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Nếu bạn đã sẵn sàng,
chúng tôi cũng vậy.



Mỗi người có những lý do của riêng mình.  

Một số người muốn cung cấp lương thực cho  
thế giới.

Những người khác muốn cứu thế giới.

Có những người muốn bảo vệ thế giới.

Và những người khác muốn xây dựng thế giới.

Bất kể bạn là ai.

Bất kể bạn sẵn sàng cho điều gì.

Chúng tôi đều sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI FLEMING COLLEGE



XÁC NHẬN KHU VỰC ĐỊA PHẬN
Fleming College trân trọng xác nhận rằng trường chúng tôi 
tọa lạc trên vùng đất Michi Saagiig và vùng lãnh thổ lâu đời 
thuộc phạm vi bao quát của các Hiệp ước Williams. 
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Đời sống thành thị, trên mặt nước.
Khu vực của chúng tôi có mọi lợi thế của đời sống thành thị trong bầu không khí hết 
sức thoải mái. Tham dự các lễ hội bên bờ sông, tham gia các hoạt động giải trí quanh 
thị trấn, hay thưởng thức bữa tối trong khu ẩm thực địa phương phong phú và đa 
dạng.
Các bạn có thể tận hưởng các hoạt động vui chơi giải trí suốt bốn mùa trên các sông 
hồ và con đường của chúng tôi. Nằm trên một phần tuyến Đường thủy Trent-Severn, 
khu vực này có tới hơn 350 hồ. Chơi ván chèo đứng trên hồ Little Lake ở khu vực trung 
tâm Peterborough, câu cá trên Sông Scugog ở Lindsay, đi bộ đường dài hay trượt tuyết 
xuyên qua Rừng Sculpture ở Haliburton, hoặc đạp xe trên Đường mòn Xuyên Canada 
trải dài 120km qua các cộng đồng khu học xá của chúng tôi.

KHÁM PHÁ FLEMING COLLEGE
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KHU HỌC XÁ FROST
Nằm trên khu đất 150 mẫu Anh tiếp giáp Sông Scugog ở 
Lindsay, Khu học xá Frost là nơi có Trường Khoa học Tài 
nguyên và Môi trường danh tiếng của chúng tôi. Khu học 
xá này phục vụ khoảng 1.600 sinh viên chính quy. Khu 
trung tâm mang dấu ấn lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên bao 
quanh của sông hồ và công viên nơi đây thu hút hàng 
ngàn khách tham quan mỗi năm. 

KHU HỌC XÁ SUTHERLAND 
Tọa lạc trên khu đất 200 mẫu Anh tại Thành phố Peterborough, Khu học xá Sutherland là khu học xá lớn nhất với 
khoảng 5.200 sinh viên chính quy và 70 chương trình đào tạo chính quy. Peterborough là một trong những thành 
phố đi bộ thuận tiện nhất của Canada và mang lại một lối sống thành thị đầy sôi động. Các công ty sản xuất và công 
nghệ trong nước và đa quốc gia có cơ sở hoạt động tại đây, trong đó có Siemens, PepsiCo và Rolls Royce. 

KHU HỌC XÁ HALIBURTON
Khu học xá này là nơi đặt Trường Nghệ thuật + Thiết kế 
Haliburton nổi tiếng, dẫn đầu về giảng dạy các chương 
trình nghệ thuật ở Canada. Các phòng học và studio 
nghệ thuật rộng lớn được thiết kế nhằm tận dụng ánh 
sáng tự nhiên và phong cảnh ngoài trời. Nép mình trong 
vẻ đẹp hoang dã của Cao nguyên Haliburton, thị trấn này 
nổi tiếng với cộng đồng nghệ sĩ nơi đây và đem lại sự hỗ 
trợ không gì sánh kịp cho các sinh viên và cư dân.
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Kiến thức, được củng cố bằng trải nghiệm.
Các chương trình của Fleming College kết hợp cơ hội học tập thực nghiệm để giúp bạn 
chuyển tiếp từ giáo dục sau phổ thông sang một nghề nghiệp có tương lai. Tùy thuộc 
vào chương trình học, bạn sẽ có nhiều lựa chọn để ứng dụng những gì đã học vào lĩnh 
vực mình đã chọn.

GIÁO DỤC THÔNG QUA TRẢI NGHIỆM

Bạn đã sẵn sàng cho  
các thử thách thực tế?
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Trong thời gian vừa học vừa làm ở vị trí ERT, tôi là 
một Kỹ thuật viên Thực địa về Địa kỹ thuật cho công 
ty Golder Associates. Đây là một nền tảng tuyệt vời 
cho sự nghiệp của tôi, vì tôi không có kinh nghiệm 
làm việc liên quan trước đó. Kinh nghiệm đó trên bản 
sơ yếu lý lịch của tôi đã thu hút sự quan tâm của mọi 
nhà phỏng vấn việc làm mà tôi từng gặp cho tới nay.

– Michael Tamosauskas,  
Cựu sinh viên, Kỹ thuật viên Tài nguyên Trái đất  

vừa học vừa làm (ERT)

Cá nhân tôi thấy rằng các vị trí thực tập này 
đóng vai trò vô cùng to lớn giúp tôi hiểu rõ 
những kiến thức lý thuyết, bởi qua đó tôi có 
thể tự nhận thấy và trực tiếp thu được kinh 
nghiệm về những gì đang được học ở lớp. Đây 
là một ích lợi không chỉ cho bài tập của tôi mà 
còn về việc được tuyển dụng. Tôi hiện làm việc 
tại nơi tôi từng thực tập trong suốt thời gian đi 
học của mình.

– Sharon Jose (Ấn Độ) 
cựu sinh viên, Giáo dục Mầm non  

(ECE)

“

“

95,7% 
các nhà tuyển dụng đã hài lòng hoặc rất hài 
lòng với sự chuẩn bị của sinh viên tốt nghiệp 
của chúng tôi khi đi làm.  
(Khảo sát về Chỉ số Đánh giá Hiệu quả chính)

ĐÀO TẠO THỰC TẾ, QUA THỰC HÀNH
Tiếp thu kinh nghiệm liên quan thông qua:

• Các dự án ứng dụng
• Các dự án cộng đồng
• Vị trí vừa học vừa làm
• Chuyến đi thực địa quốc tế
• Thực tập ngoại khóa
• Trại dã chiến 
• Công việc trong phòng thí nghiệm/phòng 

khám
• Phòng thí nghiệm mô phỏng 
• Thực hành trong phòng sáng tác
• Thực tập theo chương trình
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MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP TUYỆT VỜI

Bạn đã sẵn sàng  
nắm giữ vị trí dẫn đầu?

Cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ trang thiết bị.
Sinh viên tại trường Fleming sẽ phát triển và hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp trong 
môi trường vừa học vừa thực hành độc đáo trong khuôn viên trường và trong cộng 
đồng. Không giống như các lớp học thông thường, các môi trường học này được thiết 
kế để mô phỏng những trải nghiệm trong đời thực.
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Điểm nổi bật của Khu học xá
KHU HỌC XÁ SUTHERLAND

• Khu Khoa học Y tế mới
• Phòng thí nghiệm mô phỏng
• Spa + Phòng khám tại Fleming
• Công nghệ sinh học – Phòng thí nghiệm tiên 

tiến 
• Trung tâm Dạy nghề và Công nghệ Kawartha
• Phòng thí nghiệm Ẩm thực mới
• Không gian chung Kỹ thuật
• Phòng thí nghiệm Phát triển Cộng đồng và Tư 

pháp
• Phòng xử án

KHU HỌC XÁ FROST
• Phòng thí nghiệm Khoa học địa chất mới
• Trung tâm Công nghệ Thiết bị nặng
• Trung tâm Đào tạo Parnham về Khoan và Nổ 

mìn
• Trung tâm Phát triển Công nghệ Nước và Nước 

thải
• Trại cá giống
• Vườn thực vật mới
• Mái nhà xanh

KHU HỌC XÁ HALIBURTON
• Các Studio Nghệ thuật và Thiết kế bao gồm  

studio Thổi thủy tinh được xây lại và tòa nhà độc 
lập Nghệ nhân rèn 

• Không gian Người chế tạo 
• Chương trình đối tác Học tập Ngoài trường học

  – Bảo tàng và Trung tâm lưu trữ Peterborough
  –  Cụm ngành đổi mới Greater Peterborough 

Innovation Cluster

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NƯỚC VÀ 
NƯỚC THẢI (CAWT) 
Fleming College là một trung tâm nghiên cứu công nghệ 
sạch hướng đến các công nghệ đổi mới về nước và nước 
thải. Trong khuôn khổ CAWT, đặt tại Khu học xá Frost của 
chúng tôi, một nhóm chuyên môn gồm các nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu của các khoa, giám đốc dự án và các 
chuyên gia công nghệ luôn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, đồng thời giúp tìm ra những phương thức mới để 
bảo vệ, tái sử dụng, xử lý và quản lý nguồn nước của thế 
giới. Sinh viên trong một số chương trình tại khu học xá 
này có thể tận dụng các cơ hội nghiên cứu ứng dụng tại 
CAWT.

TÍNH BỀN VỮNG TẠI FLEMING
Chúng tôi tự hào là đơn vị dẫn đầu về tính bền vững 
trong số các tổ chức giáo dục sau trung học và trong các 
cộng đồng của chúng ta. Fleming được Hiệp hội Thúc 
đẩy Bền vững trong Giáo dục Đại học (AASHE) liên tục 
xếp hạng là đơn vị đứng đầu trong số các trường cao 
đẳng đại học Bắc Mỹ. Fleming cũng là tổ chức giáo dục 
Canada đầu tiên được AASHE mệnh danh là Trung tâm 
Phát triển Bền vững trên toàn Chương trình giảng dạy.

 57%
sinh viên sử dụng phương tiện giao thông bền 
vững

 Số 1
trường đại học đầu tiên tại Canada cấm bán 
nước đóng chai trong khu học xá (2011)

 90%
chương trình cấp bằng cao đẳng chính quy hiện 
có kết quả học tập mang tính bền vững

 46%
giảm về tiêu thụ giấy kể từ năm 2013

 130+
Tổng số đối tác nghiên cứu ứng dụng

 $19M+
Kinh phí nghiên cứu bên ngoài cho tới nay
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ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Bạn đã sẵn sàng gắn 
kết?

Tất cả những công cụ và sự hỗ trợ mà bạn sẽ 
cần đến. 
Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần để đạt được 
mục tiêu của mình tại Fleming. Cho dù là hỗ trợ về tìm việc, giúp đỡ trong học tập, 
hay là tư vấn, chúng tôi đều có thể giúp bạn. Chúng tôi thúc đẩy một môi trường 
hòa nhập và chào đón với mọi sinh viên và nhân viên trên khắp các cộng đồng tại 
khu học xá của chúng tôi. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để tham gia và tận hưởng niềm 
vui. 
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Các Dịch vụ Hỗ trợ
DỊCH VỤ SINH VIÊN QUỐC TẾ

• Định hướng kèm theo các lời khuyên thiết yếu
• Tư vấn riêng và theo nhóm
• Sinh viên tư vấn
• Các chuyến đi và lễ hội văn hóa
• Buổi cung cấp thông tin quý giá về giấy phép 

làm việc, di trú và nhiều thông tin khác

DẠY KÈM VÀ KỸ NĂNG HỌC TẬP
• Dịch vụ dạy kèm miễn phí cho mọi sinh viên cần 

trợ giúp
• Các buổi “drop-in” (ghé thăm) hỗ trợ hàng ngày 

về toán và kỹ năng viết
• Chương trình sinh viên dạy kèm toàn diện
• Các buổi ôn tập theo nhóm lớn hàng tuần dành 

cho các khóa học có nhu cầu cao

DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH VIÊN
• Chăm sóc sức khỏe miễn phí, kín đáo
• Gặp bác sĩ theo lịch hẹn
• Các ngày trong tuần luôn có y tá đã đăng ký 

hành nghề
• Các tài nguyên giáo dục về lối sống lành mạnh

DỊCH VỤ HƯỚNG NGHIỆP
• Hỗ trợ cho sinh viên và cựu sinh viên
• Trợ giúp khám phá nghề nghiệp và kỹ năng tìm 

việc
• Tư vấn nghề nghiệp riêng và theo nhóm
• Tiếp cận với các nhà tuyển dụng và thông báo 

tuyển dụng

THƯ VIỆN VÀ KHÔNG GIAN HỌC TẬP CHUNG
• Danh sách mở rộng gồm các ấn phẩm điện tử 

cũng như sách in và tạp chí
• Các tài nguyên trực tuyến dành riêng cho mỗi 

chương trình học
• Phòng học nhóm và quyền sử dụng máy tính, 

máy in và máy quét 

CÁC DỊCH VỤ CỐ VẤN VÀ  
HƯỚNG DẪN DỄ TIẾP CẬN

• Tiếp cận các cố vấn chuyên môn được công 
nhận trong một môi trường an toàn

• Trợ giúp các vấn đề cá nhân, khuyết tật và học 
thuật

• Các bố trí phù hợp của trường dành cho sinh 
viên khuyết tật

• Các dịch vụ này đều là tự nguyện, kín đáo và 
miễn phí

Tham gia
Tham gia vào đời sống sinh viên là điều có thể giúp trải 
nghiệm của bạn phong phú thêm rất nhiều. Thông qua 
các hoạt động về sinh viên lãnh đạo, các chương trình tư 
vấn và dạy kèm, các tổ chức quản trị sinh viên và các câu 
lạc bộ sinh viên, có rất nhiều cơ hội cho sinh viên nâng 
cao trải nghiệm của chính mình và giúp các sinh viên 
khác cảm thấy hòa nhập và gắn kết. 

