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Thông điệp từ 
Thầy Chủ tịch UIS 

Tại UIS, chúng tôi quan tâm đến sự vượt trội trong học thuật 
và dịch vụ chăm sóc đối với học sinh. Chúng tôi tự hào trong 
việc trao cho học sinh sức mạnh và động lực để phát huy hết 
tiềm năng của mình. 

Học sinh của chúng tôi đã đối mặt với rất nhiều thử thách 
trong thời kỳ dịch COVID-19 và tôi khen ngợi các em về sự kiên 
trì và nổ lực trong suốt thời gian qua.

Các em có tỷ lệ đậu vào các trường đại học cao, được chấp 
nhận bởi nhiều trường đại học danh tiếng không chỉ tại Canada 
mà còn trên toàn thế giới. Điều đó đã cho thấy UIS truyền cảm 
hứng tốt cho tất cả học sinh và giúp các em bắt đầu các mục 
tiêu cho cuộc sống của mình tại Canada với niềm tự hào.

Các chuyên ngành đại học học 
sinh UIS tốt nghiệp niên khóa 
2023 đã đăng ký:

Tony H. Kim
UIS President

Các trường đại học học sinh UIS niên khóa 2023 sẽ ghi danh:
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Lịch Sử 
UIS

2009

2021 - 2022

2017 - 2020

Hiện tại - 2030

Urban International School được thành lập năm 
2009, ngay tại trung tâm thành phố Toronto. Kể 
từ khi thành lập, chúng tôi đã chú trọng vào việc 
tư vấn và hỗ trợ cho rất nhiều học sinh, phát 
triển một môi trường học tập tích cực nhằm làm 
cho việc học trở nên có ý nghĩa đối với mỗi học 
sinh.

2021: UIS tiếp tục coi đại dịch là một cơ hội để 
nâng cao sự cam kết của chúng tôi trong việc cung 
cấp chất lượng học tập vượt trội và hỗ trợ học 
sinh tốt nhất thông qua các khóa học đồng bộ và 
E-learning

2017: UIS chuyển tới khu vực Yonge-Eglinton vào 
năm 2017 cho lần mở rộng đầu tiên 
2019: UIS thành công khai trương cơ sở đào tạo 
thứ hai tại North York cho chương trình ESL. Học 
sinh được đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của 
mình 
2020: Với sự bùng nổ bất ngờ của COVID vào tháng 
3/2020, UIS nhanh chóng thích nghi và chuyển 
sang chương trình học đồng bộ và trực tuyến để 
đảm bảo việc học cho tất cả học sinh của UIS. 

2030: UIS tiếp tục phát triển và kế hoạch tạo nên một 
ngôi trường nội trú quốc tế với dịch vụ hỗ trợ và chăm 
sóc học sinh sâu sát hơn nữa.

Chương trình 
đào tạo Urban International School (UIS) là trường trung 

học tư thục tại Toronto do Bộ Giáo dục cấp phép. 
Trong hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã cung cấp 
các chương trình học chuyên biệt được thiết kế cho 
những học sinh muốn theo đuổi nền giáo dục đại 
học ở Canada và trên toàn thế giới.

University of Toronto

University of British Columbia

McGill University

Nhiều trường đại học khác tại Cana-
da và trên thế giới

UIS thiết kế lộ trình học riêng biệt tùy theo mục tiêu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông của học sinh. Lộ 
trình sẽ được xây dựng theo 6 chuyên ngành:

Học sinh tốt nghiệp UIS học tại các trường đại 
học danh tiếng!

Kỹ thuật Toán/Khoa họcKinh doanhNghệ thuật Cao đẳng Thể thao

UIS có một đội ngũ giáo viên thân thiện, tận tâm và có 
bằng cấp được công nhận tại Ontario. UIS hiện cung cấp 
chương trình đào tạo từ lớp 7 đến hết lớp 12, hỗ trợ đa 
dạng học sinh từ khắp nơi trên thế giới và chuẩn bị cho 
tương lai tươi sáng của các em.

