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CHÀO MỪNG 
ĐẾN VỚI  
FLEMING 
COLLEGE!
Các cơ sở của chúng tôi tọa lạc tại các 
trung tâm đô thị nhỏ, đa dạng, kết hợp 
những đặc điểm tốt đẹp nhất đến từ cả 
hai thế giới - tất cả những lợi ích của 
cuộc sống thành thị kết hợp với thiên 
nhiên ngay trước cửa nhà . Nằm trên 
một phần tuyến Đường thủy Trent-
Severn, khu vực này có hơn 350 hồ và 
hàng trăm kilomet cung đường giải trí . 

Dù đang theo học các chương trình 
tại cơ sở Peterborough, Lindsay hay 
Haliburton của chúng tôi, các sinh viên 
cũng sẽ tìm thấy các cộng đồng thân 
thiện và dễ hòa nhập, với nhiều cơ hội để 
tận dụng tối đa thời gian tại trường .

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 
của các Hiệp ước Williams. Xin gửi lời “G’chi Miigwech” (Cảm ơn) tới 
người dân Michi Saagiig vì đã cho phép chúng tôi tiếp tục công việc 
của mình trên lãnh thổ của họ.



ĐĂNG KÝ HỌC TẠI FLEMING

1 Đưa ra lựa chọn đúng đắn
Tìm hiểu kỹ các khóa học và những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định 
đúng đắn. 

• Truy cập trang web của chúng tôi tại flemingcollege.ca để tìm hiểu các 
chương trình học và điều kiện tuyển sinh

• Trải nghiệm tham quan trực tuyến các không gian học tập chất lượng cao 
của chúng tôi 

•  Đặt lịch hẹn riêng với nhân viên phụ trách tuyển sinh của chúng tôi tại địa 
phương 

2 Cách nộp đơn
Hãy xem hướng dẫn chi tiết từng bước của chúng tôi về quy trình đăng ký 
tại flemingcollege.ca/international-education/how-to-apply. Những thông 
tin quan trọng như là:

• Cân nhắc trước khi lựa chọn chương trình học
• Các giấy tờ cần thiết để ứng tuyển
• Thời hạn nộp hồ sơ
• Liên kết và hướng dẫn sử dụng cổng đăng ký Ontario Colleges 

Application Services (OCAS) International 

3 Tiếp theo
Một đề nghị sẽ được gửi cho bạn thông qua cổng thông tin OCAS International. 
Xác nhận sự chấp thuận của bạn ngay trên cổng thông tin. 

4 Bạn gần như đã hoàn tất
Hãy xem xét lại số tiền đặt cọc và các lệ phí được nêu rõ trong thư mời nhập học 
và lưu ý thanh toán cho trường Fleming College trước kỳ hạn. Sau khi mọi lệ phí 
được thanh toán, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào myCampus, cổng thông 
tin dành cho sinh viên của Fleming.
Nộp hồ sơ xin Giấy phép Du học và Visa Du học sớm nhất có thể. Xem thêm 
thông tin về thời gian cần thiết để chính quyền xử lý hồ sơ tại liên kết có trên 
trang Cách nộp đơn của chúng tôi. 
Đã đến lúc lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn! Hãy chắc chắn tìm nhà ở trước 
khi đến nơi. Và đừng quên đăng ký chương trình Định hướng cho Sinh viên quốc 
tế cũng như Định hướng Chương trình học của bạn.
Thời khóa biểu của bạn sẽ được thông báo vài tuần trước khi các lớp học bắt 
đầu. Kiểm tra thời khóa biểu tại Trung tâm sinh viên myCampus và chuẩn bị cho 
các khóa học. 

CƠ SỞ SUTHERLAND, 
PETERBOROUGH
Tọa lạc trên khu đất 200 mẫu 
Anh (800 ngàn m²) tại Thành phố 
Peterborough, Sutherland là cơ 
sở lớn nhất với khoảng 6.000 sinh 
viên chính quy và 70 chương trình 
đào tạo chính quy.

CƠ SỞ FROST, LINDSAY
Trải rộng trên 150 mẫu Anh (600 
ngàn m²) bên bờ Sông Scugog 
ở Lindsay, Khu học xá Frost là 
mái nhà của Trường Khoa học 
Tài nguyên thiên nhiên và Môi 
trường của chúng tôi. Cơ sở này 
phục vụ khoảng 1.600 sinh viên 
chính quy.