HỒ SƠ NGOẠI KHÓA
Một hồ sơ phi học thuật về việc tham gia các sự kiện tại 
trường học và cộng đồng. Ghi nhận hoạt động của bạn 
và phụ trợ cho hồ sơ năng lực/sơ yếu lý lịch của bạn.

Hồi đầu khi mới tới đây, tôi nhút nhát và ít nói, 
tiếng Anh của tôi không được tốt. Tôi đã tham 
gia vào Nhóm Cổ động của Hội đồng Quản trị 
Sinh viên, và rốt cuộc đã tham gia vào rất nhiều 
sự kiện, sau đó còn trở thành một trong các 
thành viên ban quản trị của họ và cuối cùng 
là một Đại sứ Quốc tế. Tất cả những điều này 
đã tạo nên một “con người tôi” hoàn toàn mới, 
tự tin hơn. Đó là một thay đổi lớn lao và quan 
trọng trong đời tôi.

– Ruixin (Rayna) Li (Trung Quốc),  
cựu sinh viên, Quản trị Kinh doanh 

 – Kế toán (BAB)

“

Ruixin: Sự tự tin mới hình thành thông 
qua các hoạt động do sinh viên tổ chức

CỐ VẤN HỢP PHÁP VỀ DI TRÚ  
CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ 
Trong số các nhân viên của chúng tôi có một Cố 
vấn Hợp pháp về Di trú cho Sinh viên Quốc tế, 
người này có thể đưa ra lời khuyên di trú về giấy 
phép du học và các chương trình di trú Canada có 
liên quan, cũng như về thị thực cư trú tạm thời.
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NƠI CƯ TRÚ VÀ NHÀ Ở

Bạn đã sẵn sàng chuyển 
đến?

Tìm nơi phù hợp để gọi là nhà.
Lựa chọn nhà ở của bạn là điều quan trọng và chúng tôi luôn sẵn sàng giúp 
bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Nhân viên phụ trách Đời sống Ký túc xá trong 
trường và Điều phối viên Nhà ở ngoài trường sẵn sàng hỗ trợ bạn trong quá 
trình tìm kiếm nhà ở ban đầu và với bất kỳ lo ngại nào trong tương lai có thể 
phát sinh với chỗ ở của bạn.
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Ở CÙNG NHÀ NGƯỜI BẢN XỨ
Ở cùng một gia đình người bản xứ, trong phòng riêng có 
sẵn đồ đạc cho bạn. Tùy vào sự sắp xếp và mỗi gia đình, 
hình thức này có thể bao gồm tất cả hoặc hầu hết các 
bữa ăn, truy cập internet và tham gia các buổi dã ngoại 
và lễ kỷ niệm của gia đình. 

NHÀ Ở NGOÀI TRƯỜNG
Có nhiều tùy chọn nhà ở ngoài trường cho những ai 
muốn sống riêng hoặc chung nhà với các sinh viên khác. 
Những nơi này thường không có sẵn đồ đạc. Để xem 
danh sách nhà cho thuê và những lời khuyên quan trọng, 
hãy truy cập flemingcollege.ca/student-experience/ 
off-campus-housing.

KÝ TÚC XÁ TRONG TRƯỜNG  
(PETERBOROUGH VÀ LINDSAY)
Mỗi căn hộ đầy đủ tiện nghi trong các khu ký túc xá của 
chúng tôi có 6 phòng ngủ riêng, kèm theo phòng tắm, 
phòng khách và phòng bếp chung. Mỗi khu ký túc xá 
đều là khu không hút thuốc, nối mạng hoàn toàn cùng 
với giặt ủi tại chỗ và nhân viên hỗ trợ suốt 24 giờ. Để 
xem tour hướng dẫn ảo, các khoản phí và quy trình đăng 
ký, hãy truy cập flemingcollege.ca/student-experience/
residence. 

Giường ngủ

Giường ngủ

Giường ngủ

Giường ngủ

Phòng 
tắm

Giường ngủ

Phòng khách

Bếp

Phòng 
tắm

Giường ngủ

Căn hộ 
Sutherland

CHI PHÍ SINH HOẠT ƯỚC TÍNH  
CHO MỘT NĂM HỌC (8 THÁNG)

 $1.500 đến $4.000
Thức ăn

 $0
Vé xe buýt (bao gồm trong các khoản phụ phí)

 $0 đến hơn $1.200
Sách vở + các vật dụng (tùy vào chương trình học)

 $1.200 đến $2.000
Vật dụng cá nhân

CHI PHÍ NHÀ Ở ƯỚC TÍNH  
CHO MỘT NĂM HỌC (8 THÁNG)

 $7.400
Ở cùng nhà người bản xứ. Đầy đủ đồ đạc, 2 hoặc 3 
bữa ăn mỗi ngày, gồm cả internet và chi phí tiện ích.

 $6.800 đến $7.400
Ký túc xá trong trường. Đầy đủ đồ đạc, gồm cả 
internet và chi phí tiện ích.

 $4.000 đến $9.000
Nhà ở chung ngoài trường. Thường không có sẵn đồ 
đạc. Đồ ăn, internet và chi phí tiện ích đều tính riêng.

PHÒNG BẠN!
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TRƯỜNG KHOA HỌC TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG

Bạn đã sẵn sàng ra 
ngoài trời?

Trường của chúng tôi rất khác biệt.
Đây là cách mô tả duy nhất - trường của chúng tôi rất khác biệt. Với các chương 
trình chú trọng vào môi trường, bạn sẽ không phải dành nhiều thời gian trên giảng 
đường. Chính hoạt động học tập ngoài trời sống động với các phòng thí nghiệm, 
trường học thực địa và các dự án sẽ thách thức bạn áp dụng kiến thức học được vào 
thực tế. Hầu hết các chương trình đều cho phép học thực nghiệm thông qua các vị 
trí thực tập. Một số chương trình cho phép vừa học vừa làm được trả lương. Và một 
số khác đem lại những cơ hội học tập quốc tế. Lớp học quy mô nhỏ của chúng tôi 
được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên chuyên môn không chỉ đam mê về môn học họ 
dạy mà còn nhiệt huyết với thành công của bạn. Tại đây, bạn sẽ tạo nên những tình 
bạn và mối quan hệ gắn kết kéo dài suốt cả cuộc đời.
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CHỨNG CHỈ (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Vừa học vừa làm về trồng trọt (AR) 3 học kỳ Tháng 1

Kỹ thuật Nổ mìn (SBL) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 5

Kỹ thuật sử dụng Thiết bị hạng nặng Vừa học vừa làm (MPH) 3 học kỳ Tháng 1 

Kỹ năng Hoạt động Mạo hiểm ngoài trời (OAS) 2 học kỳ Tháng 9 

Lâm nghiệp Đô thị (UF) 2 học kỳ Tháng 9 

BẰNG CAO ĐẲNG (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Kỹ thuật viên Bảo tồn Sinh học MỚI! (CNB) 4 học kỳ+ Tháng 9

Kỹ thuật viên Tài nguyên Trái đất Vừa học vừa làm (ERT) 5 học kỳ+ Tháng 9 

Phục hồi sinh thái (ERJ)  
Cử nhân Danh dự Bằng Cao đẳng/Đại học kết hợp Trent-Fleming (4 học kỳ tại Fleming College, 
Lindsay; 4 học kỳ tại Đại học Trent, Peterborough)

8 học kỳ Tháng 9

Kỹ thuật viên Quản lý Hệ sinh thái (EMT) 4 học kỳ+ Tháng 9/Tháng 1 

Công nghệ Quản lý Hệ sinh thái* (EMX) 6 học kỳ+ Tháng 9/Tháng 1 

Kỹ thuật viên Sản xuất điện Vừa học vừa làm (EPG) 4 học kỳ Tháng 1 

Kỹ thuật viên Môi trường/
Vừa học vừa làm Không bắt buộc (ETN)

4 học kỳ+
5 học kỳ+

Tháng 9/Tháng 1 
Chỉ tháng 9

Công nghệ Môi trường* (ETY) 6 học kỳ+ Tháng 9/Tháng 1 

Kỹ thuật viên về Cá và Động vật hoang dã/
Vừa học vừa làm Không bắt buộc (BO)

4 học kỳ+ 
5 học kỳ+

Tháng 9/Tháng 1 
Chỉ tháng 9 

Công nghệ Cá và Động vật hoang dã* (FW) 6 học kỳ+ Tháng 9/Tháng 1 

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp/ 
Vừa học vừa làm Không bắt buộc* (FT)

4 học kỳ+
5 học kỳ+

Tháng 9/Tháng 1 
Chỉ tháng 9

Giáo dục Hoạt động mạo hiểm và Ngoài trời (ODE) 4 học kỳ Tháng 9 

Kỹ thuật viên Khoan tài nguyên/
Vừa học vừa làm Không bắt buộc (RDB)

4 học kỳ+
5 học kỳ+

Tháng 9/Tháng 1 
Chỉ tháng 9 

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp Đô thị Vừa học vừa làm (UFT) 5 học kỳ Tháng 9 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Quản lý và Vận hành Hệ thống nước nâng cao/Vừa học vừa làm (AWS) 3 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Quy hoạch Ứng dụng – Môi trường (AEN) 10 tháng Tháng 9 

Nuôi trồng thủy sản Vừa học vừa làm (AQU) 3 học kỳ Tháng 9 

Hệ thống Địa nhiệt MỚI! (GES)** 2 học kỳ Tháng 1

GIS – Chuyên gia Ứng dụng (GIA) 10 tháng Tháng 9 

GIS - Chuyên gia Bản đồ (GC) 10 tháng Tháng 9 

Nông nghiệp Bền vững Vừa học vừa làm (SAG) 3 học kỳ Tháng 9 

Quản lý Chất thải Bền vững MỚI! (SWM) 2 học kỳ Tháng 9

* Sinh viên buộc phải tham gia thông qua cấp độ kỹ thuật viên của chương trình. Sinh viên được xét lên cấp độ công nghệ thông qua quy trình đăng ký nội bộ vào năm thứ hai. 
+ Các chương trình này có chung một học kỳ đầu tiên. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang 31.
** Chương trình này được đồng tổ chức với Trường Dạy nghề và Công nghệ tại Khu học xá Sutherland của chúng tôi. Vui lòng vào website để xem toàn bộ thông tin chi tiết.