“
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Chương 
trình trung 
học cơ sở
Chương trình trung học cơ sở tại UIS là một giai đoạn 
chuyển tiếp, chuẩn bị cho học sinh lớp 7 và 8 vào trung 
học phổ thông. Vì vậy, chương trình này bao gồm 8 môn 
học bắt buộc vào lớp 9 & 10. Mỹ Thuật, Tiếng Anh, Toán, 
Khoa Học, Tiếng Pháp, Thể Dục Thể Chất, Địa Lý và Lịch 
Sử. Chương trình này tập trung vào việc giúp học sinh xây 
dựng được thói quen học tập phù hợp trong giai đoạn làm 
quen với cuộc sống ở Canada.

Ngôn ngữ

Mỹ thuật

Toán học

Khoa học & Công nghệ

Tiếng Pháp

Giáo dục thể chất và sức khoẻ

Khoa học xã hội, Lịch sử & ĐỊa lý

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

7, 8

Môn học Lớp

Các học sinh sẽ làm bài kiểm tra đánh giá đầu vào. 
Các bài đánh giá sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn 
về kiến thức, kỹ năng suy luận và kỹ năng giao tiếp 
của học sinh. Bài kiểm tra đánh giá bao gồm ba 
phần chính: kỹ năng đọc, viết và toán học.

• Học sinh chưa đạt được trình độ Tiếng Anh 
như yêu cầu sẽ tham gia khóa học ESL 

• Học sinh với trình độ Tiếng Anh thấp được 
khuyến khích tham gia Chương trình trại 
hè của UIS, được tổ chức vào mỗi mùa hè ở 
Toronto

Đánh giá

Chương trình trung học cơ sở sẽ bao gồm 8 môn học bắt 
buộc cho chương trình cấp 3. Tất cả các môn học sẽ diễn 
ra hằng tuần. Tùy vào khối lượng chương trình, một vài 
môn học sẽ nặng hơn những môn khác.

Các khoá học chương trình THCS

Thời khoá biểu hàng tuần

Toán học

Ăn trưa/Giải lao

Toán học

Địa lý Địa lý Địa lýTiếng Pháp Tiếng Pháp

Nghệ thuật ngôn ngữ

Khoa học

9:00 - 10:10

10:20- 11:30

11:30 - 12:30

12:30 - 13:40

13:50 -14:50

15:00 - 16:00

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm  Thứ sáu

Chương trình học theo năm (2 Học Kỳ - Tháng 9 và Tháng 2)
* Học sinh có thể đăng ký bất cứ khi nào ngoại trừ Học kỳ mùa hè.
* Nếu học sinh mong muốn bắt đầu vào mùa hè, chúng tôi khuyến khích học sinh tham gia chương trình Trại Hè 
và tham gia chương trình trung học vào tháng 9.

* Học sinh từ Việt Nam/những quốc gia khác
Học sinh có thể hoàn thành một học kỳ tại trường ở Việt Nam và nhập học tại UIS vào tháng 2 hoặc hoàn tất 
một năm học vào tháng 6 và nhập học chương trình lớp kế tiếp tại UIS vào tháng 9. 

- Ví dụ, nếu học sinh hoàn thành học kỳ 1 của lớp 8 vào tháng 1 tại Việt Nam, học sinh có thể học tiếp 
học kỳ 2 của lớp 8 vào tháng 2 tại UIS. Học sinh sẽ hoàn thành lớp 8 tại UIS và chuyển lên chương trình 
trung học phổ thông vào tháng 9. Tuy nhiên, học sinh phải đóng học phí cho cả năm lớp 8. Sau đó, học 
sinh sẽ đóng học phí cho năm lớp 9 vào tháng 9 tiếp theo. 