Hoạt động giảng dạy tại Fleming College diễn ra 
trong các lớp học quy mô nhỏ, nơi mọi cá nhân 
đều được quan tâm đúng mực. Giảng viên có thể 
dành thời gian để giúp đỡ và hướng dẫn cho sinh 
viên. Sinh viên cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội sử 
dụng các thiết bị học tập, những khu vực thực 
hành thực tế và được trang bị những kỹ năng 
được nhà tuyển dụng săn đón. Đây cũng là cơ hội 
để làm quen với các bạn đồng trang lứa, đội ngũ 
Dịch vụ Sinh viên quốc tế và tạo dựng những tình 
bạn bền chắc lâu dài. 

Mối quan hệ chất lượng
Hầu hết các khóa học tại Fleming College đều có 
thực hành lấy kinh nghiệm thực tế. Đội ngũ giảng 
viên của trường luôn giữ mối liên hệ mật thiết 
với các nhà tuyển dụng địa phương cũng như hệ 
thống các nhà tuyển dụng trong các chương trình 
rộng lớn hơn. Mối liên hệ mật thiết với cộng đồng 
các nhà tuyển dụng giúp chúng tôi hiểu rõ những 
kỹ năng mà sinh viên cần để thành công trong sự 
nghiệp. 

Địa điểm lý tưởng

PETERBOROUGH VÀ LINDSAY 
Những thành phố này nổi tiếng bởi cảnh đẹp thiên 
nhiên. Không gian thư thái, thân thiện, mà không hề 
thiếu vắng những lợi thế của đời sống đô thị, như là 
ẩm thực đặc sắc, âm nhạc phong phú, hội hè sôi nổi, 
cung đường đẹp để đạp xe, đời sống giải trí sôi động 
và các hoạt động ngoài trời cho cả bốn mùa. 
Thật dễ dàng để di chuyển quanh đây. Peterborough 
và Lindsay có hệ thống giao thông rộng khắp và việc 
đến trường thường tốn ít thời gian hơn so với các đô 
thị lớn khác. Nền văn hóa Canada ở đây giữ nguyên 
truyền thống - vào mùa hè, người dân chèo xuồng 
trên con kênh vắt qua trung tâm thành phố, khi đông 
đến họ trượt băng trên đó. Cộng đồng địa phương vô 
cùng thân thiện giúp sinh viên dễ dàng tìm hiểu và 
thực hành tiếng Anh. 

HALIBURTON
Phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh thị trấn Haliburton 
đã thu hút các nghệ sĩ từ mọi miền thế giới. Cơ sở 
trường được xây dựng để khơi nguồn cảm hứng, với 
những không gian học tập tận dụng ánh sáng và các 
yếu tố thiên nhiên. Một môi trường hoàn hảo để sinh 
viên đắm mình vào nghệ thuật và thiết kế. 

LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

CƠ SỞ HALIBURTON
Ẩn mình trên Cao nguyên 
Haliburton tươi đẹp, nơi quy tụ 
cộng đồng các nghệ sĩ, cơ sở 
Haliburton có các chương trình 
đào tạo toàn và bán thời gian 
trong Trường Nghệ thuật + Thiết 
kế Haliburton.
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KÝ TÚC XÁ VÀ NHÀ Ở
Hãy dự trù trước
Bắt đầu tìm kiếm nhà ở ngay khi có thể.  
Xem thêm những lời khuyên hữu ích tại đây: flemingcollege.ca/PDF/Peterborough-Housing-booklet.pdf.
Chúng tôi đã hợp tác với dịch vụ đưa đón và chỗ ở tại địa phương, đồng thời trợ cấp các dịch vụ này cho bạn. 
Hãy lưu ý đặt trước dịch vụ trung chuyển từ sân bay đến các cơ sở của trường để được giảm 
$150. Bạn cần một chỗ trú ngụ tạm thời trước khi chuyển vào nơi ở dài hạn? Chúng tôi có thể 
sắp xếp từ một đến ba ngày ở khách sạn, nhà nghỉ, khu lưu trú địa phương với mức giá $150 
một đêm. Một số hạn chế sẽ được áp dụng. Hãy tìm hiểu thêm về dịch vụ này và những thông 
tin hữu ích khi đến nơi tại: flemingcollege.ca/international-education/arrival-services.

