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Tôi đang theo học Chương trình Công nghệ Kiến trúc ở Trường Cao 
đẳng Fanshawe. Tôi đã học được nhiều ý tưởng mới trong cấu trúc 
và thiết kế tòa nhà. Hơn nữa, trang thiết bị và phòng máy vi tính có 
chương trình Auto CAD 2012 và có các bảng thiết kế tuyệt vời do 
Chương trình Kiến trúc cung cấp. Các giáo sư của tôi thật sự tuyệt 
vời và rất tốt với sinh viên. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi 
bất cứ lúc nào nếu tôi không hiểu một điều gì đó. 
Trung tâm quốc tế luôn sẵn sàng giúp đỡ khiến 
tôi cảm thấy như ở nhà, giúp tôi xin visa và tổ 
chức các sự kiện. Chương trình học của tôi ở 
Fanshawe thật tuyệt vời và tôi mong chờ được 
tốt nghiệp và làm việc tại Canađa. 

Thianh Chu (Việt Nam) 

Archichetural Technology

Trường Cao đẳng Fanshawe đã trải qua hơn 40 năm 
thành công của mình. Bạn được tham gia học ở một 
trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất ở 
Canađa với 15.000 sinh viên chính quy và 1.000 sinh 
viên quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia. 

Trường Fanshawe nằm ở thành phố xinh đẹp London, 
Canađa với biệt danh “thành phố rừng xanh” với dân 
số trên 350.000 người. London là một cộng đồng an 
toàn và lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm nhưng 
vẫn cho cảm giác ở trong một thành phố lớn.

•   Mất hai tiếng đi từ thành phố Toronto và thác 
Niagara đến London 

•  Có hệ thống xe buýt thuận tiện đến trường 
•  Mất năm phút đi từ trường đến sân bay quốc tế 
•  Có các cộng đồng văn hóa đa dạng

Một sự trải nghiệm thực thụ ở Canađa 

Trường cao đẳng Fanshawe  
– tương lai của bạn 
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Trường cao đẳng Fanshawe có trên 110 chương trình:

•   Chứng chỉ một năm sau tốt nghiệp 
•   Bằng diploma hai và ba năm
•   Bằng cử nhân ứng dụng bốn năm
•    Chuyển tiếp đến học ở các trường đại học ở Canađa, 

Úc và Mỹ 

Con đường nghề nghiệp dẫn đến thành công:

•   Khoa học ứng dụng
•   Nghệ thuật & Thiết kế
•   Công nghệ xây dựng
•   Kinh doanh & Quản trị 
•   Máy tính & Công nghệ thông tin
•   Truyền thông đương thời
•   Điện/Điện tử 
•   Khoa học y tế 
•   Dịch vụ con người 
•   Khoa học sản xuất 
•   Du lịch & Khách sạn
•   Giao thông & Điện động lực 

Các kỹ năng giúp sẵn sàng làm việc là của bạn 
chỉ trong vòng một năm sau khi bạn đăng ký 
tham gia một chương trình cấp chứng chỉ sau 
tốt nghiệp. Lựa chọn từ một trong số 18 chương 
trình cấp chứng chỉ, mỗi chương trình đều cung 
cấp đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu.

Bằng cấp và chứng chỉ: đó là sự lựa 
chọn của bạn.

Con đường giáo dục của bạn 
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Tôi đã gặp rất nhiều người tốt ở trường và đã có nhiều bạn tốt.  
Ở lớp học, giáo sư của chúng tôi dạy những gì chúng tôi thực sự 
cần và đó là việc dạy theo kiểu truyền nghề, được trực tiếp tiếp 
cận với tất cả các trang thiết bị và nguồn lực mà chúng tôi mong 
muốn. Tôi đã có được kinh nghiệm làm việc tại Canađa và khi tôi 

tiếp tục học đại học, tôi cảm thấy mình đã thực sự đi trước hầu hết 
các sinh viên khác với những gì học được cho đến nay.

Samuel Catrain (Cộng hòa Dominica) 

Máy tính và Công nghệ thông tin (Kết nối mạng)



Hai + Hai = Bằng đại học 

Học hai năm tại trường Fanshawe và hai 
năm ở đại học là bạn lấy được bằng đại học! 
•   Cử nhân khoa học về điều dưỡng
•   Lý thuyết và sản xuất đa phương tiện
•   Kế toán doanh nghiệp 
•   Quản lý khách sạn
•   Quản lý thực phẩm và đồ uống 
•   Cử nhân Thương mại (3 + 1)

Các chương trình cấp bằng đại học  
của Fanshawe:
•   Cử nhân công nghệ ứng dụng –  

Công nghệ sinh học 
•   Cử nhân mỹ thuật ứng dụng – Công nghệ 

quy hoạch đất – Vai trò lãnh đạo mầm non 

Bạn quan tâm đến việc theo đuổi để 
lấy bằng đại học? Chúng tôi có mối 
quan hệ đối tác với hơn 100 trường đại 
học. Các tín chỉ của trường cao đẳng 
Fanshawe có thể chuyển tiếp sang các 
trường đại học ở Canađa, Úc và Mỹ.