* Học sinh từ Trung Quốc/Hàn Quốc
Học sinh có thể hoàn thành chương trình đang học vào tháng 2 và nhập học vào tháng 3 hoặc hoàn thành 1 
học kỳ và nhập học vào 

Tháng 9 – Tháng 1 Tháng 2 – Tháng 6Thời gian

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Tuyển sinh

Trại hè

Học kỳ mùa hè
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Mục đích của chương trình trung học phổ thông của UIS là
chuẩn bị cho tương lai của học sinh. Học sinh sẽ tham gia
nhiều buổi tư vấn để xác định các mục tiêu học tập và kế
hoạch cho tương lai. Học sinh có 6 lựa chọn ngành chính,
điều đó sẽ giúp học sinh có thể đưa ra lựa chọn phù hợp

Chương trình
trung học
phổ thông

Học Kỳ
Tháng 2 - Tháng 4

Học Kỳ
Tháng 9 - Tháng 11

Học Kỳ
Tháng 4 - Tháng 6

Học Kỳ
Tháng 7 & Tháng 8

Học Kỳ
Tháng 11 - Tháng 1

1 4

52

3

Thời gian

9:00 am - 11:30 am

11:30 am - 12:30 pm

12:30 pm - 3:00 pm

3:00 pm - 5:30 pm

5:30 pm - 8:00 pm

Tiết 1

Nghỉ giải lao

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4/Lớp học buổi tối

Lớp học

 • Học sinh được khuyến khích học tối thiểu hai môn cho mỗi học kỳ

Lịch học hàng tuần

Học Kỳ

NGÀNH HỌC ĐƯỢC CÁ NHÂN HÓA

Môn học 
(3 môn chính) 

• iếng Anh (ENG4U)

• Giải tích & véc tơ (MCV4U)

• Hàm số nâng cao (MHF4U) 

Môn học tự chọn 
(3 trong các môn sau) 

• Viết luận (EWC4U)

• Khoa học máy tính (ICS4U)

• Quản lý dữ liệu (MDM4U)

• Kinh tế (CIA4U)

• Kinh doanh quốc tế (BBB4M)

• Lãnh đạo kinh doanh (BOH4M)

CHUYÊN NGÀNH TOÁN HỌC/KHOA HỌC

Môn học 
(1 môn chính) 

• Tiếng Anh (ENG4U) 

Môn học tự chọn 
(5 trong các môn sau) 

• Viết luận (EWC4U)
• Nghệ thuật trình diễn (AVI4M
• Âm nhạc (AMU4M)
• Công nghệ truyền thông (TGJ4M)

• Nghiên cứu truyền thông (ASM4M)

• Nhiếp ảnh (AWQ4)

CHUYÊN NGÀNH NGHỆ THUẬT

Môn học  
(5  môn chính) 

• Tiếng Anh (ENG4U)

• Giải tích & véc tơ (MCV4U)

• Hàm số nâng cao (MHF4U)

• Vật lý (SPH4U)

• Hóa học (SCH4U) 

Môn học tự chọn 
(1 trong các môn sau) 

• Viết luận (EWC4U)

• Khoa học máy tính (ICS4U)

• Quản lý dữ liệu (MDM4U)

CHUYÊN NGÀNH KỸ SƯ

Môn học  
(3 môn chính) 
 

•     Tiếng Anh (ENG4U)

•     Giải tích & véc tơ (MCV4U)

•     Hàm số nâng cao (MHF4U) 

Môn học tự chọn 
(3 trong các môn sau) 

• iết luận (EWC4U)

• Khoa học máy tính (ICS4U)

• Quản lý dữ liệu (MDM4U)

• Kinh tế (CIA4U)

• Kinh doanh quốc tế (BBB4M)

• Lãnh đạo kinh doanh (BOH4M)

CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH

Môn học 
(3 môn chính) 

• Những ngành phổ biến:
• - Tiếng Anh (ENG4U hoặc ENG4C)

• Toán lớp 11 hoặc 12
• (MCR3U, MBC3C, MCF3M, MCV4U, MHF4U)

• Các chương trình liên quan đến
• Chăm sóc sức khỏe:
• - Các môn học trên cộng với Hóa
• lớp 11 hoặc 1 

 

Môn học tự chọn 

• Kinh doanh (BAF3M, BBB4M, BOH4M)

• Khoa học xã hội (HSP3U, HSB4U)

• Âm nhạc (AMU3M, AMU4U)

• Kịch nghệ (ADA3M, ADA4M)

CHUYÊN NGÀNH CAO ĐẲNG

Môn học 
(3 môn chính) 

• Học sinh có thể ghi danh vào bất 
kỳ chuyên ngành học thuật khác và 
đồng thời vẫn tập trung vào việc 
nâng cao khả năng thể thao của 
mình.

