,
bữa ăn, chỗ ở)

•

Một kỳ thi IELTS

•

Hội thảo về các trường đại học

•

Trải nghiệm cuộc sống sinh viên đại

Lớp 1 (Lớp 11)		

Chi phí cá nhân					

Lớp 2 (Lớp 12)

Bảo hiểm y tế sinh viên

$735

$735

Xe buýt học sinh của trường & xe buýt thành phốPass

$750

$750

$2,000

-

Tài khoản sinh viên cho việc lặt vặt*(Có thể nạp lại)

Đơn xin nhập học

Hoàn tiền

Phí đăng ký EPP

$400

Tài liệu giám sát

$300

An ninh CIC

$1,000
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Hỏi
và
đáp

Chương trình kéo dài bao lâu?
Đây là một chương trình hai năm được thiết kế cho các học sinh đang học lớp 10
(hoặc tương đương) tại thời điểm nộp đơn. Khi nộp đơn, họ phải có điểm trung
bình (GPA) từ 80% trở lên mới đủ điều kiện được nhận vào chương trình.
Sau khi được nhận vào chương trình, học sinh phải duy trì GPA từ 80% trở lên vào
cuối năm thứ nhất để tiếp tục học tiếp. Đối với những sinh viên không đáp ứng
tiêu chuẩn này sau năm đầu tiên, họ sẽ được chuyển từ Chương trình Hợp tác Ưu
tú Elite sang chương trình CIC thông thường.
Chương trình Hợp tác Ưu tú Elite có đảm bảo cho học sinh được nhận vào Đại
học Toronto hay không ?
Chương trình cung cấp một nền tảng cho sinh viên học các kỹ năng và kinh
nghiệm quan trọng thiết yếu cho sự thành công của họ trong việc học đại học
và hơn thế nữa. Chương trình không chỉ đơn thuần nói về việc nhập học vào Đại
học Toronto; mà còn là một chương trình nuôi dưỡng sinh viên để đạt được thành
công trong các chương trình giảng dạy rất cạnh tranh tại trường đại học và môi
trường làm việc mang tính cạnh tranh cao của thế kỷ 21.
Mặc dù CIC tin rằng sinh viên được đào tạo bởi chương trình này sẽ là ứng viên
xuất sắc của Đại học Toronto và các trường đại học hàng đầu khác, quá trình
được chấp nhận vào đại học còn liên quan đến nhiều yếu tố khác và việc hoàn
thành chương trình này không có nghĩa là được nhận vào Đại học Toronto và /
hoặc chuyên nghành sinh viên đã chọn.
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Điểm số như thế nào là cần thiết để được nhận vào Đại học Toronto?
Đại học Toronto cung cấp một hướng dẫn tổng quát về sự yêu cầu của số điểm trung bình, xấp xỉ yêu cầu của các
chương trình học. Những điểm trung bình này là điểm trung bình nhập học cho chương trình học trong năm học
trước. Phạm vi điểm số này thay đổi mỗi năm, theo số lượng và chất lượng của người nộp đơn. Đây không phải là
điểm giới hạn của điểm số hay giới hạn đăng ký. Đây chỉ là một hướng dẫn tổng quát.
Thương mại Rotman (BCom)

từ khoảng trên 80 đến
khoảng dưới 90

Khoa học kỹ thuật
(BASc trong ngành Khoa học kỹ thuật)

khoảng dưới 90

Kỹ thuật (BASc)

từ khoảng giữa 80 đến
khoảng trên 80

Khoa học vi tính (BSc) - cơ sở St.George

lkhoảng giữa 80

Khoa học đời sống (BSc) - cơ sở St. George

khoảng giữa 80

Khoa học Vật lý và Toán học (BSc)

khoảng giữa 80

Khoa học xã hội (BA) - cơ sở St. George

từ khoảng dưới đến giữa 80

Nhân văn (BA) - cơ sở St. George

từ khoảng dưới đến giữa 80

Hơn nữa, một số chương trình học cũng yêu cầu tài liệu nhập học bổ sung. Các cố vấn học tập của CIC được đào
tạo đặc biệt để giúp sinh viên điều hướng quá trình nhập học của Đại học Toronto. Cuối cùng, Đại học Toronto có
yêu cầu về trình độ tiếng Anh: IELTS 6.5 không có bất kỳ kỹ năng nào dưới 6; TOFEL 100 + 22 kỹ năng viết.
Học sinh lớp 12 với số điểm thấp hơn có thể bắt đầu lại lớp 11 và hoàn thành chương trình 2 năm không?
Nếu điểm trung bình của học sinh thấp hơn yêu cầu của chương trình, học sinh không thể tham gia chương trình
Elite.
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Một cơ sở tháo vát cho việc học
Tòa nhà chính
Pine BoysTòa nhà Ainsliewood

Trung học phổ thông lớp
9-12

Tòa nhà Maple

Trung học phổ thông lớp
9-12

Trung tâm về kỹ năng lãnh đạo
Bark Lake

700 mẫu đất nguyên sơ với các cơ sở vật chất để đào tạo kỹ năng lãnh đạo
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Tòa nhà Cedar

Trung tâm chương trình ESL
và Trung học cơ sở

Ký túc xá hiện đại và tiện nghi
Mở cửa quanh năm
Pine Nam

Pine Nữ

Các ký túc xá được thiết kế để nuôi dưỡng học sinh trở nên thành công trong học tập và cả sinh hoạt. Học sinh tham gia các hoạt động ý
nghĩa và lành mạnh sau giờ học, vào buổi tối và cuối tuần. Đối với học sinh nhỏ tuổi hơn, nhân viên ở kí túc xá sẽ luôn giám sát và chăm
sóc suốt cả tuần.
Linden hall - Nữ

Arkledun hall - Nam

Oak hall - Nam
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Hamilton, Ontario, Canada
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1003 Main Street West, Hamilton,
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ĐT: +1 (905) 572 7883
Số fax: +1 (905) 572 9332
www.CIC-TotalCare.com
Columbia @ CIC-TotalCare.com
Tải tài liệu điện tử

Xem video của chúng tôi

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội

Columbia International College
CIC_Totalcare
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