Lập kế hoạch Tài chính 
Du học quốc tế là một trong những quyết định tài 
chính quan trọng nhất mà bạn thực hiện. Hãy dành 
thời gian lập kế hoạch tài chính để đạt được mục 
tiêu đề ra. 
Bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ trực 
tuyến của chúng tôi: 
flemingcollege.ca/financial-aid/ 
budget-calculator

Chi phí ước tính hiện thời cho mỗi tháng: 
 Ở nhà người bản xứ: $960
  Nhà ở chung bên ngoài trường: $800–$1,500+
 Ký túc xá trong trường: $994
 Thực phẩm: $350
 Vật dụng cá nhân: $200

Vừa học Vừa làm
Các công việc trong và ngoài trường là cách thích 
hợp để kiếm tiền, làm đẹp hồ sơ xin việc cũng như 
làm quen với văn hóa kinh doanh của Canada. Tìm 
hiểu các quy định của Chính phủ Canada về việc làm 
thêm trong và ngoài trường tại đây: 
www.canada.ca/en/ 
immigration-refugees-citizenship/
services/study-canada/work/ 
work-off-campus.html#who-can 

Học bổng mới dành cho Sinh viên 
quốc tế
Một số học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế. 
Mức học bổng dao động từ $500 đến $2,000.
flemingcollege.ca/scholarships-for-
international-students

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC

Ở nhà người bản xứ
Ở cùng với gia đình người bản xứ, sinh viên sẽ có 
phòng riêng trang bị sẵn đồ đạc. Tùy vào sự sắp 
xếp của mỗi gia đình, hình thức này có thể bao gồm 
toàn bộ hoặc hầu hết các bữa ăn, kết nối internet và 
tham gia các buổi dã ngoại, lễ kỷ niệm của gia đình. 

Nhà ở ngoài trường
Có nhiều lựa chọn về chỗ ở bên ngoài cơ sở trường, 
dành cho những sinh viên muốn sống riêng hoặc 
chung nhà với các bạn 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)
Các căn hộ đầy đủ tiện nghi tại ký túc xá của chúng 
tôi có sáu phòng ngủ đơn, không gian chung gồm 
phòng bếp, phòng khách và nhà tắm. Các tòa nhà 
này đều là không gian cấm hút thuốc, có kết nối 
mạng đầy đủ, dịch vụ giặt ủi tại chỗ và nhân viên hỗ 
trợ trong suốt 24 giờ. 
Để tham quan các dãy phòng của 
chúng tôi hoặc biết thêm thông tin về 
cơ sở vật chất, lệ phí và cách đăng ký: 
flemingcollege.ca/student-
experience/residence.
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Từ lúc bạn đăng ký, cũng như trong suốt quá trình 
học tập, đến tận khi bạn tốt nghiệp và cả sau đó 
nữa, chúng tôi luôn cam kết giúp bạn đạt được mục 
tiêu của mình. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để kết nối với 
chúng tôi, cùng tham gia và tận hưởng niềm vui. 
Các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi gồm có:

• Tư vấn riêng tư về việc học tập, văn hóa xã hội, 
lời khuyên và những hỗ trợ cá nhân

• Các nguồn lực hỗ trợ trong trường và cộng 
đồng

• Hội thảo cập nhật thông tin thường xuyên về 
học thuật, việc làm, nhập cư, v.v.

• Sự kiện văn hóa trong và ngoài trường
• Tham quan thắng cảnh địa phương và trong 

vùng

Thông qua các hoạt động quản lý, câu lạc bộ sinh viên, các chương trình cố vấn, dạy kèm, sinh viên có nhiều 
cơ hội tham gia và giúp đỡ các bạn học khác.
Chúng tôi cũng cung cấp Hồ sơ ngoại khóa (CCR) là giấy chứng nhận việc sinh viên tham gia vào các sự kiện 
của trường và cộng đồng. Ghi lại hoạt động ngoại khóa và bổ sung cho hồ sơ năng lực/sơ yếu lý lịch của bạn.