CHUYÊN NGÀNH THỂ THAO

• Các trường đại học luôn tìm kiếm 
những cá nhân tham gia vào các 
hoạt động bên ngoài trường học. 
UIS cung cấp nhiều chương trình 
ngoại khóa đa dạng cho học sinh. 

• Ví dụ, có các câu lạc bộ UIS để học 
sinh hòa nhập và kết bạn. Các câu 
lạc bộ phổ biến là câu lạc bộ Khoa 
học, câu lạc bộ Thể thao và câu lạc 
bộ Nghệ thuật

CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA



0013 >>>>0012 <<<< U R BA N  INTERNATIONAL SCHOOL U R BA N  INTERNATIONAL SCHOOL

Hướng
nghiệp

Lịch sử/
Xã hội học

Quản lý/
Kế toán

Nghệ thuật
truyền thông

Công nghệ

Khoá học
phi tín chỉ
đặc biệt

GLC2O - Career Studies
CHV2O - Civics & Citizenship

CGC1D - History Grade 9
CHC2D - History Grade 10
CHA3U - American History Grade 11
CHW3M - History Grade 11
CHY4U - History Grade 12
CGW4U - World Issues Grade 12
HSP3U - Social Science Grade 11
HSB4U - Social Science Grade 12

BAF3M - Accounting Grade 11
BAT4M - Accounting Grade 12
CIA4U - Economics Grade 12
BBB4M - International Business Grade 12
BOH4M - Business Leadership Grade 12

AVI3M - Visual Arts Grade 11
AVI4M - Visual Arts Grade 12
ADA3M - Dramatic Arts Grade 11
ADA4M - Dramatic Arts Grade 12
ASM3M - Media Arts Grade 11

ASM4M - Media Arts Grade 12
AMU3M - Music Grade 11
AMU4M - Music Grade 12
AWQ3M - Photography Grade 11
AWQ4M - Photography Grade 12

ICS3U - Programming Grade 11
ICS4U - Programming Grade 12
TGJ3M - Communication Technology Grade 11
TGJ4M - Communication Technology Grade 12

Lớp học chuẩn bị Portfolio
Dự bị IELTS

CÁC KHOÁ 
HỌC THPT TẠI 
UIS

ESL

Tiếng Anh

Toán học

Khoa học

Ngôn ngữ

ESLAO - English as a Second Language Level 1
ESLBO - English as a Second Language Level 2
ESLCO - English as a Second Language Level 3
ESLDO - English as a Second Language Level 4
ESLEO - English as a Second Language Level 5

ENG1D - English Grade 9
ENG2D - English Grade 10
ENG3U - English Grade 11
ENG4U - English Grade 12
EWC4U - Writers Craft Gr 12
OLC4O - Ontario Literacy Course

MTH1W - Math Grade 9
MPM2D - Math Grade 10
MCR3U - Functions Grade 11
MHF4U - Advanced Functions Grade 12
MCV4U - Calculus & Vectors Grade 12
MDM4U - Data Management Grade 12

SNC1W - Science Grade 9
SNC2D - Science Grade 10
SPH3U - Physics Grade 11
SPH4U - Physics Grade 12
SCH3U - Chemistry Grade 11
SCH4U - Chemistry Grade 12
SBI3U - Biology Grade 11
SBI4U - Biology Grade 12

FSF1D - French Grade 9
LKKCU - Korean Grade 11
LKKDU - Korean Grade 12
LKMCU - Mandarin Grade 11
LKMDU - Mandarin Grade 12

DANH SÁCH KHÓA HỌC CỦA UIS DANH SÁCH KHÓA HỌC CỦA UIS
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TÊN KHOÁ HỌC MÃ MÔN HỌC