Fanshawe College

Xuất phát với bằng diploma... 
chuyển lên bằng đại học!

Con đường của bạn đến đại học 



Đại học Western Ontario
www.uwo.ca

Đại học Guelph
www.uoguelph.ca

Đại học Toronto
www.utoronto.ca

Đại học McMaster 
www.mcmaster.ca

Đại học York
www.yorku.ca

Đại học Waterloo
www.uwaterloo.ca

Bạn có muốn cải thiện vốn tiếng 
Anh của mình? Chương trình ESL của 
trường cao đẳng Fanshawe có thể giúp 
bạn! Bạn được học chính quy trong 
một môi trường thú vị với các giáo 
viên chuyên ngành, công nghệ tiên 
tiến và các bạn cùng lớp đến từ khắp 
thế giới. Chương trình này giúp bạn 
chuẩn bị học cao hơn, có việc làm tốt 
hơn hoặc chỉ đơn giản là bạn cảm thấy 
thú vị khi học tiếng Anh ở Canađa.

Xin chào tất cả mọi người. 
Tôi là Dung và tôi đang 
học tại Trường Cao đẳng 
Fanshawe College. Tôi 

đã có những trải nghiệm 
tuyệt vời và hạnh phúc ở 

ngôi trường này. Hơn nữa, 
trường có nhiều tiện ích hiện đại 

như thư viện, phòng máy vi tính giúp cho 
việc học tập của bạn. Ngoài ra, bạn có thể 
tiếp tục học một số chương trình kinh 
doanh ở Trường Đại học Western Ontario 
(UWO), một trong những trường đại học về 
kinh doanh tốt nhất ở Canađa sau khi bạn 
tốt nghiệp ở Fanshawe. Cuối cùng, có thể 
hòa nhập vào môi trường sống ở Canađa 
một cách nhanh chóng bởi vì Canađa có sự 
đa dạng văn hóa. Vì vậy, bạn sẽ không phải 
lo lắng về cách sống ở Canađa.

Dung Auh Vu (Việt Nam)  
Business Accounting 

Con đường của bạn đến đại học 

Đại học Ryerson
www.ryerson.ca

Đại học Brock
www.brocku.ca

Đại học Ottawa
www.uottawa.ca

Đại học Royal Roads
www.royalroads.ca

Đại học Carleton
www.carleton.ca

Đại học Nipissing
www.nipissingu.ca

Để xem danh sách đầy đủ, hãy truy cập địa chỉ sau: 
www.fanshawec.ca/university.

English as a
Second Language

Từ Chương trình ESL đến trường đại học:  
một con đường dễ dàng

Khi bạn hoàn thành 80% Chương trình ESL cấp độ 
5 ở trường cao đẳng Fanshawe, các trường đại học 
sau sẽ chấp nhận trình độ tiếng Anh của bạn mà 
không cần thi IELTS hoặc TOEFL:
•  Trường Đại học Western Ontario (Western)
•  Trường cao đẳng-đại học Brescia 
•  Trường cao đẳng-đại học Huron 
•  Trường cao đẳng-đại học King’s 

Các trường đại học ở Canađa



Con đường nghề nghiệp của tôi chính là những gì tôi đã luôn mong muốn và 
việc học ở trường Fanshawe đã biến điều đó thành hiện thực. Là một người 

thiết kế web chính thức tại một cơ quan bận rộn, tôi yêu cách mình có thể 
giúp mọi người mang những ý tưởng của họ đến với cuộc sống trên mạng. 
Tôi yêu thích những điều tôi làm: từ xây dựng một trang web đơn giản đến 
việc tổng hợp một ứng dụng iphone và xây dựng một cửa hàng đầy đủ trên 

mạng. Mỗi ngày trôi qua là tôi lại học được một số điều mới, và với công nghệ 
luôn thay đổi, dường như tôi sẽ không bao giờ ngừng học hỏi.

Yulia Kovaleva (Nga) 

Thiết kế và sản xuất đa phương tiện

Một nền giáo dục cao đẳng mở ra cơ hội cho sinh viên.
Việc làm hướng tới tương lai của bạn 

Fanshawe College
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Giấy phép làm việc ngoài trường

Bạn có thể có cơ hội làm việc ở ngoài 
trường lên đến 20 tiếng/tuần trong năm 
học và 40 tiếng/tuần giữa các học kỳ.  
Sinh viên cũng có thể xin làm việc bán 
thời gian tại trường trong năm học.

Các chương trình với điều khoản làm 
việc có trả lương 

Trường Fanshawe dẫn đầu các trường cao 
đẳng ở Canađa về các chương trình giáo 
dục hợp tác. Vì vậy, tại sao lại không kết 
hợp làm việc có trả lương (4 tháng mỗi 
năm) với quá trình học của bạn? Với hơn 
40 chương trình hợp tác, trường Fanshawe 
mang lại cơ hội việc làm rất lớn với các 
nhà tuyển dụng địa phương, trong nước 
và quốc tế và điều này sẽ có ích cho bạn. 
Bạn sẽ có được sự kết hợp hoàn hảo nhất 
giữa học và làm.

Việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc 
trong ba năm nếu có giấy phép đi làm 
sau khi tốt nghiệp. Hơn 100.000 sinh viên 
tốt nghiệp Fanshawe đang làm việc trong 
những ngành nghề được chọn ở Canađa 
và trên khắp thế giới; 90% sinh viên tốt 
nghiệp Fanshawe tìm được việc làm trong 
vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Xây dựng 
mối liên hệ với các nhà tuyển dụng này 
khi bạn đang học ở trường Fanshawe. 



Cuộc sống ở London  
– ngôi nhà mới của bạn

Ba ký túc xá sinh viên cho phép 
bạn sống tại trường với một chỗ ở 
được trang bị đầy đủ, có TV và bếp. 
Phòng ngủ riêng của bạn sẽ có 
Internet và điện thoại. Mỗi tầng có 
một phòng chung, nơi bạn có thể 
học, xem TV và thư giãn cùng với 
các bạn mới.

Fanshawe College



Sống tại trường
Mỗi phòng ký túc xá được trang bị đầy đủ bao gồm 
Internet miễn phí; 4 phòng ngủ riêng (A-D); 2 phòng 
tắm (E-F); một phòng khách (G) và một bếp (H).

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 
để đảm bảo sự thành công của bạn.

Thành công của bạn – ưu tiên của chúng tôi 

Các dịch vụ và cơ sở vật chất hỗ trợ 

•   Ký túc xá sinh viên tại trường (1.600 phòng) 
•  Dịch vụ sống tại nhà người bản xứ 
•  Tư vấn thành công cho sinh viên 
•  Tư vấn chuyên môn
•   Dịch vụ sinh viên hướng dẫn cho sinh viên
•  Phòng máy vi tính sử dụng 24 tiếng
•   Trang thiết bị đầy đủ tại trường cho chăm sóc sức  

khỏe và tập thể hình 
•  Hiệu thuốc
•  Hiệu sách và máy vi tính

Cố vấn sinh viên quốc tế và các cố vấn về sự thành công 
cho sinh viên luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn trong cuộc sống 
thường ngày cũng như trong học tập. Các bạn sinh viên 
cũng sẵn sàng nói chuyện để giúp bạn có được kinh 
nghiệm trong môi trường quốc tế. 

Chương trình sinh viên quốc tế tìm bạn Canađa cho bạn 
để hai người có thể hợp tác cùng nhau.

Sống với gia đình Canađa 

Bạn sẽ được thưởng thức những bữa ăn nấu tại nhà và 
phòng ngủ riêng trong một gia đình Canađa. Gia đình 
Canađa nơi bạn sống sẽ giúp bạn tham gia vào các hoạt 
động văn hóa xã hội của Canađa.

Tôi đang học chương trình tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai ở Trường Cao đẳng Fanshawe. Tôi thích 
học ở ngôi trường này vì đây là trường cao đẳng rất tốt với đầy đủ trang thiết bị phục vụ sinh 
viên. Hơn nữa, giáo viên hay giúp đỡ, tốt bụng và thân thiện, vì vậy mà tôi cảm thấy thoải mái 
trong quãng thời gian tôi học ở đây. Chương trình tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai chuẩn bị cho 
tôi kỹ năng tiếng Anh tốt để bắt đầu học Chương trình Kế toán Quản trị Doanh nghiệp. Thành 

phố London mang đến cho tôi một ngôi nhà tốt, là nơi mua sắm thú vị và an toàn. 

Khoa Ngo (Việt Nam) 

ESL (Chương trình tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai)

A 

B C 

D 

E F

G
H

Sống tại trường
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Văn phòng dịch vụ quốc tế

Trường Cao đẳng Fanshawe, Phòng E2025,  

1001 Fanshawe College Boulevard

London, Ontario, Canada  N5Y 5R6

e-mail: int@fanshawec.ca

ĐT: (519) 452-4150

Fax: (519) 659-9393

Giờ làm việc: 9h – 4h30, thứ 2 đến thứ 6

Hàng sau: Maria Carvajal Sarria, Rahul Kaur, Brianne Dos Santos, Faith Maudsley, Bruce Wilson, Mary Lou Vanderhoeven, Kim Rowe

Hàng trước: Jake Yoon, Nelson Melgar, Wendy Curtis, Susan Czypyha, Jessie Shi, Saurabh Malhotra, Lydia Wang, John Yang

04/2012



Xin chào mừng các bạn đến với Trường Cao đẳng Fanshawe!

Trường Cao đẳng Fanshawe nằm ở trung tâm ở bang Tây Nam Ontario, 
Canada. Là trường cao đẳng lớn thứ sáu ở Canađa với 15.000 sinh viên, 
Fanshawe có hơn 110 chương trình cấp bằng và cấp chứng chỉ. Sự thành 
công của sinh viên của chúng tôi được chứng minh bằng tỷ lệ 90% có việc 
làm sau tốt nghiệp. 