DỊCH VỤ SINH VIÊN QUỐC TẾ
Dạy kèm và Kỹ năng học tập
Những dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ sinh viên:

• Các buổi học thêm cho môn toán, viết luận và 
các môn học nhận được nhiều yêu cầu

• Gia sư sinh viên 
• Trao đổi riêng tư với Cố vấn Chiến lược Học tập

Dịch vụ Hướng nghiệp
• Tiếp cận với các nhà tuyển dụng và thông báo 

tuyển dụng
• Hội chợ việc làm ngay tại trường về việc làm 

bán thời gian, việc làm mùa hè và làm toàn thời 
gian sau khi tốt nghiệp

• Hỗ trợ làm hồ sơ xin việc, kỹ năng trả lời phỏng 
vấn, kỹ năng tìm việc và khám phá nghề nghiệp

Dịch vụ Y tế
Các dịch vụ y tế trong trường của Fleming đều miễn 
phí và đáng tin cậy:

• Y tá đã đăng ký hành nghề luôn túc trực vào các 
ngày trong tuần

• Bác sĩ sẽ đến theo lịch hẹn

Cố vấn Hợp pháp về Di trú cho Sinh 
viên Quốc tế (RISIA)
Có hai cơ sở RISIA trong trường thường xuyên 
tổ chức các buổi cung cấp thông tin và có thể tư 
vấn về giấy phép du học, chương trình nhập cư 
Canada và thị thực cư trú tạm thời. 

Thể thao
Hãy năng động! Các hoạt động thể thao và giải trí 
của chúng tôi gồm có việc tập luyện vui chơi trong 
trường, các giải đấu ngoài trường và nhiều môn thể 
thao cạnh tranh. 
Sinh viên chính quy tại cơ sở Sutherland và Frost 
được sử dụng miễn phí các cơ sở thể dục thể thao 
trong khuôn viên trường. Cơ sở Haliburton cung cấp 
chương trình đăng ký xe đạp và giày đi trên tuyết 
miễn phí cho nhiều cung đường có điểm xuất phát 
ngay tại khuôn viên trường.
Tìm hiểu thêm tại:
flemingcollege.ca/student-experience/athletics-
and-recreation

THAM GIA 

6      Fleming College 2023/2024      7



CÁC NGÀNH HỌC
• Kinh doanh và Công nghệ thông tin

• Thương mại và Công nghệ

• Phát triển Cộng đồng

• Sức khỏe Thể chất và Tinh thần

• Luật và Tư pháp

• Khoa học Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường

• Trường Nghệ thuật + Thiết kế Haliburton

• Tiếng Anh là cầu nối ngôn ngữ thứ hai
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Yêu cầu về Ngôn ngữ
Các bài đánh giá trình độ tiếng Anh sau đây  
được công nhận để được nhận vào các chương 
trình của chúng tôi. Chỉ chấp nhận kết quả thi  
đạt được trong vòng 2 năm. 

VĂN BẰNG VÀ CHỨNG CHỈ 
Kỹ thuật viên Dược phẩm (PHM)
 TOEFL 91
 IELTS 6.5 không có kỹ năng nào dưới 6.0
Các yêu cầu khác:
 TOEFL 80 không có kỹ năng nào dưới 20
 IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5
  Ứng viên theo diện SDS: Không có kỹ năng 

nào dưới 6.0

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
 TOEFL 88 không có kỹ năng nào dưới 22
 IELTS 6.5 không có kỹ năng nào dưới 6.0

Để biết danh sách đầy đủ các bài 
kiểm tra được công nhận, vui lòng 
kiểm tra tại đây: flemingcollege.
ca/international-education/lingu-
requirements.
Nếu không đáp ứng được các yêu cầu về tiếng 
Anh, sinh viên có thể bắt đầu với chương trình 
Tiếng Anh là cầu nối ngôn ngữ của Fleming.  
Xem trang 31 để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để Sổ tay sinh viên này cung cấp thông 
tin chính xác. Vui lòng truy cập trang web hoặc liên hệ với chúng tôi để 
nhận được thông tin mới nhất về chương trình đào tạo. Một số thay 
đổi chưa được hoàn tất vào thời điểm in sổ tay này. Trường có quyền 
sửa đổi hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào các khóa học, chương trình, lệ phí, 
thời gian biểu hoặc địa điểm trường.