MỘT PHÒNG THÍ NGHIỆM HỌC TẬP SỐNG ĐỘNG – CẢ TRONG VÀ NGOÀI
Trường Khoa học Tài nguyên và Môi trường (SENRS) nằm tại Khu học xá Frost của chúng tôi tại Lindsay. Tọa lạc trên 
khu đất 150 mẫu Anh tiếp giáp với Sông Scugog, bản thân khu học xá chính là một phòng thí nghiệm học tập dành 
cho sinh viên. 
Môi trường học tập thực nghiệm tốt nhất của chúng tôi gồm có:

• Mái nhà xanh
• Phòng nghiên cứu bệnh học
• Vùng đất ngập nước tự nhiên
• Trại cá giống

• Không gian chung về sinh học
• Nhà kính/vườn ươm
• Vườn thực vật
• Phòng thí nghiệm Khoa học địa 

chất mới

• Giếng địa nhiệt
• Bãi chứa thiết bị hạng nặng
• Nhà nuôi ong
• Vườn cộng đồng

•  Trung tâm Phát triển Công nghệ Nước và Nước thải
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CHỨNG CHỈ

Vừa học vừa làm về Trồng trọt PPE

Đào tạo để quản lý và bảo tồn các loại cây và cây bụi. Từ khi bắt 
đầu cho tới lúc kết thúc, chương trình này đều là thực hành và 
bao gồm một giai đoạn vừa học vừa làm có hưởng lương từ 
tháng 5 tới tháng 9. 

Kỹ thuật Nổ mìn PPE  FC

Chương trình đầu tiên loại này tại Canada giúp bạn chuẩn bị 
sẵn sàng cho nghề nghiệp làm kỹ thuật viên nổ mìn, nhồi chất 
nổ vào lỗ khoan nổ mìn phục vụ khai thác mỏ hoặc phá dỡ. 
Lộ trình chuyển tiếp tùy chọn sang học kỳ hai là Kỹ thuật viên 
Khoan tài nguyên.

Vừa học vừa làm Kỹ thuật sử dụng Thiết bị hạng nặng PPE

Bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và các loại xe hạng nặng bằng 
thiết bị tiên tiến nhất tại chỗ. Bao gồm một giai đoạn vừa học 
vừa làm có hưởng lương. Tỷ lệ có việc làm cao.

Kỹ năng Hoạt động Mạo hiểm ngoài trời
Được đào tạo, nhận chứng nhận được công nhận trong ngành, 
học các kỹ năng lập kế hoạch chuyến đi, quản lý rủi ro và lập kế 
hoạch chương trình để làm việc trong ngành du lịch mạo hiểm. 
Bao gồm hai trại dã chiến cũng như nhiều cuộc thám hiểm và 
hoạt động ngoài trời.

Lâm nghiệp Đô thị PPE

Chương trình mang tính thực tiễn cao này chú trọng vào công 
việc chăm sóc cây đô thị, không gồm hoạt động trèo cây. Lộ 
trình chuyển tiếp tùy chọn vào học kỳ hai sang chương trình Kỹ 
thuật viên Lâm nghiệp Đô thị Vừa học vừa làm hoặc Trồng trọt, 
với số tín chỉ khóa học đáng kể. 

 100+ 
lộ trình chuyển tiếp lên bằng đại học

thời gian thực hành tại 
các phòng thí nghiệm và 
công việc thực địa 

sinh viên tốt nghiệp rất 
hài lòng/ hài lòng với 
chương trình học của 
mình

nhà tuyển dụng rất hài 
lòng/hài lòng với các sinh 
viên tốt nghiệp

chương trình 
có thể vừa học 
vừa làm

13

60%

87%

96%

HỌC TẬP DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Trường chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng và giá trị 
của việc học tập dựa vào cộng đồng. Nhờ cộng tác với 
các tổ chức phi lợi nhuận, tư nhân cũng như trong lĩnh 
vực công, bạn sẽ thường xuyên thấy sinh viên của chúng 
tôi hoạt động trên thực địa, áp dụng những kỹ năng mới 
của họ để giúp các cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. 
Sinh viên thuộc chương trình Nông nghiệp Bền vững của 
chúng tôi hiện đang trợ giúp cho một vườn cộng đồng 
do tổ chức United Way tại địa phương và Công ty Crayola 
tại Lindsay đồng khởi xướng. Khu vườn này hướng đến 
mục tiêu đem lại an ninh lương thực tốt hơn cho cư dân 
địa phương bằng cách cung cấp nông sản tươi mới cho 
các ngân hàng lương thực địa phương, và hướng dẫn 
thành viên cộng đồng biết cách trồng lương thực cho 
chính họ.

BẰNG CAO ĐẲNG

Kỹ thuật viên Bảo tồn Sinh học MỚI! FC

Trong chương trình duy nhất loại này tại Ontario, bạn sẽ tập 
trung vào việc bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng 
bằng cách dùng các công nghệ và nghiên cứu mới nhất, trong 
đó có di truyền học và công nghệ ADN môi trường (eDNA). Bao 
gồm trại dã chiến 40 giờ và dự án ứng dụng kéo dài cả học kỳ.

Kỹ thuật viên Tài nguyên trái đất Vừa học vừa làm PPE  FC 
Fleming College là trường duy nhất cung cấp tổng hòa các 
kỹ thuật địa chất, thăm dò khoáng sản, môi trường và thiết 
kế trong cùng một chương trình. Bao gồm một giai đoạn sáu 
tháng vừa học vừa làm có hưởng lương. Ngành tài nguyên 
và địa kỹ thuật có nhu cầu cao đối với sinh viên tốt nghiệp từ 
chương trình này.

Bằng Cao đẳng/Đại học về Phục hồi Sinh thái FC 
Lấy một bằng cao đẳng và một bằng đại học trong bốn năm, 
trong đó hai năm học tại Fleming và hai năm tại Đại học Trent. 
Trở thành người đi đầu về khôi phục hệ sinh thái bị xuống cấp, 
hủy hoại hay tàn phá thông qua các kỹ năng học tập ứng dụng, 
thực địa, những kiến thức lý thuyết và khoa học cũng như kỹ 
năng nghiên cứu. 

Kỹ thuật viên Quản lý Hệ sinh thái PPE  
Góp phần nâng cao chất lượng của hệ sinh thái bằng cách giúp 
các chính phủ, nhóm bảo tồn và tổ chức động vật hoang dã quy 
hoạch bền vững về môi trường, dựa trên nghiên cứu thực địa 
và phân tích dữ liệu. Có sẵn các vị trí thực tập kéo dài hai tuần ở 
Costa Rica, Nam Phi, với một cộng đồng bản địa ở Bắc Ontario, 
hoặc tự sắp xếp vị trí thực tập của bạn. Cơ hội cạnh tranh để 
học một học kỳ 12 tuần tại Khu bảo tồn hoang dã Pidwa, Nam 
Phi. 

Công nghệ Quản lý Hệ sinh thái PPE  
Phát triển thêm chuyên môn và kinh nghiệm ứng dụng nhờ 
chương trình Công nghệ ba năm, gồm cả một tuần tham gia 
trại dã chiến và một dự án cho một cơ quan ngoài trường. Sinh 
viên tốt nghiệp đại học có thể đủ điều kiện vào học chương 
trình rút ngắn “Advanced Standing” và có thể tốt nghiệp chương 
trình này chỉ trong tám tháng.

Kỹ thuật viên Sản xuất điện  
Vừa học vừa làm PPE   
Có được các kỹ năng chuyên môn để lắp đặt, bảo trì và kiểm tra 
các tổ máy phát điện để cấp điện khẩn cấp, nguồn dự phòng 
và nguồn điện chính. Thêm vào đó, sinh viên sẽ học cách bảo 
trì, bảo dưỡng và lắp đặt máy phát điện chạy bằng diesel, xăng 
và khí gas tự nhiên. Bao gồm một giai đoạn vừa học vừa làm có 
hưởng lương. 

Kỹ thuật viên Môi trường (Vừa học vừa làm không bắt 

CÓ NHIỀU LỰA CHỌN CHO BẠN

Nâng cấp cho bằng cao đẳng hoặc đại học của bạn.

 13 
chương trình Sau đại học và Rút ngắn 
(Advanced Standing) dành cho các sinh 
viên có bằng đại học hoặc cao đẳng

 12 
lộ trình chuyển tiếp 
lấy bằng đại học tại 
Đại học Trent
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buộc) PPE  
Chương trình vừa học vừa thực hành tại các cơ sở độc đáo của 
chúng tôi, thông qua trường học thực địa, nghiên cứu thực địa 
ngoài trời và các chuyến thăm tới các cơ sở công nghiệp/của 
thành phố, sẽ đào tạo để bạn có thể ngăn ngừa hoặc giải quyết 
các vấn đề môi trường. Chương trình này được sự công nhận 
của Tổ chức Nghề nghiệp Môi trường (ECO) Canada và cung cấp 
một số chứng chỉ về xử lý nước và nước thải. Giai đoạn vừa học 
vừa làm đầy cạnh tranh, không bắt buộc, dành cho những sinh 
viên bắt đầu học từ tháng 9. 

Công nghệ Môi trường PPE  
Bao gồm một vị trí thực tập hai tuần. Sinh viên đủ điều kiện 
nhận một số chứng chỉ, bao gồm: ECO Canada: Chuyên gia môi 
trường (EP) và Đào tạo chuyên nghiệp về môi trường (EPt); CET 
(Chuyên viên công nghệ Được chứng nhận) thông qua OACETT 
(Hiệp hội Kỹ thuật viên và Chuyên viên công nghệ được chứng 
nhận Ontario); Chuyên viên đánh giá thực địa môi trường được 
chứng nhận (CESA) với Hiệp hội Chuyên viên đánh giá thực địa 
môi trường Canada. 

Kỹ thuật viên về Cá và Động vật hoang dã  
(Vừa học vừa làm Không bắt buộc) PPE  
Bắt đầu sự nghiệp của bạn về quản lý bền vững các môi trường 
sống và quần thể cá cũng như động vật hoang dã. Lộ trình phát 
triển kỹ năng của bạn gồm có: làm việc trong phòng thí nghiệm 
và nhiều chuyến đi thực địa cũng như hoạt động đào tạo về các 
công nghệ giám sát, GPS, điều khiển tàu thuyền, đeo vòng theo 
dõi chim và đan lưới, lấy mẫu và gắn thẻ cho cá. Giai đoạn vừa 
học vừa làm đầy cạnh tranh, không bắt buộc, dành cho những 
sinh viên bắt đầu học từ tháng 9.

Công nghệ Cá và Động vật hoang dã FC 
Fleming là trường cao đẳng duy nhất ở Ontario giảng dạy 
chuyên ngành năm thứ ba về Công nghệ Cá và Động vật hoang 
dã. Được đào tạo về các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm tiên 
tiến, tổng hợp và phân tích dữ liệu và viết báo cáo. Bao gồm 
bốn tuần thực tập và hai tuần tham gia các trại dã chiến. 

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp (Vừa học vừa làm Không bắt 
buộc) PPE  
Có được các kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và bảo vệ tài nguyên 
rừng có trách nhiệm thông qua học tập trên lớp, tham gia một 
số chuyến dã ngoại và trải nghiệm trại dã chiến. Giai đoạn vừa 
học vừa làm đầy cạnh tranh, không bắt buộc, dành cho những 
sinh viên bắt đầu học từ tháng 9.

Giáo dục Hoạt động mạo hiểm và Ngoài trời 
Xây dựng dựa trên các kỹ năng đã học trong chương trình Kỹ 
năng hoạt động mạo hiểm ngoài trời, bổ sung thêm các chứng 
chỉ ngoài hai trại dã chiến. Các khóa học về hỗ trợ, lãnh đạo, 
diễn đạt tự nhiên, và các chiến lược và kỹ thuật giáo dục dựa 
trên hoạt động mạo hiểm để chuẩn bị cho nghề nghiệp của 
bạn. Chọn từ một chuyến đi thực địa hai tuần hoặc một chuyến 
đi nghiên cứu đến Costa Rica. 