Chương trình tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL) tạo cơ hội học tiếng Anh 
và vào học ở một chương trình cao đẳng hoặc đại học mà không cần phải 
thi thêm.  

London, Canada là một thành phố sạch, đẹp và an toàn với 355.000 người, 
và đây là thành phố lớn thứ 10 ở Canađa. Được biết đến với biệt danh “thành 
phố rừng xanh” với rất nhiều cây xanh, thành phố có hơn 200 công viên và 
các địa điểm với tất cả các hình thức văn hóa, vui chơi giải trí. Có rất nhiều 
cơ hội tìm việc làm, phong cách sống năng động, thể thao, đi mua sắm, giải 
trí và giáo dục. Ngoài Trường Cao đẳng Fanshawe, London cũng là nơi có 
Trường Đại học Western Ontario.
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Học phí (đôla Canađa)

Các chương trình cấp chứng chỉ, bằng 
diploma, bằng đại học & cấp chứng chỉ sau 
đại học năm 2012/2013    

  Học phí chương  
  trình sau trung học  $13,100   đến $15,000*
  Bảo hiểm y tế $520 $520
  Phụ phí sinh viên $1,056  $1,056
  Tổng chi phí $14,676 $16,576

*Lưu ý: Một số chương trình đặc biệt có học phí cao hơn. 
Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập địa chỉ  
www.fanshawec.ca/fees 

Phí sinh viên bao gồm: Bảo hiểm nha khoa và tai nạn, thẻ 
xe buýt, phí hoạt động sinh viên

Yêu cầu đầu vào
Tất cả các chương trình: Tốt nghiệp trung học

Yêu cầu tiếng Anh đối với các chương trình 
cấp bằng diploma hoặc chứng chỉ:
TOEFL:  550 - PBT,  213 - CBT,  79 - iBT
IELTS: 6.0 trong đó không có môn nào dưới 5.5

Yêu cầu tiếng Anh đối với các chương trình về 
y tế, sau đại học hoặc đại học:
TOEFL:  570 - PBT,  230 - CBT,  88 - iBT
IELTS: 6.5 trong đó không có môn nào dưới 6.0

Yêu cầu tiếng Anh đối với chương trình về 
điều dưỡng:
TOEFL: 580 - PBT,  237 - CBT,  92-93 - iBT
IELTS: 7.0 trong đó không có môn nào dưới 6.5

Các phương án ăn ở

Dịch vụ sống ở nhà người bản xứ và chi phí:
•   Bao gồm phòng ngủ riêng, ba bữa ăn/ngày và 

7 ngày/tuần.

•    $750 (đôla Canađa)/tháng cộng phí quản lý 
trả một lần duy nhất $100, phải trả trước hai 
tháng.

Ký túc xá/Ở tại trường:
•   Từ tháng 9 đến tháng 4: $5.600 cộng với 

$1,200 chi phí các bữa ăn bắt buộc. Tổng cộng 
là $6.800. Phòng/phòng ngủ tiện nghi, bếp, 
đồ dùng gia dụng, truyền hình cáp, Internet, 
điện thoại (gọi nội hạt không mất tiền) và dịch 
vụ dọn dẹp nhà cửa hạn chế.

•    Từ tháng 5 đến tháng 8: $450/tháng , không 
có ăn.

Ở Townhouse của trường: 
•    Cơ sở vật chất và dịch vụ như nêu ở trên, 

không có ăn. 

•    Phòng ngủ lớn: $5.440, Phòng ngủ nhỏ: 
$5.200.

Tương lai của bạn...
Chương trình của chúng tôi

Sinh viên quốc tế



DEGREE PROGRAMS  (FOUR YEARS) 

n	 	Bachelor of Applied Arts  
– Early Childhood Leadership

n	 	Bachelor of Applied Arts – Integrated 
Land Planning Technologies* 

n	 	Bachelor of Applied Technology  
– Biotechnology*

n	 	Contemporary Media:  
Theory and Production  
(diploma + degree Brock Univ.)

n	 	Media Theory and Production  
(diploma + degree UWO)

n	 	Nursing (BScN degree)

CERTIFICATE, DILPOMA and  
ADVANCED DIPLOMA PROGRAMS   
(ONE, TWO AND THREE YEARS) 

APPLIED SCIENCES
n	 Environmental Technology* 
n	 Science Laboratory Technology* 

ART & DESIGN
n	 Fashion Design* 
n	 Fine Art 
n	Graphic Design
n	 Interior Design* 
n	 Landscape Design* 
n	 Fashion Merchandising*
n	GIS and Urban Planning* 
n	Horticulture Technician* 
n	 Interior Decorating*
n	Hair Stylist - WC

BUILDING TECHNOLOGY
n	Architectural Technology* 
n	Civil Engineering Technology* 
n	 	Construction Engineering  

Technology (Management)* 
n	 	Construction Engineering Technician  

– Supervisor
n	Construction Carpentry Techniques

BUSINESS & MANAGEMENT 
n	 Business Administration – Accounting*
n	 	Business Administration  