Chiến lược học tập: Kỹ năng thành công tại trường trung học

Giáo dục thể chất

Ẩm thực và dinh dưỡng

Nghiên cứu gia đình

Nghệ thuật trực quan

Âm nhạc

Kịch nghệ

Phát triển kỹ năng Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin và truyền thông trong kinh doanh

Toán học

Các nguyên lý trong toán học

Khoá học phi tín chỉ đặc biệt

GLS1O, GLE2O

PPL1O, PPL2O

HFN1O/2O

HIF1O/2O

AVI1O, AVI2O

AMU1O, AMU2O

ADA1O, ADA2O

ELDAO, ELDBO, ELDCO

TGJ2O

BTT1O/2O

MTH1W

MPM2D

Dự bị IELTS

LỚP

9, 10

9, 10

9, 10

9, 10

9, 10

9, 10

9, 10

Level 1,2,3

10

9,10

9

10

N/A

DANH SÁCH CÁC KHOÁ HỌC AAP VÀO TIẾT 2

LỚP 9

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

ESLAO 

ESLAO 

ESLAO 

ESLBO 

ESLBO 

ESLBO 

ESLCO 

ESLCO 

ESLCO 

ESLDO 

ESLDO 

ESLDO ESLEO 

Grade 9 English

Grade 10 English

Grade10 English

Grade11 English

Grade11 English

Grade12 English

Grade11 English

Grade12 English

Grade12 English

ESLAO ESLBO ESLCO ESLEO ESLDO Grade11 English Grade12 English

ESL & Chương Trình 
Thích Ứng Học Tập (AAP)

• Mục tiêu chương trình ESL là để đảm bảo học sinh của chúng tôi được trang bị các kỹ năng tiếng Anh cơ bản 
về nghe, đọc và viết. Chúng tôi muốn học sinh chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu khóa học chính. 

• Để đảm bảo sự thành công trong học tập, chương trình AAP đã được UIS giới thiệu và triển khai. Chương trình 
này cung cấp những cách tiếp cận độc đáo để học sinh có nhiều cơ hội trải nghiệm học thuật theo chủ đề cụ 
thể với các kỹ năng tiếng Anh cần thiết. 

• Các khóa học này sẽ không ảnh hưởng đến hồ sơ tuyển sinh đại học và sẽ giúp học sinh xây dựng nền tảng 
vững chắc để học sinh có thể phát huy được năng lực của mình khi vào học khóa chính. 
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UIS được sáp nhập tại địa chỉ số 2 
Champagne  Drive. Tòa nhà mới của 
chúng tôi đi kèm với nhiều tiện nghi 
thuận tiện cho học sinh.

Cơ sở 
UIS 

Không gian chung Thư viện

Lớp học

Trung tâm nghệ thuật
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Sân bóng đá, sân trượt băng và hồ bơi có sẵn cho sinh viên. Các em có 
thể  đến phòng tập thể dục giải trí và tập luyện với bạn bè của mình! 
Ngoài ra, nếu tìm kiếm các hoạt động ngoại khóa, các khóa học khúc 
côn cầu, trượt băng nghệ thuật và/hoặc bơi lội sẽ được cung cấp theo 
yêu cầu. 

• Sân bóng đá
• Sân trượt băng
• Hồ bơi

Một cửa hàng dược phẩm, một phòng khám không cần 
đặt hẹn trước, phòng khám nha khoa và nhiều cơ sở khác 
ngay trước cửa trường học.. 

• Cửa hàng dược phẩm
• Phòng khám không cần đặt hẹn trước
• Phòng khám X-quang/Siêu âm
• Phòng khám mắt
• Phòng khám nha khoa

Cơ sở vật chất 
UIS

Tiện ích xung 
quanh UIS

Bệnh viện Tiện ích xung quanh Phòng khám nha khoa

Sân Bóng ĐáHồ bơi

Sân trượt băng
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Dịch vụ học thuật UIS

CHƯƠNG TRÌNH GIA SƯ 
 
UIS mong muốn tất cả học sinh đều thành công. UIS cung cấp các 
buổi gia sư 1-1 cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập 
và mong muốn được học hỏi tốt hơn từ các buổi gia sư.