Kỹ thuật viên Khoan tài nguyên  
(Vừa học vừa làm không bắt buộc) PPE  FC 
Đây là chương trình duy nhất thuộc loại này trên thế giới, thực 
hiện đào tạo kỹ thuật và kinh nghiệm thực hành sâu rộng. Làm 
việc với nhiều loại thiết bị khoan tại cơ sở thuộc chương trình 
của chúng tôi. Nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế sẽ tuyển 
dụng các sinh viên tốt nghiệp. Giai đoạn vừa học vừa làm đầy 
cạnh tranh, không bắt buộc, dành cho những sinh viên bắt đầu 
học từ tháng 9.

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp đô thị Vừa học vừa làm PPE  FC 
Bắt đầu sự nghiệp của bạn về quản lý không gian xanh đô thị 
bằng cách lấy bằng cao đẳng Kỹ thuật viên trong hai năm, sau 
đó được chọn học tiếp tại UNB (Đại học New Brunswick) để lấy 
Bằng Cử nhân Khoa học (B.Sc.) về Lâm nghiệp chỉ trong hai 
năm tiếp theo. Bao gồm một giai đoạn hè vừa học vừa làm có 
hưởng lương. 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC

Quản lý và Vận hành Hệ thống nước nâng cao Vừa học 
vừa làm FC 
Chuẩn bị cho công việc về dẫn nước, xử lý nước và nước thải, 
giám sát và thực thi, thông qua công việc tại phòng thí nghiệm 
và thực địa, cũng như các chuyến đi thực địa tới các cơ sở xử lý 
nước và nước thải. Bao gồm một giai đoạn vừa học vừa làm có 
hưởng lương. 

Quy hoạch Ứng dụng – Môi trường FC 
Giành được lợi thế cạnh tranh nhờ bộ kỹ năng dễ tiếp thị và có 
nhu cầu cao này. Bạn sẽ giúp các tổ chức xử lý các khía cạnh 
phức tạp của việc hoạch định môi trường nhờ sự am hiểu của 
mình về hệ sinh thái, pháp chế, truyền thông và các kỹ năng 
GIS.

Nuôi trồng thủy sản Vừa học vừa làm FC 
Thu được kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động nuôi trồng 
thủy sản, nuôi cá và dự trữ bảo tồn thông qua các chuyến đi 
thực địa và hai trại cá giống trong khu học xá của chúng tôi. 
Bao gồm thời gian đào tạo kinh doanh và tám tuần vừa học vừa 
làm có hưởng lương. 

Hệ thống Địa nhiệt MỚI! PPE  FC

Chương trình duy nhất loại này tại Bắc Mỹ. Chương trình này là 
sự kết hợp độc đáo giữa cả hai hình thức: đào tạo thực hành về 
khoan và lắp đặt trường vòng lặp địa nhiệt, cũng như lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống thủy nhiệt bên trong các 
tòa nhà.

GIS – Chuyên gia Ứng dụng FC 
Vị trí dẫn đầu về GIS của Fleming được công nhận rộng rãi bởi 
ngành này cũng như chính phủ và doanh nghiệp. Sử dụng phần 
cứng, phần mềm máy tính, các tài nguyên dữ liệu và công nghệ 
trường dữ liệu mới nhất, bạn sẽ học được cách hoạch định hiệu 
quả, giám sát sự thay đổi, dự đoán xu hướng và quản lý các tài 
nguyên. 

GIS – Chuyên gia Bản đồ FC 
Trở thành một chuyên gia GIS thành thạo, đồng thời là nhà thiết 
kế hình ảnh, vẽ bản đồ và người truyền đạt – sử dụng dữ liệu 
và phần mềm GIS mới nhất để tạo bản đồ tùy chỉnh và các sản 
phẩm khác. Các mối quan hệ cộng tác của chúng tôi đảm bảo 
đem lại các cơ hội học tập và việc làm hiếm có. 

Nông nghiệp bền vững Vừa học vừa làm PPE  FC 
Tìm hiểu về các phương pháp canh tác sinh thái, bền vững. 
Chương trình bao gồm vận hành trang trại nhỏ, thăm dò thị 
trường ngách mới, mô hình kinh doanh trang trại mới và một 
phần vừa học vừa làm. Học hỏi từ những người nông dân có 
kinh nghiệm, và phát triển kế hoạch kinh doanh và kế hoạch 
trang trại của riêng bạn. 

Quản lý Chất thải Bền vững MỚI! FC 
Hỗ trợ các tổ chức tiến hành xử lý và thu hồi chất thải tốt hơn 
bằng cách thực hiện các chiến lược quản lý chất thải đổi mới 
nhờ các ý tưởng và công nghệ nổi trội. Cơ hội việc làm rộng mở 
tại Canada cũng như trên thế giới. 

FC = Chương trình chỉ có riêng tại Fleming College
PPE  = Đòi hỏi có Thiết bị Bảo hộ Cá nhân, có thể mua sau khi 
bắt đầu chương trình học (không bao gồm trong học phí).
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SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN     

Bạn đã sẵn sàng biến đam mê 
thành sự nghiệp? 

6
Các chương trình chăm sóc sức khỏe cốt lõi của chúng 
tôi được chính thức công nhận hoàn toàn.  
Xem thông tin chi tiết tại website của chúng tôi.  

Sẵn sàng cho tương lai.
Làm việc trong các lĩnh vực tích hợp về sức khỏe thể chất và tinh thần có thể bao gồm: chăm 
sóc bệnh nhân tuyến đầu, cung cấp hỗ trợ, xúc tiến phòng chống bệnh tật và giữ gìn sức khỏe 
suốt đời hoặc quản lý thông tin và công nghệ làm nền tảng cho hệ thống. 
 •  Chương trình giảng dạy hướng tới tương lai, không gian phòng thí nghiệm được tái 

thiết kế và các cơ sở mới được trang bị công nghệ học tập và thiết bị tân tiến sẽ giúp bạn 
chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả về sức khỏe thể chất và tinh 
thần.

 •  Bạn sẽ học theo cùng cách mà bạn sẽ thực hành – trong các nhóm liên ngành.
 •  Rất nhiều cơ hội để phát triển thêm kết quả huấn luyện thực tế với các môi trường phòng 

khám và thực tập mà nhiều người tìm kiếm.
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CHỨNG CHỈ 

Trợ lý Nhà thuốc Cộng đồng MỚI!
Đào tạo để trở thành một thành viên chủ chốt trong đội ngũ đa 
ngành cung cấp các dịch vụ dược phẩm cho cộng đồng.  Bao 
gồm thời gian học ứng dụng chuyên sâu tại phòng thí nghiệm 
Kỹ thuật viên Dược phẩm tân tiến nhất của chúng tôi và 140 giờ 
thực tập. 

Nhân viên Hỗ trợ cá nhân PPE   
Với xấp xỉ 400 giờ học lý thuyết liên quan và 300 giờ huấn luyện 
thực tế tại phòng khám sẽ giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho một 
sự nghiệp vừa ý, chú trọng vào con người, giúp tối đa hóa trải 
nghiệm cuộc sống cho trẻ em, người lớn và người già có các 
nhu cầu đặc biệt hoặc bị khuyết tật. 

BẰNG CAO ĐẲNG 

Công nghệ sinh học – Nâng cao PPE  FC  
Một chuyên ngành kết hợp giữa công nghệ sinh học và pháp 
y, một hình thức nâng cao cô đọng tư liệu học của sáu học kỳ 
thành năm học kỳ, đào tạo nhiều kỹ năng sẵn sàng cho công 
việc và một đợt thực tập ngoại khóa vào học kỳ cuối sẽ giúp các 
sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực nhu cầu cao này có thể sẵn 
sàng cho nhiều cơ hội khác nhau.

Chuyên gia thẩm mỹ FC  
Tốt nghiệp chỉ sau 12 tháng với chất lượng tương đương hai 
năm học. 288 giờ trải nghiệm thực tiễn tại Spa + Phòng khám 
hiện đại của chúng tôi sẽ đem lại cho bạn các kỹ năng chuyên 
môn để thực hiện được đủ loại trị liệu và các kỹ năng kinh 
doanh để quản lý spa.

Tập luyện và Tăng cường sức khỏe 
Chuẩn bị cho sự nghiệp làm cố vấn tập luyện và sức khỏe bằng 
kiến thức về khoa học thể dục, huấn luyện, tăng cường sức 
khỏe và kinh doanh. Bao gồm một đợt thực tập theo chương 
trình. Lựa chọn mới về văn bằng kép với Dịch vụ Thư giãn và 
Giải trí.

CHỨNG CHỈ (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU

Trợ lý Nhà thuốc Cộng đồng MỚI! (CPH) 3 học kỳ Tháng 9

Nhân viên hỗ trợ cá nhân (PWS) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1/
Tháng 5 

BẰNG CAO ĐẲNG (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU

Công nghệ sinh học – Nâng cao (BTF) 5 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Chuyên gia thẩm mỹ (EST) 3 học kỳ Tháng 9/Tháng 1/
Tháng 5

Tập luyện và Tăng cường sức khỏe (FHP) 4 học kỳ Tháng 9

Quản lý Thông tin y tế (HIM) 4 học kỳ Tháng 9

Xoa bóp Trị liệu (học tăng cường) (MAC) 5 học kỳ Tháng 9

Trợ lý Trị liệu chức năng và Trợ lý Vật lý trị liệu (POA) 4 học kỳ Tháng 9

Kỹ thuật viên Dược phẩm (PHM) 4 học kỳ Tháng 9

Dịch vụ Thư giãn và Giải trí (RLS) 4 học kỳ Tháng 9 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU

Giải trí Trị liệu (THR) 3 học kỳ Tháng 9

Quản lý Thông tin y tế PPE  FC  
Học cách sử dụng các công nghệ máy tính để thu thập và phân 
tích dữ liệu và tạo thông tin y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, lập kế hoạch quản lý và tài chính. Chương trình này là 
một trong bốn chương trình cấp bằng đại học được công nhận 
của Hiệp hội Quản lý thông tin y tế Canada (CHIMA) tại Ontario. 

Xoa bóp Trị liệu 
Chương trình này đem lại một môi trường học tập tuyệt vời 
với các cơ hội trải nghiệm ứng dụng đa dạng. Bạn sẽ điều 
trị trị liệu cho nhiều khách hàng khác nhau tại Spa + Phòng 
khám tại Fleming College, nằm trong Khu học xá Sutherland, 
Peterborough.

Trợ lý Trị liệu chức năng và Trợ lý Vật lý trị liệu PPE   
Đào tạo chéo cho cả hai lựa chọn nghề nghiệp trong chương 
trình đào tạo diện rộng kỹ lưỡng này, bao gồm tối thiểu 500 giờ 
đào tạo lâm sàng. 

Kỹ thuật viên Dược phẩm PPE   
Chuẩn bị cho sự nghiệp làm một thành viên được coi trọng 
trong một đội ngũ chăm sóc sức khỏe của dược sĩ bằng chương 
trình huấn luyện thực tế tại phòng thí nghiệm dược khoa của 
chúng tôi và hai đợt thực tập trong các môi trường khác nhau.  

Dịch vụ Thư giãn và Giải trí 
Tốt nghiệp với các kỹ năng xây dựng và kỹ năng quản lý chương 
trình giải trí. Bao gồm bốn tháng thực tập. Các lộ trình chuyển 
tiếp có thể đem lại một văn bằng kép với ngành Tập luyện và 
Tăng cường sức khỏe, cũng như tham gia chương trình lấy bằng 
đại học về Nghiên cứu Thư giãn và Giải trí của Đại học Brock. 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC 

Giải trí Trị liệu PPE   
Sự kết hợp giữa các khóa học trực tuyến và tại trường sẽ giúp 
bạn chuẩn bị sẵn sàng cho sự nghiệp cung cấp các công cụ trị 
liệu được cá nhân hóa cho các khách hàng khuyết tật hoặc bị 
bệnh. Bao gồm thời gian thực tập trong toàn bộ học kỳ.
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PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Bạn đã sẵn sàng tạo ra sự 
khác biệt?