– Human Resources
n	 	Business Administration  

– Leadership and Management
n	 	Business Administration  

– Entrepreneurship and Management
n	 Business Administration – Marketing*
n	 	Business*
n	 	Business – Accounting*

n	 	Business – Human Resources 
n	 	Business – Insurance*
n	 	Business – Marketing*
n	 	Business – Purchasing*
n	 	Business – Finance*
n	 	Law Clerk* 
n	 	Office Administration – Executive*
n	 	Office Administration – Medical
n	 Business Foundations
n	 	Customer Service Fundamentals  

– Insurance 
n	Office Administration – General

COMPUTERS & INFORMATION 
TECHNOLOGY
n	Computer Programmer Analyst* 
n	Computer Systems Technology* 
n	 	Business Information Systems
n	 	Computer Systems Technician
n	 	Internet Applications and  

Web Development

CONTEMPORARY MEDIA  
n	 Broadcasting – Radio 
n	 Broadcasting – Television 
n	 	Interactive Media Design and 

Production
n	 Journalism – Broadcast
n	Music Industry Arts 
n	 Photography
n	 Theatre Arts

ELECTRICAL/ELECTRONICS 
n	 Electrical Engineering Technologys* 
n	 Electronics Engineering Technologys*  
n	 Electrical Engineering Technicians

n	 	Electromechanical Engineering 
Technicians 

n	 Electrical Techniques
n	 	Electronics Engineering Technician  

– Industrial Controls - ST

ENGLISH FOR INTERNATIONAL 
STUDENTS 
n	 	English as a Second Language  

– (Five levels) 

GENERAL STUDIES &  
PREPARATORY PROGRAMS 
n	General Arts and Science – Two years 
n	General Arts and Science – One year 
n	 Business Foundations
n	 Fine Art Foundation
n	Human Services Foundation
n	 Pre-Health Science 
n	 Pre-Technology 

HEALTH SCIENCES 
n	Medical Radiation Technology 
n	 Respiratory Therapy 
n	 Fitness and Health Promotion 
n	 Paramedic 
n	 Pharmacy Technician 
n	 Practical Nursing 
n	Dental Assisting (Levels I and II) 

HUMAN SERVICES 
n	Child and Youth Worker
n	Developmental Services Workers 
n	 Early Childhood Educations 
n	 	Protection Security and  

Investigation 
n	 Police Foundationss - WC, LC

n	 Recreation and Leisure Services 
n	 Social Service Worker 
n	 	Developmental Services Workers - SC, LC

n	 	Early Childhood Educations - SC, LC

n	 	Personal Support Worker

MANUFACTURING SCIENCES 
n	 	Manufacturing Engineering 

Technologys* 
n	 	Heating, Refrigeration &  

Air Conditioning Technician - WC

n	 	Manufacturing Engineering  
Technicians* 

n	Mechanical Technician: CNC/CAM* - ST

n	Mechanical Techniques: CNC - ST

n	Welding Techniques - SC, ST,  WC

n	 	Mechanical Engineering Technician  
– Industrial Maintenance - ST

TOURISM & HOSPITALITY
n	Culinary Management 
n	 Food and Nutrition Management
n	 	Golf and Recreational Club 

Management*
n	 	Hospitality Management  

– Food and Beverage* 
n	Hospitality Management – Hotel* 
n	 Tourism and Travel* 
n	Culinary Skills – Chef Training

TRANSPORTATION & MOTIVE POWER
n	 	Aviation Technician,  

Avionics Maintenance
n	 	Motive Power Technician  

(Automotive)s

n	Motive Power Technician (Diesel)s

Các chương trình năm 2012-2013 của trường Fanshawe 



Làm việc ở Canađa

•   Làm việc bán thời gian tại trường: Bạn có thể xin làm việc bán thời gian tại 
trường. (Không cần có giấy phép làm việc)

•   Làm việc ngoài trường: Làm việc ngoài trường lên đến 20 giờ/tuần trong thời 
gian đi học tại trường và lên đến 40 giờ/tuần giữa các học kỳ với điều kiện bạn 
đáp ứng các tiêu chí cụ thể.

•   Vừa học vừa làm: Trong chương trình vừa học vừa làm (có trả lương), bạn có 
thể làm việc 4 tháng/năm.

•   Làm việc sau khi tốt nghiệp để lấy kinh nghiệm: Sau khi tốt nghiệp, bạn có 
thể xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp để làm việc ở Canađa lên đến 3 
năm kể từ khi tốt nghiệp.

Các chương trình vừa học vừa làm

Có thể chọn từ 40 chương trình mà ở đó bạn có thể kết hợp làm việc có trả 
lương và học.  

Ví dụ về các phương án vừa học vừa làm

Tháng 9-Tháng 12 Tháng 1-Tháng 4 Tháng 5-Tháng 8

Năm 1 Ở trường → Ở trường → Làm việc →

Năm 2 Ở trường → Ở trường → Làm việc →

Năm 3 Làm việc → Ở trường → Ở trường

Chuyển tiếp lên học đại học 

Trường cao đẳng Fanshawe có thỏa thuận chuyển đổi tín chỉ và liên thông 
với nhiều trường đại học ở Canađa và trên thế giới. Chúng tôi cũng có 
nhiều chương trình 2+2 và 3+1 cho phép trực tiếp vào học đại học.