AP (CHƯƠNG TÌNH NÂNG CAO) 

Tất cả các trường đại học Canada đều chấp nhận các khóa học Nâng cao (AP). 
Học sinh theo học các môn AP có khả năng cạnh tranh cao hơn so với học sinh 
có các tín chỉ Lớp 12 thông thường, cũng như học sinh có thể rút ngắn thời gian 
học ở các trường đại học. UIS cung cấp các khóa học AP cho học sinh có năng 
khiếu cao. 

CHƯƠNG TRÌNH UHUB 

Hiện nay học sinh có thể lựa chọn tham gia các khóa học ở nước ngoài ngay tại 
nhà. Nếu học sinh vẫn chưa chắc chắn về việc học tập tại Canada, hoặc mong 
muốn có được trải nghiệm về trường trung học Ontario, chương trình UHUB là 
sự lựa chọn dành cho bạn. Chương trình UHUB là chương trình trực tuyến của 
UIS, nơi bạn có thể thoải mái tham gia các khóa học của riêng mình, theo tốc độ 
của riêng bạn. Truy cập uhub.education để biết thêm thông tin.

THI THỬ IELTS THI THỬ IELTS 

Thực hành tạo nên sự hoàn hảo! Để tạo điều kiện cho học sinh làm quen với các 
bài thi IELTS, chúng tôi sẽ cung cấp các kì thi thử IELTS hàng tháng. Đây là một 
cách tuyệt vời để học sinh làm quen với cách thức làm bài thi và quan sát sự 
tiến bộ của bản thân.

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS 

UIS hiểu rõ tầm quan trọng của IELTS đối với việc tuyển sinh đại học. Chúng tôi 
cung cấp khóa luyện thi IELTS kết hợp với khóa luyện thi OSSLT. Học sinh nên có 
sự chuẩn bị cho điểm IELTS và OSSLT muộn nhất là vào tháng 3 vào kì tuyển sinh 
hàng năm.

TRẠI HÈ & CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM TRUNG HỌC 

Chương trình trại hè của UIS không chỉ dành cho học sinh với mong muốn cải 
thiện khả năng tiếng Anh mà còn tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm các khóa 
học trong hệ thống trung học phổ thông của bang Ontario. Trại hè của UIS bao 
gồm những hoạt động ngoài trời, ví dụ như Canada’s Wonderland, Thác Niagara, 
và các bãi biển Toronto. Chương trình kéo dài hai tuần này sẽ khiến học sinh trở 
nên bận rộn nhưng cũng sẽ ngập tràn niềm vui mùa Hè.

KHÓA HỌC RIÊNG 

Chúng tôi cung cấp các lớp học có thu phí một kèm một cho những học sinh 
cảm thấy cần sự hỗ trợ hoặc dành cho học sinh tin rằng mình có thể học tốt hơn 
dưới sự hướng dẫn phù hợp. Tất cả các lớp học trong danh mục khóa học của 
chúng tôi được cung cấp khóa học 1-1.

PHÁT TRIỂN PORTFOLIO 

Học sinh muốn theo học trong lĩnh vực Nghệ thuật và Thiết kế cần có một bộ 
hồ sơ tuyệt vời và các kỹ năng phỏng vấn để được nhận vào chương trình. Giáo 
viên/người hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp học sinh xây dựng cũng như góp ý 
và hoàn thiện các tác phẩm của học sinh.
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Chương trình 
Boutique

Chương 
trình ký túc 
xá Boutique 
cung cấp 
những gì? 
• Học thuật
• Chăm sóc sát sao
• Quản lý tình huống
• Quản lý thời gian thực tế hiệu 

quả
• Quản lý học sinh tối đa

Chương trình Boutique dành cho những học sinh yêu cầu hỗ 
trợ cả trong và ngoài lớp học. Những học sinh này được chăm 
sóc, hỗ trợ và hướng dẫn để giúp đỡ các em trong cuộc sống 
hàng ngày. Chúng tôi cung cấp một môi trường sống an toàn 
và được sắp xếp thông qua hệ thống quản lý ký túc xá. UIS 
quản lý việc tham gia lớp học của học sinh bằng cách tạo động 
lực cho học sinh cùng với sự giúp đỡ của người quản lý ký túc 
xá. Chương trình Boutique có các kế hoạch ăn uống tùy chỉnh 
cũng như phòng học, gia sư sau giờ học và đánh giá bài học 
vào các ngày thứ Bảy.