100%
Việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành  
Hỗ trợ Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên

– Khảo sát KPI Thực tập gần đây nhất 

Phục vụ cộng đồng có thể là  
một sự nghiệp đầy cảm hứng và bổ ích.
Bạn sẽ tạo nên một sức ảnh hưởng, cho dù đó là cung cấp các dịch vụ xã hội khác nhau 
cho gia đình, trẻ em và thanh thiếu niên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, hay làm việc 
trong ngành giáo dục, hỗ trợ các học sinh có nhu cầu đặc biệt và trẻ nhỏ. 

Những điều khiến chúng tôi khác biệt sẽ giúp bạn nổi trội.
 •  Chương trình học qua trải nghiệm sâu rộng, các chứng chỉ và kỹ năng chuyên môn  
 •  Có được một góc nhìn toàn cầu – tham gia các dự án Phát triển Cộng đồng Quốc tế
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Tôi thích làm chủ chính mình và chương 
trình này đã giúp tôi tập trung vào niềm 
đam mê của mình, đó là công việc chăm 
sóc trực tiếp mọi người. Tôi chẳng thể hình 
dung được mình lại không hiện diện trong 
cuộc sống của khách hàng theo một cách 
nào đó.

– Fenna Green,  
cựu sinh viên, Nhân viên Dịch  

vụ phát triển (DSW) 

Câu chuyện của Fenna:  
flemingcollege.ca/ready

“

Fenna: Đam mê giúp đỡ mọi người  
trải nghiệm cuộc sống đẹp nhất của họ. 

Cody Field, Fenna Green

VĂN BẰNG (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên (CYW) 6 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Nhân viên Dịch vụ phát triển (DSW) 4 học kỳ Tháng 9

Giáo dục Mầm non (EC) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Hỗ trợ Giáo dục (ED) 4 học kỳ Tháng 9

Nhân viên Dịch vụ xã hội (SW) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1/
Tháng 5

BẰNG CAO ĐẲNG 

Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên 
Làm công việc bổ ích giúp đỡ trẻ em, thanh thiếu niên và gia 
đình gặp khó khăn. Bao gồm ba đợt thực tập và các khóa học về 
những cách thực hành đổi mới tốt nhất. Sinh viên tốt nghiệp đủ 
điều kiện tham gia Hiệp hội Cố vấn trẻ em và thanh thiếu niên 
Ontario.

Nhân viên Dịch vụ phát triển 
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa cho những người khuyết 
tật trí tuệ thuộc mọi độ tuổi. Gồm 3 đợt thực tập trong các môi 
trường khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện làm hội 
viên các hiệp hội nghề. 

Giáo dục Mầm non 
Hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của trẻ với chương trình học 
tập sáng tạo thông qua chơi đùa. Lộ trình phát triển kỹ năng 
sâu rộng bao gồm các đợt thực tập, một chương trình tương 
tác trẻ em và dự án đội nhóm “Tạo dựng Cơ sở Chăm sóc Trẻ 
em của riêng bạn”.

Hỗ trợ Giáo dục 
Chương trình giảng dạy cập nhật của chúng tôi giúp bạn chuẩn 
bị sẵn sàng để làm việc trong một đội ngũ giáo dục hỗ trợ 
những trẻ em có nhiều khả năng khác nhau. Bao gồm nhiều 
đợt thực tập và đào tạo về nhiều công nghệ lớp học tiên tiến.
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LUẬT VÀ TƯ PHÁP

Bạn đã sẵn sàng đem lại 
sự an toàn và an ninh 
công cộng?

Loại hình duy nhất  
Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp là chương trình duy nhất tại Ontario 
cung cấp khóa học diễn ra bên trong một tổ chức liên bang.

Sự nghiệp thành công, bền vững bắt đầu từ đây.
Chương trình giảng dạy tăng dần sẽ trang bị cho bạn các kỹ năng chuyên môn và cuộc 
sống, trong đó có các chiến lược về sức khỏe tâm thần, khả năng phục hồi cá nhân, các 
khóa học về đạo đức, đào tạo khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp. 
 •  Đào tạo qua hoạt động trực tiếp và các tình huống mô phỏng đời thực tại trường 

+ trải nghiệm thực hành qua đợt thực tập. 
 •  Khám phá các lựa chọn nghề nghiệp cho bạn với học kỳ đầu tiên chung (xem 

trang 31 để biết thông tin chi tiết)
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BẰNG CAO ĐẲNG

Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp 
Chuẩn bị để làm công việc gặp gỡ trực tiếp với thanh niên có 
nguy cơ, hoặc người lớn có liên quan hoặc có nguy cơ dính líu 
vào hệ thống tư pháp hình sự, hệ thống phúc lợi trẻ em hoặc 
dịch vụ sức khỏe tâm thần. Bao gồm một đợt thực tập 14 tuần. 

Dịch vụ Hải quan biên giới 
Chuẩn bị cho sự nghiệp ở tuyến đầu của công tác thực thi luật 
pháp và mậu dịch toàn cầu. Bao gồm một đợt thực tập theo 
chương trình.

Thư ký luật 
Được đào tạo sâu rộng để trợ giúp các luật sư và trợ lý luật sư 
trong công việc của họ. Học thêm một học kỳ nữa để tốt nghiệp 
với văn bằng kép về Thư ký luật và Trợ lý luật sư. Bao gồm một 
đợt thực tập 100 giờ.

Trợ lý luật sư 
Chương trình được công nhận này đào tạo theo các yêu cầu 
lý thuyết và thực tiễn của Hiệp hội Luật pháp vùng Thượng 
Canada và chuẩn bị cho bạn dự kỳ thi cấp phép của Hiệp hội. 
Các trợ lý luật sư được phép cung cấp dịch vụ trực tiếp cho công 
chúng hoặc làm việc theo chỉ đạo của luật sư. 

Đào tạo cơ bản về Cảnh sát 
Đào tạo để xử lý nhiều dạng tình huống khác nhau gặp phải 
trong ngành cảnh sát và cảnh sát dân sự. Bao gồm chương 
trình giảng dạy đổi mới về sức khỏe tâm thần và kỹ năng giao 
tiếp, cùng với một đợt thực tập.

Bảo vệ, An ninh và Điều tra 
Không chỉ đào tạo sĩ quan an ninh, chương trình này còn tập 
trung vào các khái niệm mới về công nghệ, làm việc theo “dự án” 
với các đối tác trong cộng đồng, và một đợt thực tập.

Tôi yêu thích tính chất lý thú với nhịp độ 
nhanh chóng của hoạt động giám sát và 
khóa huấn luyện thực tiễn mà chúng tôi 
nhận được thông qua chương trình học Bảo 
vệ, An ninh và Điều tra. Những hoạt động 
như tái hiện sự việc trong phòng xử án thực 
sự giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho những 
điều có thể xảy ra ngoài đời thực, và các 
giáo sư truyền đạt mọi điều thật sống động 
bằng cách chia sẻ những câu chuyện và kinh 
nghiệm từ chính sự nghiệp của họ.

– Sam Delahaye,  
Sĩ quan Kiểm soát Động vật,  

Tổ chức Peterborough Humane Society

“

Sam: Sẵn sàng  
bảo vệ động vật.

VĂN BẰNG (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp (CJS) 4 học kỳ + Tháng 9/Tháng 1 

Dịch vụ Hải quan biên giới (CBS) 4 học kỳ + Tháng 9/Tháng 1 

Thư ký luật (LCK) 4 học kỳ + Tháng 9/Tháng 1

Trợ lý luật sư (PLG) 4 học kỳ + Tháng 9/Tháng 1 

Đào tạo cơ bản về Cảnh sát (PF) 4 học kỳ + Tháng 9/Tháng 1

Bảo vệ, An ninh và Điều tra (LSR) 4 học kỳ + Tháng 9/Tháng 1

+ Học kỳ đầu tiên chung
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1.000+
và còn tiếp tục

Hồ sơ hoàn thuế do sinh viên Kế toán lập miễn phí cho 
các gia đình có thu nhập thấp trong các cộng đồng của 
chúng ta. 

Một trường học năng động với sĩ số lớp nhỏ. 
Các lớp học quy mô nhỏ hơn giúp xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các giảng viên và bạn 
học. Chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá khả năng chuyên môn về kinh doanh của mình; bạn 
sẽ tạo dựng được các mối quan hệ bạn bè trọn đời, một mạng lưới đồng nghiệp và mối liên 
hệ trong ngành sau này. 
 •  Các chương trình hàng đầu do đội ngũ giảng viên chuyên gia đảm nhiệm.
 •  Được tuyển dụng hoặc tự khởi nghiệp.  Bạn sẽ có những trải nghiệm thực tiễn trong 

đời thực, tư duy khởi nghiệp và các kỹ năng giao tiếp vững mạnh để thành công.  
 •  Theo đuổi các ngành học lấy bằng đại học tại đây ở Canada hoặc du học nước khác.

KINH DOANH

Bạn đã sẵn sàng mơ ước 
lớn lao?
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Tôi đã nghe nói đến Enactus từ trước khi đến Canada và 
tinh thần của mọi người tại Cúp bóng đá Thế giới, Quốc 
gia và Khu vực đã truyền cảm hứng cho tôi tham gia vào 
tổ chức này.  Tôi đã trình bày trong buổi thuyết trình kêu 
gọi đầu tư khu vực, và bây giờ, trong vai trò mới là Chủ 
tịch Enactus trường Fleming College, tôi đang giúp cả 
nhóm chuẩn bị cho buổi thuyết trình kêu gọi đầu tư toàn 
quốc tại Vancouver.

– Jo Ho,  
sinh viên Quản lý Kinh doanh Toàn cầu

Enactus là một câu lạc bộ khởi nghiệp do sinh viên điều 
hành. Tại đó, sinh viên sẽ áp dụng các kỹ năng khởi nghiệp 
của mình để tác động đến sự tăng trưởng kinh tế của các 
cộng đồng quốc tế, và khởi xướng một doanh nghiệp trong 
trường.

Câu chuyện của Jo: flemingcollege.ca/ready

“

Jo: Sẵn sàng dẫn dắt cả đội.

BẰNG CAO ĐẲNG (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Kế toán (BAC) 4 học kỳ+ Tháng 9/Tháng 1

Kinh doanh (GBE) 4 học kỳ+ + Tháng 9/Tháng 1

Quản trị Kinh doanh* (BAD) 6 học kỳ+ + Tháng 9/Tháng 1

Quản trị Kinh doanh – Kế toán* (BAB) 6 học kỳ+ Tháng 9/Tháng 1

Quản trị Kinh doanh – Quản trị Nhân sự* (BAH) 6 học kỳ+ + Tháng 9/Tháng 1

Quản trị Kinh doanh – Marketing (BAA) 6 học kỳ+ + Tháng 9/Tháng 1

Kinh doanh – Nhân sự MỚI! (BHC) 4 học kỳ+ + Tháng 9/Tháng 1

Khách sạn – Hoạt động Khách sạn và Nhà hàng (HTR) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Quản trị Văn phòng – Điều hành (OAE) 3 học kỳ Tháng 9

Đồ dùng Thể thao (SG) 4 học kỳ Tháng 9

Du lịch – Lữ hành Toàn cầu (TV) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Quản lý Kinh doanh Toàn cầu (GBS) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Quản lý Kinh doanh Quốc tế (IBM) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Quản lý Dự án (PMG) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1/
Tháng 5 

Quản lý Chuỗi cung ứng - Logistic Toàn cầu MỚI! (SLC) 2 học kỳ Tháng 9

* Văn bằng Nâng cao, 
+ Học kỳ đầu tiên chung, 
+ + Năm học đầu tiên chung

NĂM HỌC ĐẦU TIÊN CHUNG 
Các chương trình kinh doanh cốt lõi của chúng tôi có một năm học đầu tiên chung cho phép bạn dễ dàng chuyển 
tiếp sang một chương trình khác vào cuối học kỳ thứ nhất hoặc thứ hai. (Các chương trình kế toán có cùng một học 
kỳ đầu tiên chung.) Bạn có thể chuyển sang một chuyên ngành kinh doanh khác, được chuẩn bị đầy đủ để phát triển 
dựa trên những kỹ năng cơ bản thu nhận được trong năm đầu tiên.
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BẰNG CAO ĐẲNG 

Kế toán 
Tốt nghiệp với nhiều lựa chọn để bắt đầu sự nghiệp kế toán của 
bạn. Bắt đầu làm việc ở những vị trí mới vào nghề, thu thập kinh 
nghiệm làm việc để tạo dựng hồ sơ năng lực, đến năm thứ ba 
sẽ tham gia vào chương trình Quản trị Kinh doanh – Kế toán 
hoặc lấy bằng đại học và theo đuổi lựa chọn của bạn về Giám 
định viên Kế toán Chuyên nghiệp bằng cách học thêm chỉ hai 
năm tại Đại học Trent hoặc Đại học Công nghệ Ontario. 

