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Bản quyền hình ảnh của Tourism Kamloops- Mary Putnam, Rachel Lewis, Peter Olsen, New Parallel Productions, Dylan 
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Trải nghiệm 

Kamloops, 
thành phố thân thiện nhất của British 
Columbia. 



  
 

 

 

Một Nền Giáo Dục Canada 
Chương trình Học sinh Quốc tế của Kamloops-Thompson cung 
cấp một nền giáo dục Canada chất lượng cao. 
Một trải nghiệm học tập trong: 

• Một môi trường khoan dung và không phân biệt đối xử 
• Môi trường đa văn hóa 
• Xã hội an toàn và chu đáo 
• Lớp học nhỏ 

Chương trình Học sinh Quốc tế của Kamloops-Thompson cung cấp trải nghiệm văn hóa phong 
phú và đa dạng. Chương trình học của chúng tôi thu hút các học sinh đến từ các nơi trên thế 
giới, bao gồm Châu Á, Nam Mỹ, Trung Mỹ và Châu Âu. Tất cả các học sinh trải nghiệm học tập 
thông qua các tri thức và cách làm của người Thổ dân. 

 

Tại sao nên chọn Kamloops? 
Chương trình Học sinh Quốc tế của Kamloops-Thompson được cung cấp tại Kamloops, 
British Columbia hoặc khu vực lân cận. 
Kamloops là một thành phố nhỏ có 90.000 dân trong nội địa của tỉnh. Kamloops và khu vực xung quanh tự hào có: 

   Một cộng đồng an toàn và chi phí sinh hoạt thấp 

  Cộng đồng đa dạng mang đến các trải nghiệm thực sự về văn hóa và gia đình của Canada  

   Cơ hội giải trí quanh năm 

  Theo học chương trình trung học uy tín của British Columbia và nhận bằng tốt nghiệp của tiểu bang (Dogwood diploma)

Trường học của chúng tôi 

Học sinh trong Chương trình Học sinh Quốc tế của Kamloops-
Thompson có cơ hội theo học ở một trong sáu trường trung học hàng 
đầu. 
Tất cả các chương trình trong Chương trình Học sinh Quốc tế của Kamloops-Thompson đều cung cấp: 

• Chương trình học thuật chất lượng cao 
• Hỗ trợ toàn diện việc học Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Thứ hai 
• Tư vấn học tập và lập kế hoạch chương trình cho trường trung học và hơn thế nữa 
• Các đội nhóm thể thao 

Các trường Kamloops-Thompson cung cấp các chương trình giảng dạy chuyên 
ngành, bao gồm: 
 

  Du lịch mạo hiểm và khóa học thể thao cụ thể 
  Chương trình mỹ thuật  
  Chương trình học tiếng Pháp tăng cường 
  Các khóa học danh dự 
  Chương trình Dạy nghề và Làm tóc  
Một trường Trung học được  

UNESCO công nhận  
 Một trường Trung học ở nông thôn 

Canada 
  Học viện DigiPen 
  Học viện Kỹ năng Khúc côn cầu Canada 
  Chương trình Tú tài Quốc tế 

 
Với bốn mùa và khí hậu ôn hòa, Kamloops là một sân chơi tự nhiên. Có vô số cơ 

hội để khám phá và tận hưởng các cảnh đẹp của thành phố! Hồ nước, các con 
đường mòn, khu trượt tuyết đồi, công viên trượt băng, hồ bơi trong nhà và ngoài 
trời, đây chỉ là một vài lợi ích của việc sống ở Kamloops. Kamloops mang đến 
các cơ hội để mua sắm, các rạp chiếu phim, xem đội khúc côn cầu của 
Kamloops, cá nhà hàng chất lượng, các buổi biểu diễn nhạc trực tiếp và 

rạp hát. 

Có rất nhiều lựa chọn hoạt động để xem xét khi ở 
Kamloops; một nơi tuyệt vời để sống, học tập và tham 
quan! 

Chương trình hoạt 
động của học sinh 
Tất cả học sinh đều có thể tham gia vào chương 
trình hoạt động phong phú trong thời gian học tập 
tại đây, chương trình mang đến một vài cơ hội 
mỗi tháng. Chương trình hoạt động giúp các học 
sinh kết nối và kết bạn trong khi họ tận hưởng các 
trải nghiệm thể thao và văn hóa. 

Chương trình 
Homestay (ở cùng nhà 
người bản xứ) 
Chương trình Homestay là một phần quan trọng mà 
chúng tôi cung cấp ở Kamloops. Chúng tôi tự hào 
về các gia đình Canada thân thiện và nhiệt tình, tất 
cả đều rất hào hứng khi tiếp đón học sinh quốc tế. 

Nhóm phụ trách chương trình homestay giàu kinh 
nghiệm của chúng tôi làm việc chăm chỉ để kết nối các 
gia đình với các học sinh có cùng sở thích. 

Học sinh được bố trí cư trú tại nơi gần trường học nhất 
có thể, thường trong khoảng cách đi bộ hoặc 
trong khu vực có xe buýt của 
trường học đưa đón. 

 
Để biết thêm thông tin 
về các trường học của 
chúng tôi, hãy xem: 
• Trường Trung học Cơ sở Clearwater 
• Trường Nghệ thuật Kamloops 
• Trường Trung học Cơ sở NorKam 
• Trường Trung học Cơ sở Sa-Hali 
• Trường Trung học Cơ sở Nam 

Kamloops 
• Trường Trung học Cơ sở Valleyview 
• Trường Trung học Cơ sở Westsyde 
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