Bảng tóm tắt Yêu cầu của Khóa học
YÊU CẦU NHẬP HỌC TỐI THIỂU
Tất cả các khóa học lấy văn bằng và chứng chỉ đều 
yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp trung học cũng như 
bất kỳ khóa học nào tương đương với (các) môn học 
của Văn bằng Trung học Ontario (OSSD) được liệt kê 
trong biểu đồ. 
Tất cả chứng chỉ tốt nghiệp đại học đều yêu cầu văn 
bằng cao đẳng hoặc chứng nhận đại học thuộc lĩnh 
vực liên quan như được liệt kê trong bảng tóm tắt. 

ĐỊA ĐIỂM CÁC CƠ SỞ
 P – Peterborough
 L – Lindsay
 H – Haliburton

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

HỌC ĐẠI CƯƠNG KỲ ĐẦU TIÊN 
Các chương trình cốt lõi lấy văn bằng về Luật và Tư 
pháp và tại Trường Khoa học Môi trường và Tài nguyên 
Thiên nhiên đều học đại cương kỳ đầu tiên. Còn hầu 
hết các khóa lấy văn bằng của Trường Kinh doanh và 
Công nghệ thông tin sẽ học đại cương năm đầu tiên. 
Học đại cương kỳ đầu tiên giúp sinh viên tự do khám 
phá, có được cái nhìn đa ngành, đồng thời cũng học 
được kiến thức nền tảng và các kỹ năng cơ bản. Đây là 
cơ hội trải nghiệm một chương trình đào tạo khác mà 
có thể sẽ phù hợp hơn với các mục tiêu và sở thích của 
bạn. Do đó khi sang học kỳ hai, sinh viên có thể chuyển 
đổi sang chương trình học yêu thích, tùy theo các yêu 
cầu học thuật và sĩ số sinh viên hiện có. 
Tìm đến các ký hiệu này trong bảng tóm tắt chương 
trình học:
 CFS  Học đại cương kỳ đầu tiên
 CFY  Học đại cương năm đầu tiên

TRẢI NGHIỆM THỰC TẬP
Hầu hết mọi chương trình đều bao gồm 
nhiều cơ hội để thực hành những gì  
đã học trên lớp. Những yếu tố này có  
thể bao gồm: 
 –  Phòng thí nghiệm lâm sàng
 –  Mô phỏng
 –  Thực hành trên thực địa
 –  Các dự án ứng dụng
 –  Thực tập theo chương trình
 –  Thực tập ngoại khóa
 –  Vừa học Vừa làm

LỰA CHỌN HỌC TẬP LINH HOẠT

Khai giảng

 Mùa Thu 2023: Ngày 5 tháng 9 năm 2023

 Mùa Đông 2024: Ngày 8 tháng 1 năm 2024

 Mùa Xuân 2024: Ngày 6 tháng 5 năm 2024

2X Tăng gấp đôi sức mạnh cho Văn bằng của bạn
Nhiều chương trình cao đẳng hai năm của chúng tôi tạo cơ hội lấy văn bằng thứ hai trong cùng Trường học 
mà chỉ cần học thêm một hoặc hai học kỳ. Bổ sung một chuyên ngành khác vào bộ kỹ năng của bạn và gia 
tăng các triển vọng nghề nghiệp.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÃ CHƯƠNG 
TRÌNH

CƠ SỞ THỜI LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH

TÓM TẮT YÊU CẦU TUYỂN SINH TỐI THIỂU NGÀY BẮT ĐẦU

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG ONTARIO

Kinh doanh GBE P 4 học kỳ
CFY

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

Kinh doanh – Kế toán BAC P 4 học kỳ
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

Kinh doanh – Nguồn nhân lực BHC P 4 học kỳ
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

Kỹ thuật viên Máy tính CTN P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9

Nhà hàng khách sạn - Vận hành Khách 
sạn và Nhà hàng

HTR/HRW P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

Du lịch – Lữ hành toàn cầu TV/TVW P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG NÂNG CAO ONTARIO

Quản trị kinh doanh BAD P 6 học kỳ
CFY

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

Kỹ thuật Công nghệ máy tính CTY P 6 học kỳ Tuyển sinh nội bộ sau khi hoàn thành khóa CTN Tháng 9

Điều tra và Bảo mật máy tính CSI P 6 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ONTARIO

Quản lý kinh doanh toàn cầu GBS P 4 học kỳ Bằng cao đẳng hoặc đại học có liên quan đến ngành 
học hoặc tương đương