Kinh doanh 
Được tiếp xúc trực tiếp với thế giới kinh doanh thông qua các 
đợt thực tập, các tình huống mô phỏng, nghiên cứu tình huống, 
cũng như các buổi học độc lập và theo nhóm.

Quản trị Kinh doanh 
Nội dung chú trọng vào các chức năng chính của doanh nghiệp 
và quản lý dựa trên đội nhóm sẽ đem lại cho bạn những kỹ 
năng đang có nhu cầu cao. Bao gồm một đợt thực tập 140 giờ. 

Quản trị Kinh doanh – Kế toán 
Một năm học thứ ba sau chương trình giảng dạy chung với 
chương trình Kế toán sẽ đem lại cho bạn kinh nghiệm tạo dựng 
hồ sơ năng lực thông qua đợt thực tập 14 tuần và việc mô 
phỏng đầy đủ quy trình công việc kế toán.

Quản trị Kinh doanh  
– Quản trị Nhân sự 
Một năm học thứ ba sau chương trình giảng dạy chung với 
chương trình Kinh doanh - Quản trị Nhân sự sẽ đem lại cho bạn 
thêm hai khóa học được HRPA phê chuẩn để tham gia bài thi 
cấp chứng nhận CHRP, cùng với một đợt thực tập toàn học kỳ.

Quản trị Kinh doanh - Marketing 
Tốt nghiệp với kiến thức chuyên sâu về chiến lược, hoạch định 
và các công nghệ mới nổi trong nhiều lĩnh vực marketing khác 
nhau. Gồm có một dự án ứng dụng với đối tác trong cộng 
đồng.

Kinh doanh – Nhân sự MỚI! 
Kiến   thức kinh doanh cơ bản và các kỹ năng chuyên về nhân sự 
sẽ giúp bạn bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực Nhân sự. Bao gồm 
bảy khóa học được HRPA phê chuẩn để tham gia bài thi cấp 
chứng nhận CHRP.

Khách sạn - Hoạt động Khách sạn và Nhà hàng 
Tốt nghiệp với khả năng lãnh đạo và kỹ năng thực tế cho nhiều 
vai trò khác nhau trong ngành khách sạn nhà hàng toàn cầu. 
Bao gồm một đợt thực tập. Được chọn học thêm văn bằng thứ 
hai về Du lịch – Lữ hành Toàn cầu hoặc Kinh doanh Tổng hợp 
chỉ trong hai học kỳ nữa. 

Kinh doanh Đồ dùng Thể thao FC  
Chương trình này bắt kịp các xu hướng đồ đùng thể thao mới. 
Nhờ quan hệ chặt chẽ với các công ty đồ dùng thể thao lớn, 
sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm quản lý bán lẻ, bán 
hàng cho nhà cung cấp, dịch vụ khách hàng, tiếp thị hoặc quản 
lý sản phẩm. 

Du lịch – Lữ hành Toàn cầu 
Tốt nghiệp với khả năng lãnh đạo và các kỹ năng thực tế để làm 
việc trong nhiều lĩnh vực du lịch khác nhau. Bao gồm một đợt 
thực tập. Được chọn học thêm văn bằng thứ hai về Kinh doanh 
hoặc Nhà hàng khách sạn trong một năm nữa.

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC 

Quản lý Kinh doanh Toàn cầu FC   
Có được kiến thức chuyên môn về kinh doanh, các kỹ năng 
quản lý cụ thể, am hiểu về văn hóa và kiến thức chuyên môn 
mới nhất trong các lĩnh vực như quản lý chuỗi cung ứng, tài 
chính và kế toán quốc tế. Bao gồm một dự án ứng dụng kéo dài 
một học kỳ với một đối tác trong ngành.

Quản lý Kinh doanh Quốc tế 
Trang bị được các kỹ năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu với 
các khóa học về kinh doanh quốc tế, đổi mới, khả năng lãnh 
đạo và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, cũng như các nghiên 
cứu tình huống, các buổi trao đổi của diễn giả khách mời và các 
chuyến đi thực địa. 

Quản lý Dự án 
Có được các kỹ năng quản lý dự án mà nhiều nơi cần đến trong 
nhiều lĩnh vực và chuẩn bị sẵn sàng để tham gia các kỳ thi lấy 
chứng chỉ chuyên môn CAPM® và PMP®. Gồm có một dự án 
ứng dụng với đối tác trong ngành.

Quản lý Chuỗi cung ứng  
– Logistic Toàn cầu MỚI!
Fleming là trường cao đẳng duy nhất tại Ontario cung cấp 
chứng chỉ của Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế Canada 
(CIFFA) trong khuôn khổ chương trình này. Đào tạo qua thực 
hành sâu rộng, các dự án nghiên cứu ứng dụng và các cuộc thi 
nghiên cứu tình huống quốc tế sẽ giúp bạn xây dựng những kỹ 
năng mà các nhà tuyển dụng rất cần đến.

FC = Chương trình chỉ có riêng tại Fleming College
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60
các dự án ứng dụng của sinh viên được trưng bày tại 
Triển lãm về Đổi mới và Công nghệ của Fleming College 
hồi tháng 3/2019. Các sinh viên đó phối hợp với các đối 
tác trong ngành để nghiên cứu và giải quyết các thách 
thức trong đời thực, cạnh tranh để nhận phần thưởng 
tiền mặt tại sự kiện này, với sự tài trợ của Bell, công ty viễn 
thông lớn nhất Canada.

DẠY NGHỀ VÀ CÔNG NGHỆ

Bạn đã sẵn sàng
tạo dựng sự nghiệp? 

Đào tạo qua thực hành tại các cơ sở đẳng cấp quốc tế.
Chương trình giảng dạy sử dụng các công nghệ và kỹ thuật mới nhất nhằm đảm bảo bạn có 
được một khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp của mình. 
Các mối quan hệ vững mạnh trong ngành giúp bạn thu được trải nghiệm thực tiễn thông qua 
những dự án ứng dụng và dựa vào cộng đồng. 
Đội ngũ cán bộ nhân viên và giảng viên tận tâm có chuyên môn và kiến thức để đảm bảo cho 
sự thành công của bạn.
Một loạt các lựa chọn – từ chứng chỉ sau hai học kỳ đến các văn bằng nâng cao – cho phép 
bạn chọn lộ trình phù hợp nhất với mình.
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Tôi thực sự rất thích đến Cuộc thi (Kỹ năng Ontario). 
Cảm giác khi tham gia toàn bộ sự kiện chính là niềm 
tự hào và uy tín trong ngành nghề. Được ở trong cùng 
một phòng với những thợ hàn giỏi nhất trong trường 
đại học và tranh đấu với họ thật sự rất phấn khích.

- Mark Melong,  
Cuộc thi Kỹ năng Ontario 2019 

huy chương vàng về Gia công chế tạo Kim loại 
và huy chương đồng về Hàn

“

CHỨNG CHỈ (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU

Kỹ thuật Nghề mộc và Cải tạo (CNS) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Kỹ năng Ẩm thực (CHT) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1

Kỹ thuật Điện (ETQ) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1 

Kỹ thuật Cơ khí – Hệ thống ống nước (PLM) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1 

Nguyên tắc cơ bản về Dạy nghề (TTF) 2 học kỳ Tháng 9 

Kỹ thuật Hàn (WTQ) 2 học kỳ Tháng 9/Tháng 1 

BẰNG CAO ĐẲNG (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Kỹ thuật viên Nghề mộc và Cải tạo (CPT) 4 học kỳ Tháng 9

Kỹ thuật viên Kỹ thuật máy tính (CTN) 4 học kỳ Tháng 9 

Công nghệ Kỹ thuật máy tính (CTY) 6 học kỳ Tháng 9 

Điều tra và Bảo mật Máy tính (CSI) 6 học kỳ Tháng 9/Tháng 1 

Kỹ thuật viên Kỹ thuật xây dựng (CET) 4 học kỳ Tháng 9 

Quản lý Ẩm thực (CM) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1 

Kỹ thuật viên Kỹ thuật điện (EE) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1 

Hệ thống sưởi, Điện lạnh và Điều hòa không khí (HVT) 45 tuần Tháng 9/Tháng 1/
Tháng 5 

Kỹ thuật viên Trang thiết bị đo đạc và Kỹ thuật điều khiển (INT) 4 học kỳ Tháng 9 

Kỹ thuật viên Hàn và Gia công (WFT) 4 học kỳ Tháng 9 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU 

Hệ thống Địa nhiệt MỚI! (GES)* 2 học kỳ Tháng 1

Cơ điện tử MỚI! (MTY) 3 học kỳ Tháng 1

Mạng thông tin Không dây (WIN) 4 học kỳ Tháng 9/Tháng 1/
Tháng 5

*  Đồng tổ chức chương trình này là Trường Khoa học Tài nguyên và Môi trường nằm tại Khu học xá Frost của chúng tôi. Vui lòng vào website 
để xem toàn bộ thông tin chi tiết.

Mark: Sẵn sàng  
giành chiến thắng.
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CHỨNG CHỈ 

Kỹ thuật viên Nghề mộc và Cải tạo PPE   
Khi tốt nghiệp, bạn sẽ đáp ứng được yêu cầu đối với thợ mộc 
tập sự cấp hai và một sự nghiệp trong lĩnh vực cải tạo và xây 
dựng. Bạn sẽ thu được các kỹ năng kinh doanh và cải tạo nhà ở, 
bao gồm các kỹ năng khởi nghiệp, đồ gỗ thiết kế riêng, lắp đặt 
đường ống nước cơ bản, đi dây và tường thạch cao. 

Kỹ năng Ẩm thực PPE   
Bắt đầu sự nghiệp nấu nướng của bạn với kỹ năng lãnh đạo và 
tính nghệ thuật trong sáng tạo các món ăn để bạn tìm được 
công việc đầu bếp hoặc trợ lý đầu bếp ở cấp độ mới vào nghề. 

Kỹ thuật điện PPE   
Xây dựng các kỹ năng cơ bản về điện, đi cáp mạng và lắp đặt hệ 
thống điện để làm nền tảng thực hiện nhiều nghề khác nhau 
hoặc học tiếp về điện tử cũng như tập sự nghề điện và cơ điện. 

Kỹ thuật Cơ khí – Hệ thống ống nước PPE   
Tìm hiểu các kỹ năng cơ bản để lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ 
thống đường ống. Sinh viên tốt nghiệp sẽ đủ điều kiện được 
miễn học phần Cấp Một cơ bản trong chương trình tập sự hệ 
thống ống nước và có thể lấy các chứng chỉ được công nhận 
trong ngành, gồm cả khóa học Vận hành Hệ thống Nước uống 
nhỏ. 

Nguyên tắc cơ bản về Dạy nghề PPE   
Chương trình này cung cấp một mô hình các kỹ năng cơ bản 
về dạy nghề và xây dựng, cũng như một lộ trình chuyển tiếp để 
chuyển tín chỉ sang một số chương trình dạy nghề của Fleming 
College. 

