
CHƯƠNG TRÌNH GIA ĐÌNH CÙNG HỌC TIẾNG ANH Ở NƯỚC NGOÀI

Tại sao bạn nên đến vùng Atlantic Canada với gia đình?
 • Sống trong môi trường an toàn hướng tới gia đình
 • Có trải nghiệm văn hoá phong phú
 • Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên được UNESCO công nhận
 • Chất lượng sống của chúng tôi được xếp hạng cao trên thế giới
 • Môi trường học sạch sẽ và đầy khích lệ
 • Chi phí học hành và sinh hoạt ở đây rẻ
 • Chúng tôi chào đón các bạn!
 • Hưởng lợi từ nền giáo dục hàng đầu thế giới đã được chính phủ công nhận



SỐNG – HỌC – CHƠI

Canada nổi tiếng là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới và cũng là một trong 
những quốc gia nuôi dạy con trẻ tốt nhất thế giới. Chào mừng bạn đến Lunenburg, Nova Scotia, 
Canada.

Học tiếng Anh trong khi con bạn đến trường 
thuộc địa phương và học các môn học bằng 
tiếng Anh cùng với các học sinh bản xứ và quốc 
tế. Bằng cách cùng con đến Canada bạn sẽ loại 
trừ các nỗi lo lắng xa cách tiềm tàng của việc 
gởi con của bạn cho người lạ. Hít thở không khí 
trong lành và được người dân địa phương chào 
đón.

Chơi trong lá mùa Thu, nặn người tuyết vào 
mùa Đông, tìm kiếm những bông hoa nở vào 
mùa Xuân và đi biển vào mùa Hè – Canada có 
cả bốn mùa!

Có một cuộc sống tuyệt vời ở Canada với 
những kỷ niệm đáng kinh ngạc!



LUNENBURG

Trường Eurocentres Atlantic Canada toạ lạc trong thị trấn xinh đẹp Lunenburg, Nova Scotia – di 
sản thế giới được UNESCO công nhận và một trong những vùng đẹp nhất Canada. Được thành 
lập vào năm 1753, Lunenburg có bề dày lịch sử và văn hóa đa dạng.

Lunenburg là cộng đồng an toàn không có tội phạm và là nơi lý tưởng cho các học sinh nhỏ tuổi 
lần đầu đi học xa nhà. Học sinh của Eurocentres thường thích khám phá khu vực vùng biển và 
dành thời gian ở khu bờ sông xinh đẹp đó là địa điểm đua thuyền, the Bluenose!

Những cửa hiệu và nhà hàng độc nhất vô nhị nằm hai bên con đường phí cảng của Lunenburg, 
xen lẫn là những ngôi nhà lịch sử được sơn với những màu sắc sặc sỡ và được bảo tồn tốt, 
trông rất giống như viện bảo tàng sống từ thế kỷ 18. Nơi đây thật sự đáng để bạn tận hưởng 
mùa hè của mình – chúng tôi mong đợi để gặp các bạn!



TRÃI NGHIỆM VĂN HOÁ

“ Những ngôi nhà lịch sử được sơn sặc sỡ lấm chấm trên bờ biển phía nam của Nova Scotia thuộc 
Đại tây dương giống như một tấm bưu thiếp hàng hải thời xưa. Từ những năm 1700, những người di 
dân châu Âu gọi thị trấn có 47 dãy nhà, nằm cách Halifax 60 dặm là nhà. Mỗi đợt sóng nhập cư ảnh 
hưởng đến ăn uống, văn hoá và kiến trúc và biến trung tâm Lunenburg, nay điểm thêm với phòng 
trưng bày và cửa tiệm, thành Khu vực Lịch sử Quốc gia và vùng Di sản Thế giới của UNESCO. Tại 
vùng hải cảng của ngư dân và người đóng tàu này, sông nước là kế sinh nhai của người dân trước 
giờ”.

NATIONAL GEOGRAPHIC – https://www.nationalgographic.com/travel/canada/lunenburg-nova-scotia

Lunenburg , NS là một phần trong lịch sử được yêu 
thích của Canada. Năm 1921, chiếc tàu nổi tiếng thế 
giới - the Blunose đã được hạ thuỷ tại bờ biển của 
Lunenburg. Là chiếc thuyền đua, nó đã bất khả chiến 
bại trong 17 năm, và thậm chí còn xuất hiện trên tiền 
của Canada!