Homestay

Ký Túc Xá

Thực đơn có thể được thay đổi tùy theo lịch

Phổ thông
(Ngũ cốc, trứng, bánh mì nướng với

mứt, sữa hoặc nước ép hoa quả)

Cơm rang,
Soup, Rau trộn,

Dưa gang

Soup, Thịt ướp,
Rau trộn, Bánh

quy sô cô la

Phở, Bánh bao
chiên, Cơm
rang tôm,
Rau trộn

Cơm cuộn Cá
hồi, Soup, Rau

trộn

Mỳ, Soup, Rau
trộn, Thịt heo

chiên

Sushi, Cơm thịt
heo, Rau trộn,

Soup

Heo cay, Salad
Cá Ngừ, Soup,

Rau trộn

Bánh Sandwich hoặc đồ ăn nấu tại nhà

Bữa sáng

Bữa trưa

Bữa tối 
(Thực phẩm
chất lượng)

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

MẪU THỰC ĐƠN
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Các dịch vụ học sinh của UIS bao gồm Dịch Vụ Ký Túc Xá, Dịch Vụ Homestay, Dịch Vụ Bảo Hiểm 
Y Tế, Dịch Vụ Thích Ứng Học Tập, Tư Vấn Học Sinh, Hội Học Sinh Và Các Câu Lạc Bộ UIS.

Urban International School cung cấp chỗ ở cho học sinh với giá cả phải chăng và thoải mái trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi 
gần trường học.  Những lợi ích của việc sống tại ký túc xá bao gồm việc thuận tiện sử dụng phương tiện công cộng, dịch vụ hỗ trợ 
ký túc xá 24 giờ, cũng như sống trong một khu dân cư thân thiện và đa dạng về văn hóa. Nó cũng là một cơ hội tuyệt vời để kết 
nối với các học sinh khác và khám phá cuộc sống ở Canada. UIS mong muốn học sinh có những trải nghiệm và kỉ niệm đáng nhớ 
trong suốt thời gian lưu trú tại ký túc xá.

Dịch vụ học sinh

KÝ TÚC XÁ

Phòng 
đơn

Phòng 
đôi

Một giường đơn cho
một học sinh

LOẠI PHÒNG

Giường tầng hoặc hai 
giường đơn cho mỗi học 
sinh

Tất cả các phòng trong kí túc xá của UIS đều được trang 

bị đầy đủ tiện nghi.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KÝ TÚC XÁ
• 3 bữa ăn một ngày
• (Bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối)
• Khu vực học bài cho học sinh
• Wifi chất lượng cao
• Máy giặt và máy sấy quần áo
• Quản lý và giám sát ký túc xá 24h
• Dịch vụ dọn dẹp

KÝ TÚC XÁ BAO GỒM NHỮNG GÌ?

DỊCH VỤ
HOMESTAY

Việc ở cùng nhà với người bản xứ 
là thiết yếu và quan trọng đối với 
du học sinh trong thời gian các 
em học xa nhà. Dịch vụ homestay 
của UIS đảm bảo học sinh được 
an toàn, chăm sóc chu đáo, thoải 
mái và được hỗ trợ tốt nhất có 
thể. Học sinh sống với gia đình 
bản xứ sẽ trở thành một phần 
của gia đình Canada điển
hình, phát triển kỹ năng ngôn 
ngữ giao tiếp và trải nghiệm văn 
hóa gần gũi hơn.