Kế toán doanh nghiệp 
(Vừa học vừa làm) 2+2

Quản lý khách sạn 
(Vừa học vừa làm) 2+2

Cử nhân Thương mại 
3+1

Các chương trình đại học
• Trường Đại học Western Ontario 
• Trường cao đẳng-đại học Brescia 
• Trường cao đẳng-đại học Huron 
• Trường cao đẳng-đại học King’s
80% ở Trình độ 5

Các chương trình cơ sở
65% bài kiểm tra ELE

Các chương trình diplôma
>70% bài kiểm tra ELE

Các chương trình cấp bằng
>75% bài kiểm tra ELE

Trình độ 4 – Trên trung cấp 
cộng với bài kiểm tra đánh 
giá tiếng Anh (ELE)

Trình độ 3  – Trung cấp

Các chương trình của Trường 
cao đẳng Fanshawe
70% ở Trình độ 5

Trình độ 5 – Cao cấp cộng 
với bài kiểm tra (ELE)

Năm 1&2
Trường Cao đẳng Fanshawe

Năm 1&2
Trường Cao đẳng Fanshawe

Năm 1,2&3
Trường Cao đẳng Fanshawe

Tốt nghiệp với bằng diploma 
của Trường Fanshawe

Năm 3&4 tại Trường Đại 
học Western Ontario

Tốt nghiệp với bằng diploma 
của Trường Fanshawe

Năm 3&4 tại Trường Đại 
học New Brunswick

Tốt nghiệp với bằng diploma 
của Trường Fanshawe

Năm 4, học chương trình 
của Trường Đại học Nipissing 

tại Trường Cao đẳng Fanshawe

Trình độ 1 – Sơ cấp

Trình độ 2 – Trên sơ cấp

16 tuần

16 tuần

16 tuần

16 tuần

16 tuần

Tốt nghiệp với Bằng cử nhân 
Quản trị và Thương mại 

(Tài chính&Quản trị)

Tốt nghiệp với Bằng cử nhân 
Quản trị ứng dụng trong 

Khách sạn&Du lịch

Tốt nghiệp với Bằng cử 
nhân Thương mại của 

Trường Đại học Nipissing

Xin trực tuyến tại địa chỉ: www.fanshawec.ca/intonline. Truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.fanshawec.ca/international  

POST-GRADUATE  CERTIFICATE 
PROGRAMS  (ONE YEAR)

n	 3D Animation and Character Design
n	Advanced Filmmaking
n	Artisanal Culinary Arts
n	Audio Post-Production
n	Autism and Behavioural Science
n	 Broadcast Journalism – Television News
n	 	Concierge Services  

– Guest Relations Specialist 
n	 	Corporate Communication and  

Public Relations
n	 	Game Development  

– Advanced Programming
n	Geographic Information Systems (GIS)
n	Human Resources Management
n	 Information Security Management
n	 Interactive Media Specialist
n	 International Business Management
n	Magnetic Resonance Imaging
n	Marketing Management
n	On-line Game Development
n	 Professional Financial Services
n	 	Visual Effects and Editing for 

Contemporary Media

Program Listing Legend

n	 1 year program
n	 2 year program
n	 3 year program
n	 	4 year program
n	 	12 month program
n	 1 year graduate program

*  Co-operative education program  
(work-study)

s  Available through regular delivery or 
accelerated delivery (accelerated means 
the program may be completed in less 
time than usual).

Programs are all delivered at the  
London Campus (LC) unless otherwise noted:
SC - Simcoe Campus 
ST  - St. Thomas Campus
WC  - Woodstock Campus
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Xin trực tuyến tại địa chỉ: www.fanshawec.ca/intonline.  
Truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.fanshawec.ca/international  

Fanshawe College International Services Office
Phòng E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard
London, Ontario, Canada  N5Y 5R6

e-mail:  int@fanshawec.ca      
ĐT: 519-452-4150     fax:  519-659-9393
Giờ làm việc: 9h – 4h30, thứ 2 đến thứ 6

Ngày bắt đầu Chương trình ESL 
Ngày bắt đầu cho năm 2012: 4/6, 3/7, 30/7, 4/9, 29/10 
Ngày bắt đầu cho năm 2013: 7/1, 4/3, 6/5, 3/6, 2/7, 29/7, 3/9, 28/10

Chương trình Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL)

Chương trình Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (ESL) của 
Trường Cao đẳng Fanshawe đã được Đại học Western 
Ontario và tổ chức Ngôn ngữ Canađa chứng nhận là một 
chương trình đáp ứng chuẩn tiếng Anh của họ.