Kỹ thuật hàn PPE   
Dẫn dắt bạn đến với vô số cơ hội việc làm và chuyên môn trong 
ngành hàn hoặc tiếp tục học sang năm thứ hai của chương 
trình lấy bằng cao đẳng Kỹ thuật viên Hàn và Gia công. Sinh viên 
tốt nghiệp có thể thi lấy hai chứng chỉ hàn (SMAW 1GF và 2GF) 
do Viện Hàn Canada cấp. 

BẰNG CAO ĐẲNG 

Kỹ thuật viên/Công nghệ  
Kỹ thuật máy tính PPE   
Học lập trình, hỗ trợ và khắc phục sự cố phần cứng và phần 
mềm máy tính, và chuẩn bị cho một số kỳ thi cấp chứng chỉ 
trong ngành. Với kỹ sư công nghệ, ngoài các kỹ năng công nghệ 
còn có thêm kỹ năng phân tích, thiết kế và quản lý dự án. Hiệp 
hội OACETT công nhận các chương trình của chúng tôi đã đáp 
ứng mọi yêu cầu để được chứng nhận trong các danh mục Kỹ 
thuật viên/Kỹ sư công nghệ được chứng nhận. 

Điều tra và Bảo mật Máy tính PPE  FC 
Đây là chương trình độc nhất vô nhị tại Ontario. Tiếp thu những 
kiến thức và kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm một vai trò lãnh 
đạo về bảo vệ và bảo mật công nghệ thông tin. Gồm có một dự 
án ứng dụng hoặc đợt thực tập vừa học vừa làm. 

Kỹ thuật viên Kỹ thuật xây dựng PPE   
Đào tạo để trợ giúp việc quản lý mọi giai đoạn trong các dự án 
xây dựng nhà ở, công trình công nghiệp và thương mại nhỏ. Đồ 
án khóa học (capstone project) là một hồ sơ năng lực chuyên 
môn ghi nhận kiến thức chuyên môn và các kinh nghiệm ứng 
dụng của bạn. 

Quản lý Ẩm thực PPE   
Cánh cửa dẫn đến nghề ẩm thực này gồm có các kỹ năng quản 
lý và kinh doanh, bên cạnh hoạt động huấn luyện thực tiễn về 
ẩm thực. Với lựa chọn lấy Bằng cao đẳng diện Vừa học vừa làm 
Tập sự về Ẩm thực, bạn có thể tốt nghiệp với tấm bằng cao 
đẳng và Chứng chỉ Chuyên môn - Red Seal. 

Kỹ thuật viên Kỹ thuật điện PPE   
Kiến thức lý thuyết và thực hành về điện và điện tử sẽ giúp bạn 
tìm được việc làm vị trí mới vào nghề hoặc tập sự trong ngành 
điện. Thêm tám khóa học nữa, bạn có thể lấy bằng cao đẳng Kỹ 
thuật viên Kỹ thuật điều khiển và Thiết bị. 

Kỹ thuật viên Hệ thống sưởi, Điện lạnh  
và Điều hòa không khí PPE   
Chương trình vừa học vừa thực hành này chú trọng vào các 
phương thức thực hành hiệu quả về năng lượng tái tạo, bền 
vững và năng lượng thay thế. Sinh viên đủ tiêu chuẩn có thể 
đăng ký tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ đạt chuẩn Kỹ thuật viên 
Máy đốt dầu (OBT-3, OBT-2) và Kỹ thuật viên Khí gas (G-3, G-2). 

Kỹ thuật viên Trang thiết bị đo đạc và Kỹ thuật điều khiển 
PPE   
Chuẩn bị cho sự nghiệp làm kỹ thuật viên cho các hệ thống đo 
lường và điều khiển phức tạp. Bạn sẽ được đào tạo các kỹ năng 
có nhu cầu cao tại cơ sở rộng 8.000 foot vuông (khoảng 743m2) 
được trang bị đầy đủ của chúng tôi. Mùa hè vừa học vừa làm 
mang tính cạnh tranh, không bắt buộc. Học thêm tám khóa học 
để lấy bằng cao đẳng Kỹ thuật viên Kỹ thuật Điện. 

Kỹ thuật viên Hàn và Gia công PPE   
Thu được kinh nghiệm thực hành trong tất cả các quy trình hàn 
và kỹ thuật cắt kim loại quan trọng để có việc làm ở các vị trí mới 
vào nghề. Sinh viên đủ tiêu chuẩn có thể thi lấy một số chứng 
chỉ hàn do Viện Hàn Canada cấp. 

SAU ĐẠI HỌC

Hệ thống Địa nhiệt MỚI! FC 
Chương trình duy nhất loại này tại Bắc Mỹ. Chương trình này là 
sự kết hợp độc đáo giữa cả hai hình thức: đào tạo thực hành về 
khoan và lắp đặt trường vòng lặp địa nhiệt, cũng như lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng các hệ thống thủy nhiệt bên trong các 
tòa nhà.

Cơ điện tử MỚI! PPE  FC 
Đây là chương trình sau đại học duy nhất thuộc loại này tại 
Ontario. Chương trình kỹ thuật đa ngành độc nhất vô nhị này 
chú trọng vào sản xuất nâng cao, tự động hóa công nghiệp, 
kỹ thuật điện tử và lập trình máy tính. Gồm có các khóa học tại 
phòng thí nghiệm tân tiến và một dự án ứng dụng thực tế.

Mạng thông tin Không dây PPE  FC 
Đào tạo để trở thành một chuyên gia nhiều nơi cần tuyển với 
khả năng xây dựng và triển khai các giải pháp về lập cấu hình 
và tích hợp các mạng và thiết bị không dây với các mạng có dây. 
Chương trình đào tạo qua thực hành này bao gồm một dự án 
ứng dụng trong hai học kỳ nhằm giải quyết một vấn đề thực tế 
trong ngành. 

FC = Chương trình chỉ có riêng tại Fleming College
PPE  = Đòi hỏi có Thiết bị Bảo hộ Cá nhân, có thể mua sau khi bắt đầu chương trình học (không bao gồm trong học phí).
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TRƯỜNG NGHỆ THUẬT + THIẾT KẾ HALIBURTON

Bạn đã sẵn sàng  
giải phóng trí  
tưởng tượng  
của bản thân?

Nghệ thuật có thể giúp bạn thực hiện điều đó.
Học tập tại các khu học xá đem lại trải nghiệm thực hành tại phòng sáng tác có một không hai.
Xây dựng một hồ sơ năng lực vững vàng để đưa bạn đến bước tiếp theo – học nâng cao, dấn 
thân vào một sự nghiệp, hoặc bắt đầu công việc riêng của bạn. 
Các cơ hội Học thực nghiệm và đội ngũ giảng viên chuyên gia sẽ giúp bạn trở thành người 
sáng tạo và một nhà chuyên môn mà bạn mong muốn.
Chúng tôi nổi tiếng là cung cấp các chương trình độc đáo và linh hoạt được giảng dạy bởi các 
chuyên gia đã giúp định hình những ngành học nghệ thuật, thủ công, thiết kế, truyền thông và 
nghiên cứu di sản ở Canada. Không có trường cao đẳng đại học nào khác đem lại cho sinh viên 
những chương trình học sáng tạo đa dạng như thế này.

Tính sáng tạo
  Xếp thứ 3 trong danh sách 10 kỹ năng 
hàng đầu

Khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2017
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BẰNG CAO ĐẲNG (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU

Thiết kế Tích hợp (IND) 3 học kỳ Tháng 9

Nghệ thuật Thị giác và Sáng tạo (VCA) 3 học kỳ Tháng 9

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC (MÃ CHƯƠNG TRÌNH) THỜI LƯỢNG BẮT ĐẦU

Quản lý và Bảo tồn Di sản văn hóa (CHM) 4 học kỳ Tháng 9

Quản lý Bảo tàng và Giám tuyển (ACM) 3 học kỳ Tháng 9

BẰNG CAO ĐẲNG 

Thiết kế Tích hợp PPE  FC  
Đây là chương trình đào tạo nền tảng về thiết kế duy nhất thuộc 
loại này tại Canada, kết hợp các nguyên lý, lý thuyết, lịch sử 
thiết kế với các quy trình thiết kế. Tập trung nhiều thời gian tại 
studio, nơi bạn được tìm hiểu nhiều cách xử lý vật liệu và các 
danh mục thiết kế, nhờ đó bạn sẽ có thể khám phá tài năng và 
sở thích thiết kế của mình. Trong số những trải nghiệm đặc biệt 
còn có cuộc trưng bày các tác phẩm của sinh viên tại triển lãm 
WantedDesign ở New York.

Nghệ thuật Thị giác và Sáng tạo (VCAD) PPE  
Trong chương trình học tập trung này, bạn sẽ bắt đầu bằng 
năm học đại cương với các kỹ năng chung cần thiết để tạo ra 
bất kỳ dạng thức nghệ thuật nào, sau đó chọn một môn học 
chuyên sâu tại studio (hội họa, nghệ thuật kim hoàn, nhiếp ảnh, 
thiết kế hình ảnh kỹ thuật số, thiết kế hình ảnh động, thổi thủy 
tinh, gốm sứ, nghệ thuật vải sợi hoặc rèn nghệ thuật). 

CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC 
Các chương trình này được giảng dạy tại Peterborough ở 
Khu học xá Sutherland và Bảo tàng & Trung tâm lưu trữ 
Peterborough: 

Quản lý và Bảo tồn Di sản văn hóa PPE  FC  
Đây là một trong những chương trình đào tạo sau đại học ở bậc 
cao đẳng duy nhất thuộc loại này tại Canada. Thông qua những 
trải nghiệm thực hành sâu rộng và một chương trình giảng dạy 
tập trung với nhịp độ nhanh, bạn sẽ học được rất nhiều kỹ thuật 
để bảo quản và bảo tồn các vật liệu bảo tàng. Gồm một đợt 
thực tập không hưởng lương. 

Quản lý Bảo tàng và Giám tuyển PPE  FC  
Được hình thành sau khi tham vấn các bảo tàng và tổ chức di 
sản, chương trình đào tạo gắt gao về thời gian này bao gồm 
học tại phòng thí nghiệm, thăm hiện trường, các dự án ứng 
dụng tại chỗ và học kết hợp thực hành bổ ích. Học kỳ cuối là 
một đợt thực tập không hưởng lương.

FC = Chương trình chỉ có riêng tại Fleming College
PPE  = Đòi hỏi có Thiết bị Bảo hộ Cá nhân, có thể mua sau khi 
bắt đầu chương trình học (không bao gồm trong học phí).

HSAD en números

600+
GIỜ TẠI STUDIO

 15
QUY MÔ LỚP HỌC BÌNH QUÂN

 15TUẦN   
= 2 HỌC KỲ TOÀN THỜI GIAN

 100%
THEO HÌNH THỨC TĂNG CƯỜNG, 
LINH HOẠT

87% SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HÀI LÒNG 
HOẶC RẤT HÀI LÒNG VỚI CHƯƠNG 
TRÌNH HỌC CỦA MÌNH

 

 
12:1 TỶ LỆ BÌNH QUÂN SINH 
VIÊN - GIẢNG VIÊN

  
2 UBICACIONES DE CAMPUS
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Chúng tôi khuyên các sinh viên mới nên tham gia bài kiểm 
tra xếp lớp ELB được tổ chức trong trường. Ứng viên cũng 
có thể cung cấp điểm thi IELTS hoặc TOEFL gần đây khi 
nhập học và được xếp thẳng vào một bậc học ELB.
Để có kết quả học tối đa, sinh viên sẽ được xếp vào cấp độ 
ELB tương ứng với điểm số kỹ năng cá nhân thấp nhất của 
họ, hoặc theo cấp độ (nếu có) mà chương trình này thấy là 
phù hợp nhất, bất kể kết quả IELTS hoặc TOEFL.

BẬC HỌC KHỞI ĐẦU ELB IELTS TOEFL (IBT)

1 2.0  0-31

2 2.5 0-31

3 3.0 0-31

4 3.5 0-31

5 4.0 32-34

6 4.5 35-45

7 5.0 46-59

8 5.5 60-78

TỪ BẬC 8 VÀO HỌC MỘT CHƯƠNG TRÌNH FLEMING
Để vào học một chương trình của Fleming College, sinh viên 
phải đáp ứng được các yêu cầu nhập học cụ thể theo từng 
chương trình và đạt được kết quả sau trong chương trình 
Tiếng Anh như là Cầu nối Ngôn ngữ Thứ hai: 

• Đối với các chứng chỉ và văn bằng sau trung học: tối 
thiểu 70% trong các môn học và ở bài thi đầu ra.