DỊCH VỤ
TƯ VẤN

Mỗi học sinh đăng ký vào UIS đều 
có những điểm mạnh và nhu cầu
riêng. Chúng tôi hiểu rằng mỗi cá 
nhân là duy nhất và cần hỗ trợ về
mặt cảm xúc và giáo dục. Chúng 
tôi rất coi trọng việc chăm sóc 
học sinh bằng cách làm việc cùng 
nhau để cung cấp cho học sinh 
sự hỗ trợ chất lượng hàng đầu.

DỊCH VỤ HỖ
TRỢ THÍCH
ỨNG

Dịch vụ Thích Ứng Học Tập dành 
cho cả học sinh mới (bắt buộc) và 
học sinh hiện tại đang theo học 
( tùy chọn). Dịch vụ chuyên biệt 
này được giúp đỡ bằng Tiếng Anh 
bởi Chuyên gia Tâm lý và Hành vi 
người Canada. Mục tiêu của dịch 
vụ này là giúp học sinh thích nghi 
với cuộc sống mới ở Canada
hoặc đưa ra các giải pháp phù hợp 
cho những bạn đang tìm kiếm lời 
khuyên về nhiều vấn đề khác nhau. 
Chúng tôi rất coi trọng việc chăm 
sóc học sinh và phối hợp cùng phụ 
huynh để cung cấp cho học sinh 
chất lượng hỗ trợ hàng đầu.

HỘI ĐỒNG 
HỌC SINH

Hội đồng học sinh là cơ hội để 
học sinh tự phụ trách trường học
của mình. Hội đồng học sinh 
chịu trách nhiệm lên kế hoạch 
cho các sự kiện và hoạt động vui 
chơi của học sinh để khuấy động 
không khí và xây dựng một cộng 
đồng vững mạnh ngay trong 
trường.

CÂU LẠC
BỘ TẠI UIS

Chúng tôi khuyến khích tất cả học 
sinh tích cực tham gia vào các câu 
lạc bộ được mở mỗi năm học. Có 
nhiều lợi ích khi tham gia các câu 
lạc bộ mà học sinh có thể không học 
được trong lớp. Các câu lạc bộ UIS 
cung cấp các kỹ năng mà học sinh sẽ 
sử dụng ngoài trường và áp dụng vào 
các tình huống thực tế. Tham
gia câu lạc bộ là điều cần thiết đối 
với học sinh đăng ký vào Cao
đẳng và Đại học vì nó thể hiện kỹ 
năng đa dạng của học sinh.

Câu lạc bộ Truyền Thông | Câu lạc 
bộ Kinh Doanh | Câu lạc bộ Thuyết 
Trình | Câu lạc bộ IELTS | Câu lạc bộ 
Toán Học

BẢO HIỂM
Y TẾ

Ở Canada, chi phí tại các cơ sở y 
tế đều rất cao nếu người
đó không có bảo hiểm y tế. Một 
lần khám có thể từ $60 đến
hàng ngàn đô la tùy thuộc vào 
phương pháp điều trị. Để
tránh những trải nghiệm tiêu cực 
như vậy, tất cả học sinh
quốc tế học tập tại Canada bắt 
buộc phải có bảo hiểm y tế
dành cho học sinh. Quy định này 
là bắt buộc theo quy định
của chính phủ Canada. Bạn có 
thể đăng ký bảo hiểm y tế
với UIS và yên tâm về việc này!
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Điền vào Đơn đăng ký UIS

Thanh toán học phí

Nhận Visa

Chuẩn bị hành lý và đến với UIS

Nhận kế hoạch học tập, thư chấp nhận có điều
kiện và hóa đơn học phí

Nhận Thư chấp nhận (LOA) để xin Visa

Nhận thông tin về homestay/ký túc xá của bạn

Thanh toán phí đăng ký làm 
hồ sơ của UIS  
(Thẻ tín dụng, email hoặc 
chuyển khoản ngân hàng)

Thủ tục
nhập học

TẢI XUỐNG ĐƠN ĐĂNG KÝ TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI TẠI WWW.UIHS.CA
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HỘI HỌC 
SINH

DỊCH VỤ TƯ 
VẤN

CÂU LẠC BỘ UIS

DỊCH VỤ HỖ 
TRỢ THÍCH 
ỨNG
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