Mỹ thuật đang phát triển mạnh ở Lunenburg! Khoảng 
10% việc kinh doanh của Lunenburg liên quan đến 
mỹ thuật. Ở đây có nhiều phòng triển lãm, mỹ thuật 
và đồ gốm và các sự kiện mỹ thuật như Lễ hội Thủ 
công Lunenburg và Lễ hội Đường phố và Đi bộ Mỹ 
thuật Lunenburg kèm theo là âm nhạc và giải trí diễn 
ra hàng tuần.



MÔI TRƯỜNG HỌC HOÀ NHẬP

Khoảng 250 năm sau khi Lunenburg được thành lập, kiến trúc và  việc sử dụng không gian chung 
vẫn giữ nguyên vẹn. Bất kỳ việc xây dựng mới nào đều bổ sung thiết kế và bố cục đang có. Năm 
1995 Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên hiệp quốc (ENESCO) đưa Lunenburg vào danh 
sách Di sản Thế giới.  Tượng đài bằng đồng và đá granit cao 8 bộ đặt tại Lunenburg Foundy để đánh 
dấu vinh dự này. Niềm tự hào của Lunenburg cũng như lòng mến khách không có giới hạn.

Những giờ học tiếng Anh trực tiếp tại lớp trong thị trấn Lunenburg xinh đẹp, NS tạo ra môi trường 
học hoà nhập, nghĩa là bạn được bao bọc bởi tiếng Anh suốt thời gian bạn ở đây. Từ giây phút bạn 
đến, bạn luôn luôn đọc, viết, nghe, nói tiếng Anh. Cơ hội có một không hai để thực hành nhiếu là khi 
bạn khám phá thị trấn, gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm vẻ đẹp của Nova Scotia, và kết nối chính bạn với 
người dân tuyệt vời của Lunenburg.

Sống trong môi trường nói tiếng Anh khác với học tiếng Anh vì bạn dường như ít bị sửa lỗi thường 
xuyên – đơn giản là bạn tận hưởng mỗi ngày của mình! Và, kết quả là bạn có thể xây dựng sự tự tin 
nói của mình  và đây là chìa khoá trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh

KHU VỰC DI SẢN THẾ GIỚI UNESCO



TRƯỜNG HỌC

Eurocentres Atlantic Canada toạ lạc tại trung tâm của Lunenburg. Là học viên của Eurocentres bạn 
sẽ được học với các giáo viên chuyên nghiệp, nhiệt tình trong các giờ học lôi cuốn, thúc đẩy người 
học làm việc.

CHUẨN BỊ ĐẾN

Đội ngũ của Eurocentres Atlantic Canada giúp đỡ mọi mặt cho chuyến đi ra nước ngoài của gia đình 
bạn. Kế hoạch định cư sau đó bao gồm việc giúp đỡ mọi mặt từ chuyển chỗ, kết nối với các dịch vụ, 
phương tiện đi lại đưa đón con trẻ đi học, định vị cửa hàng, nhà thuốc và các dịch vụ khác.
Nhân viên phụ trách chăm sóc học viên cũng sẽ thường xuyên thông báo cho bạn biết các sự kiện  
và hoạt động trong cộng đồng  nhằm đảm bảo bạn hoà nhập tốt trong cộng đồng.

CHỖ Ở

GIẤY PHÉP ĐI 
HỌC

Có giấy phép đi học 
của Canada, bạn 

sẽ học tiếng Anh tại 
Eurocentres Atlantic 
Canada và con của 
bạn có thể đạt tiêu 

chuẩn học tại trường 
của Nova Scotia 

miễn phí.

www.ns-schools.ednet.ns.ca

Cả gia đình cùng ở chung một mái nhà là cốt lõi của chương trình Gia 
đình cùng học Tiếng Anh nước ngoài. Bạn có sự lựa chọn để sống tại thị 
trấn nhỏ. Một phần trong kế hoạch định cư độc nhất vô nhị của chúng tôi 
là tìm kiếm một nơi phù hợp với nhu cầu của gia đình bạn trong chuyến 
phiêu lưu ở nước ngoài của bạn.

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN

Để có thêm thông tin, liên hệ với Jackie tại trường Eurocentres Atlantic 
Canada: accom-atlanticacanda@eurocentres.com