• Đối với các chương trình sau đại học: tối thiểu 80% 
trong các môn học và ở bài thi đầu ra.

NGÀY VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ELB

2020

Ngày 1/9 – Ngày 23/10

Ngày 26/10 – Ngày 18/12

2021

Ngày 4/1 – Ngày 26/2

Ngày 1/3 – Ngày 23/4

Ngày 3/5 – Ngày 25/6

Ngày 28/6 – Ngày 20/8

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NHƯ LÀ CẦU NỐI NGÔN NGỮ THỨ HAI (ELB)

 8
cấp độ phát triển  
kỹ năng tiếng Anh

 30
phút dạy kèm riêng 
hàng tuần

 23
giờ học hàng tuần 
tại lớp học có người 
hướng dẫn

 40+
chuyến đi thực địa 
ngoài trường trong 
năm 2018/2019 
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LỘ TRÌNH CHUYỂN TIẾP
Với nhiều thỏa thuận đào tạo chuyển tiếp của chúng 
tôi với các tổ chức giáo dục khác, bạn sẽ có thể bắt 
đầu học tại Fleming rồi sau đó học tiếp để lấy bằng 
đại học hoặc chứng nhận khác tại nơi khác. Fleming 
có các cơ hội liên thông và chuyển đổi tín chỉ với các 
tổ chức giáo dục sau trung học cả trong và ngoài 
nước.

 5
quốc gia

 48
đối tác giáo dục

 600+
lộ trình chuyển tiếp với trường ngoài

 35+
cơ hội lấy bằng cao đẳng và đại học chỉ 
trong bốn năm.

HỌC KỲ ĐẦU TIÊN CHUNG
Bạn đang tìm kiếm sự linh hoạt và cơ hội khám phá 
các lựa chọn học tập cho mình? Các chương trình 
cốt lõi lấy bằng cao đẳng tại Trường Phát triển Cộng 
đồng và Tư pháp và Trường Khoa học Tài nguyên và 
Môi trường đều có chung một học kỳ đầu tiên, trong 
khi hầu hết các chương trình lấy bằng cao đẳng 
trong Trường Kinh doanh của chúng tôi có năm đầu 
tiên học chung. Thông qua các khóa học đại cương 
này, bạn sẽ được khám phá các lựa chọn nghề 
nghiệp hiện có thuộc các lĩnh vực chương trình khác 
nhau, trong khi xây dựng nền tảng kiến   thức và các 
kỹ năng cơ bản có thể chuyển tiếp. Bạn có thể sẽ 
thấy rằng một chương trình khác sẽ phù hợp hơn 
với các mục tiêu và sở thích của mình. Bạn sẽ có thể 
chuyển sang chương trình học yêu thích của mình, 
tùy theo các yêu cầu học thuật và số lượng ghi danh 
hiện có.

 6
chương trình về Luật và Tư pháp

 7
chương trình về Khoa học Tài nguyên 
và Môi trường

 5
chương trình về Kinh doanh

 2x
Gấp đôi Sức mạnh cho Bằng cao đẳng 
của bạn
Nhiều chương trình cao đẳng hai năm của chúng 
tôi đem lại cho bạn các cơ hội lấy văn bằng thứ hai 
trong cùng Trường học chỉ với một hoặc hai học kỳ 
tiếp theo. Bổ sung một chuyên ngành khác vào bộ 
kỹ năng của bạn và gia tăng các triển vọng nghề 
nghiệp cho bạn.

flemingcollege.ca/education-pathways

 5
Trường học thuật của chúng tôi có các 
lựa chọn văn bằng kép bao gồm:
  Nhân viên Dịch vụ Xã hội  

+ Nhân viên chăm sóc Sức khỏe tâm thần và Điều 
trị nghiện

  Nhà hàng khách sạn – Hoạt động Khách sạn và 
Nhà hàng  
+ Du lịch – Lữ hành Toàn cầu

  Kỹ thuật viên Lâm nghiệp  
+ Kỹ thuật viên Quản lý Hệ sinh thái

   Kỹ thuật viên Kỹ thuật điện  
+  Kỹ thuật viên Trang thiết bị đo đạc và Kỹ thuật 

điều khiển
   Tập luyện và Tăng cường sức khỏe  

+ Dịch vụ Thư giãn và Giải trí 
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1.	Bắt đầu Từ đây
  Nghiên cứu các lựa chọn cho bạn và tìm hiểu 

những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định 
đúng đắn.

  Bắt đầu quy trình nộp hồ sơ trực tuyến. 
Tìm những thông tin quan trọng và liên kết tới 
cổng thông tin nộp hồ sơ tại đây: 

  flemingcollege.ca/international-education/ 
how-to-apply.

 

2.	Tiếp
  Nhận thư mời nhập học thông qua Cổng thông 

tin Nộp hồ sơ Quốc tế OCAS.

  Xác nhận đồng ý tại Cổng thông tin đó.

 

3.	Bạn gần như đã hoàn tất!
  Trả khoản tiền giữ chỗ và các khoản phí được 

nêu trong thư mời nhập học.

  Nộp hồ sơ xin Giấy phép Du học hoặc Visa Du 
học.

  Lập kế hoạch cho chuyến đi của bạn, bao gồm 
sắp xếp nhà ở, các lựa chọn đón tại sân bay và 
đăng ký buổi giới thiệu định hướng.

Bạn đã sẵn sàng để trở thành 
một sinh viên Fleming? 
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YÊU CẦU HỌC THUẬT CỤ THỂ THEO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH
Học viên đăng ký các chương trình sau phải hoàn thành các khóa học lớp 12 (hoặc tương đương) ở các môn học được liệt kê.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (MÃ) YÊU CẦU

Công nghệ sinh học – Nâng cao (BTF) Toán, 2 môn khoa học khác nhau

Kỹ thuật viên Kỹ thuật máy tính (CTN) Toán

Công nghệ Kỹ thuật máy tính (CTY) Toán

Điều tra và Bảo mật Máy tính (CSI) Toán

Kỹ thuật viên Bảo tồn Sinh học MỚI! Toán (khuyến nghị Sinh học, Hóa học)

Quản lý và Bảo tồn Di sản văn hóa (CHM) Hóa học

Kỹ thuật viên Tài nguyên Trái đất Vừa học vừa làm (ERT) Toán

Phục hồi Hệ sinh thái (ERJ) Toán, Khoa học

Kỹ thuật viên Quản lý Hệ sinh thái (EMT) Toán

Công nghệ Quản lý Hệ sinh thái (EMX) Toán

Kỹ thuật viên Kỹ thuật điện (EE) Toán (Lớp 11 hoặc 12)

Kỹ thuật viên Môi trường/Vừa học vừa làm Không bắt buộc (ETN) Toán

Công nghệ Môi trường (ETY) Toán

Kỹ thuật viên về Cá và Động vật hoang dã/Vừa học vừa làm Không bắt buộc (BO) Toán

Công nghệ Cá và Động vật hoang dã (FW) Toán

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp/Vừa học vừa làm Không bắt buộc (FT) Toán

Quản lý Thông tin y tế (HIM) Toán, 2 môn khoa học khác nhau

Kỹ thuật viên Trang thiết bị đo đạc và Kỹ thuật điều khiển (INT) Toán (Lớp 11 hoặc 12)

Xoa bóp Trị liệu (học tăng cường) (MAC) 2 môn khoa học

Cơ điện tử (MTY) Phép tính Vi phân và Tích phân  
(điểm số tối thiểu 70% hoặc tương đương)

Trợ lý Trị liệu chức năng  
và Trợ lý Vật lý trị liệu (POA)

2 môn khoa học

Kỹ thuật viên Dược phẩm (PHM) Toán, Hóa học, Sinh học

Kỹ thuật viên Khoan tài nguyên/Vừa học vừa làm Không bắt buộc (RDB) Toán

NGÀY  
BẮT ĐẦU HỌC

KỲ HỌC NGÀY BẮT ĐẦU

Học kỳ Mùa thu Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Học kỳ Mùa đông Ngày 11 tháng 1 năm 2021

Học kỳ Mùa xuân Ngày 10 tháng 5 năm 2021

Để xem Ngày bắt đầu học đối với chương trình Tiếng Anh 
Cầu nối Ngôn ngữ (ELB), vui lòng xem trang 30.

YÊU CẦU NHẬP HỌC TỐI THIỂU

YÊU CẦU VỀ NGÔN NGỮ YÊU CẦU VỀ HỌC THUẬT

Văn bằng và Chứng chỉ IELTS 6.0 
(Không có kỹ năng nào dưới 5.5. Học viên đăng ký từ 
Ấn Độ: không kỹ năng nào dưới 6.0)

TOEFL 79 Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

Chứng chỉ Sau đại học IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0) TOEFL 90 Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học trong 
một lĩnh vực liên quan đến chương trình

YÊU CẦU NGÔN NGỮ  
CỤ THỂ THEO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT IELTS TOEFL

Kỹ thuật viên Dược phẩm  
(PHM)

6.5 (không có kỹ 
năng nào dưới 6.0)

90

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DỰA TRÊN THÀNH TÍCH  MỚI!
Học bổng sẽ được trao cho các sinh viên quốc tế đã vào Học kỳ 2 và những người vừa hoàn thành Học kỳ 1 của chương 
trình học. Điều kiện xét duyệt sẽ dựa trên Điểm trung bình Học kỳ 1 (GPA). Đây là các khoảng điểm GPA đủ điều kiện và giá 
trị học bổng: 

ĐIỂM  
HỆ CHỮ

KHOẢNG ĐIỂM 
PHẦN TRĂM

KHOẢNG ĐIỂM TRUNG BÌNH 
(GPA)

SỐ TIỀN HỌC BỔNG

SINH VIÊN TRONG CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH MỘT NĂM

SINH VIÊN TRONG CÁC 
CHƯƠNG TRÌNH HAI HOẶC BA 
NĂM

A+ 90-100 4.0 $1.000 $2.000

A 85-89 3.8-3.999 $500 $1.000

Học bổng sẽ được trao theo thứ tự xếp hạng GPA học kỳ 1 cho đến khi toàn bộ khoản tài trợ của học kỳ đó đã hết hoặc cho 
đến khi tất cả những người đủ điều kiện đã được trao.
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Lindsay

Haliburton

ONTARIO

Windsor

Sarnia

London

Sudbury
North Bay

Thunder 
Bay

Sault Ste. Marie

 

 

 

Peterborough

Toronto

Ottawa

flemingcollege.ca

Vị trí:  Trung tâm Ontario,  
cách Toronto 130 km về phía Đông Bắc

Các khu học xá:  Peterborough 
Lindsay 
Haliburton 
Cobourg

Chương trình Toàn thời gian: 100+
Sinh viên Toàn thời gian: 6.800+
 •  Chứng chỉ
 •  Bằng cao đẳng
 •  Bằng cao đẳng Nâng cao
 •  Chứng chỉ Tốt nghiệp đại học
 •  Bằng Đại học/Cao đẳng kết hợp

flemingcollege

flemingcollege

flemingcollege

@flemingcollege

International@flemingcollege.ca

Kết nối

Theo dõi

Xem

Xem

Liên hệ

Vancouver

Calgary

Regina Winnipeg
Thunder Bay

Sudbury
Montreal

Quebec City

Toronto

Ottawa

Halifax
ONTARIO

THỜI GIAN LÁI XE

Peterborough, Khu học xá Sutherland 
1,5 giờ từ Toronto  
3,3 giờ từ Ottawa

Lindsay, Khu học xá Frost 
1,75 giờ từ Toronto 
3,75 giờ từ Ottawa

Khu học xá Haliburton 
2,5 giờ từ Toronto 
3,5 giờ từ Ottawa