Vào học đại học sau khi học xong Chương trình ESL

Trường Cao đẳng Fanshawe có thể giúp bạn có được 
“Thư chấp nhận có điều kiện” để bạn có thể được vào 
bất cứ chương trình đại học nào tại:
• Trường Đại học Western Ontario 
• Trường cao đẳng-đại học Brescia 
• Trường cao đẳng-đại học Huron 
• Trường cao đẳng-đại học King’s 

Trường Cao đẳng Fanshawe có thỏa thuận với các 
trường đại học này để sinh viên có thể hoàn thành 
Chương trình ESL (80% trình độ 5) và sau đó vào học 
đại học mà không cần có điểm IELTS hoặc TOEFL.

Để biết thêm thông tin và việc tuyển sinh, hãy kết nối 
đến địa chỉ: www.fanshawec.ca/western

 

Học viên sẽ nâng cao kỹ năng của mình về:
•   Ngữ pháp  >  Nghe
•  Đọc  >  Nói
•  Viết  >  Phát âm

Chương trình ESL ở Trường Cao đẳng Fanshawe sẽ:
•   Giúp bạn có được sự tự tin nói tiếng Anh phục vụ học 

tập hoặc làm việc trong tương lai của bạn;
•   Giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn tiếng Anh (IELTS 

hoặc TOEFL).

Chương trình ESL của chúng tôi:
•   Ngày bắt đầu học Chương trình ESL được tổ chức 

hàng tháng hoặc 2 lần/tháng.
•   Chương trình ESL cung cấp giáo viên được chứng 

nhận về chuyên môn và tận tâm.
•   Chương trình ESL cung cấp 25 giờ học trên lớp và 

trong phòng lab mỗi tuần.

Chương trình ESL của Trường Cao đẳng Fanshawe 

Học phí Chương trình ESL (đôla Canađa)*

Đặt cọc: $100 tiền đặt cọc (không được hoàn trả lại) khi nộp đơn xin học.
* Lưu ý: Phí sinh viên bao gồm: thẻ xe buýt, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nha khoa, bảo hiểm tai 
nạn, sử dụng phòng vi tính. Các chi phí này chỉ mang tính chất tương đối và có thể sẽ thay 
đổi. Chi phí chính xác được quyết định cho từng chương trình cụ thể. Để biết thông tin về 
mức phí hiện tại, hãy truy cập địa chỉ: www.fanshawec.ca/fees.

Các chương trình đại học
• Trường Đại học Western Ontario 
• Trường cao đẳng-đại học Brescia 
• Trường cao đẳng-đại học Huron 
• Trường cao đẳng-đại học King’s
80% ở Trình độ 5

Các chương trình cơ sở
65% bài kiểm tra ELE

Các chương trình diplôma
>70% bài kiểm tra ELE

Các chương trình cấp bằng
>75% bài kiểm tra ELE

Trình độ 4 – Trên trung cấp 
cộng với bài kiểm tra đánh 
giá tiếng Anh (ELE)

Trình độ 3  – Trung cấp

Các chương trình của Trường 
cao đẳng Fanshawe
70% ở Trình độ 5

Trình độ 5 – Cao cấp cộng 
với bài kiểm tra (ELE)

Năm 1&2
Trường Cao đẳng Fanshawe

Năm 1&2
Trường Cao đẳng Fanshawe

Năm 1,2&3
Trường Cao đẳng Fanshawe

Tốt nghiệp với bằng diploma 
của Trường Fanshawe

Năm 3&4 tại Trường Đại 
học Western Ontario

Tốt nghiệp với bằng diploma 
của Trường Fanshawe

Năm 3&4 tại Trường Đại 
học New Brunswick

Tốt nghiệp với bằng diploma 
của Trường Fanshawe

Năm 4, học chương trình 
của Trường Đại học Nipissing 

tại Trường Cao đẳng Fanshawe

Trình độ 1 – Sơ cấp

Trình độ 2 – Trên sơ cấp

16 tuần

16 tuần

16 tuần

16 tuần

16 tuần

Tốt nghiệp với Bằng cử nhân 
Quản trị và Thương mại 

(Tài chính&Quản trị)

Tốt nghiệp với Bằng cử nhân 
Quản trị ứng dụng trong 

Khách sạn&Du lịch

Tốt nghiệp với Bằng cử 
nhân Thương mại của 

Trường Đại học Nipissing

Chương trình Tiếng Anh là ngôn ngữ 
thứ hai (ESL)

Vào học đại học sau khi học xong Chương 
trình ESL

Chương trình 4 tuần

Ngày bắt đầu: tuần đầu 
tiên của mỗi tháng 

  # tuần Học phí/
tháng

Chỉ có Bảo 
hiểm y tế

Chỉ có Bảo 
hiểm y tế

Tháng 5 đến tháng 8

Tháng 5, 6, 7 hoặc 8 4 $1,150.00 $68.25 $1,218.25

Học phí Chương trình ESL

Ngày bắt đầu/kết thúc     # tuần Học phí Phí sinh viên* Tổng chi phí

Tháng 9 đến tháng 12

Tháng 9 - tháng 12  16 $4,600.00 $780.87 $5,380.87

Tháng 9 -  tháng 10  8 $2,300.00 $438.49 $2,738.49

Tháng 11 - tháng 12 8 $2,300.00 $390.44 $2,690.44

Tháng 1 đến tháng 4 

Tháng 1 - tháng 4 16 $4,600.00 $780.87 $5,380.87

Tháng 1 - tháng 3 8 $2,300.00 $438.49 $2,738.49

Tháng 3 - tháng 4 8 $2,300.00 $390.44 $2,690.44

Tháng 5 đến tháng 8

Tháng 5 - tháng 8 16 $4,600.00 $780.87 $5,380.87

Tháng 5 - tháng 6 8 $2,300.00 $438.49 $2,738.49

Tháng 7 - tháng 8 8 $2,300.00 $390.44 $2,690.44



Part 1: Personal Data
Date of Birth: Gender:

Year Month Day  Male        Female

Last Name or Family Name:

First and Middle Name:

Mailing Address
Street Address: Apt. #:

City:  Province/State: (if applicable) Country:

Postal Code:     Home Telephone Number:                        Fax Number:

E-mail Address:

PLEASE COMPLETE OTHER SIDE

Page 1 of 2

Country of Birth:    First Language:      Citizenship:

Part 2: Programs  (please specify the program(s) to which you are applying)

English Studies
ESL Program             Number of months for ESL Program  ESL Start Date Requested

 Year                           Month       Day

applicat ion for admission 
INTERNATIONAL  STUDENTS

Diploma, Certi�cate or Degree Program

(Specify program by name)

Program Start Date Requested September or January*
 Year   

March* May*

Part 3: Accommodation
You have several options for accommodations while studying at Fanshawe. We o�er Homestay and student dormitories, 
or you may rent o�-campus. For more details visit our website at www.fanshawec.ca/international/accommodation.asp

*Please refer to the website 
www.fanshawec.ca or the 
Program Guide since not all 
programs start in January, 
March or May.

Apply online or send application to:
Fanshawe College International O�ce
Room E2025, 1001 Fanshawe College Boulevard
London, Ontario, Canada  N5Y 5R6
Phone: 519-452-4150   Fax: 519-659-9393  
E-mail: intapp@fanshawec.ca

Apply online or send application to:



DATE: ___________________________________SIGNATURE: __________________________________________________________________

DATE: ___________________________________SIGNATURE: __________________________________________________________________

(APPLICANT)

(PARENT/GUARDIAN/CANADIAN CONTACT PERSON IF APPLICANT IS UNDER 18 YEARS OF AGE) 

Fanshawe College Application for Admission

Part 4: English Testing
Give TOEFL or IELTS Score:* Date Completed

(If applicable) Year  Month

Part 5: Agency Information (If applicable)
Agent Name: (if applicable)  Company Name:

City: Country:

Business Telephone Number:  Fax Number:

E-mail Address: Web Page:

Part 7: Declaration/Release of Information  

Part 6: Payment Information
I will be paying the $100.00 non-refundable Application Deposit in Canadian Funds payable to Fanshawe College by:

Bank (Wire) Transfer Credit Card

Type of Credit Card: Visa Master Card

Name on Credit Card: __________________________________

Signature of Credit Card Holder: __________________________

Credit Card Number

Credit Card Expiry YearMonth
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Last Name or Family Name: First Name:

I declare that the above application information is true and complete. I understand that any false or incomplete information submitted in support of my application 
may invalidate my application and result in withdrawal by Fanshawe College of a place which may be o�ered and that this withdrawal may also happen at any time 
during my enrollment.

I hereby authorize Fanshawe College to obtain any details regarding my academic record at the institutions listed in this document in order to evaluate my application.

I also authorize Fanshawe College to release application information, Letter of Admission, transcripts, progress and attendance records, as may be requested by my 
parents, agents, sponsor or other educational institutions.

Freedom of Information and Protection of Privacy Act: The information on this form is collected under the legal authority of the Ministry of Education and Training, 
R.S.O. 1990, cM19:R.R.O. 1980, Reg. 770. It is used for administrative and statistical purposes. For further information, please contact the Registrar, Fanshawe College, 
P.O. Box 7005, London, ON, N5Y 5R6, telephone (519) 452-4277.

Transfer to:
Bank Name : The Bank of Nova Scotia
Scotia Plaza 40 King St W 2nd Mezz
Toronto, Ontario, Canada M5W 5P6
SWIFT: NOSCCATT
Bank Number: 002
Transit Number: 67876
Account Number: 205520026417
Payable to (Bene�ciary): 
Fanshawe College, London, Ontario

Note : Your Bank Transfer 
must be in Canadian funds 
and it must include all bank 
charges in addition to the 
amount you owe to 
Fanshawe College.

Please specify your name 
and your Fanshawe 
College Student Number, 
if applicable. Fanshawe does 
not accept Bank Drafts.

* Please ensure that we have veri�cation of your test results for TOEFL 
or IELTS if applicable. TOEFL and IELTS results must be within the past 
24 months. TOEFL scores must be sent directly by the TOEFL testing 
centre to Fanshawe College (Institution #9120). If you are submitting an 
IELTS score, Fanshawe College must see your original certi�cate before 
you will be allowed to start your college program.