Tháng 9/
Tháng 1

Quản trị Kinh doanh quốc tế IBM P 2 học kỳ Bằng cao đẳng hoặc đại học có liên quan đến ngành 
học hoặc tương đương

Tháng 9/
Tháng 1

Quản lý dự án PMG P 2 học kỳ Bằng cao đẳng hoặc đại học có liên quan đến ngành 
học hoặc tương đương

Tháng 9/
Tháng 1/
Tháng 5

Quản lý Chuỗi cung ứng  
– Kho vận toàn cầu

SCL P 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học về kinh 
doanh, thương mại hoặc các ngành liên quan

Tháng 9/
Tháng 5

Mạng thông tin không dây WIN P 4 học kỳ Bằng cao đẳng hoặc đại học có liên quan đến ngành 
học hoặc tương đương

Tháng 9/
Tháng 1/
Tháng 5

CFS  Học đại cương kỳ đầu tiên - xem trang 10 để biết thêm chi tiết.
CFY  Chương trình học đại cương năm đầu tiên - xem trang 10 để biết thêm chi tiết.

ĐẠT ĐƯỢC KINH NGHIỆM 
KINH DOANH TRONG  
THẾ GIỚI THỰC

flemingcollege .ca/school/business-and-information-technology

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sudhy Narang
Cử nhân ngành Quản lý Chuỗi cung ứng Chuyên 
viên lập kế hoạch Sản xuất tại Quaker Oats

“ Chương trình học này giúp tôi hiểu sâu hơn 
về những lĩnh vực được kết nối với nhau trong 
quá trình quản lý chuỗi cung ứng, như hậu cần, 
hải quan, kế hoạch nhu cầu, kế hoạch sản xuất, 
bán quá mức và bán dưới giá, cũng như các 
hoạt động tổng thể. Nó rất thực tế và đã cho 
chúng tôi kinh nghiệm thực tiễn được ghi nhận 
trong hồ sơ xin việc, kể cả với tư cách là người 
lãnh đạo dự án.”
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VĂN BẰNG 

Kinh doanh 
Chương trình học sâu rộng về những kỹ năng kinh doanh 
cốt lõi thông qua phân tích tình huống mô phỏng, trường 
hợp điển hình, một đợt thực tập mở rộng, các nghiên cứu 
nhóm và cá nhân.

Kinh doanh – Kế toán
Khóa đào tạo là điểm khởi đầu dẫn đến nhiều lựa chọn 
trong ngành kế toán. Có thể làm việc ngay ở vị trí nhân 
viên mới vào làm hoặc chỉ cần học thêm hai năm để lấy 
bằng đại học ngành Kế toán viên Công chứng Chuyên 
nghiệp tại Đại học Trent hoặc Đại học Công nghệ Ontario.

Kinh doanh – Nguồn nhân lực 
Giảng dạy kiến thức cốt lõi trong kinh doanh, chuyên 
nghiệp hóa kỹ năng quản lý nhân sự, kết hợp với trải 
nghiệm thực tập chân thực để phát triển tài năng trong 
lĩnh vực nhân sự. Chương trình gồm có chín khóa học 
được HRPA phê chuẩn giúp sinh viên thi đỗ chứng chỉ 
CHRP.

Kỹ thuật viên Máy tính
Chương trình giảng dạy sâu rộng bám sát thực tế, rèn 
luyện kỹ năng về cấu hình và mạng lưới máy tính, bảo mật 
mạng và các dạng thức truyền thông kỹ thuật. Sinh viên 
được chuẩn bị kỹ càng cho các kỳ thi lấy chứng chỉ ngành. 

Nhà hàng khách sạn - Vận hành Khách sạn và 
Nhà hàng
Nâng cao năng lực lãnh đạo và kỹ năng thiết thực để đảm 
nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau trong ngành nhà 
hàng khách sạn toàn cầu. Bao gồm một đợt thực tập. Có 
thể lựa chọn học thêm hai học kỳ lấy văn bằng hai về Du 
lịch – Lữ hành Toàn cầu hoặc Kinh doanh Tổng hợp.

Du lịch – Lữ hành toàn cầu
Trau dồi năng lực lãnh đạo và kỹ năng thực tế sâu rộng để 
làm việc trong nhiều lĩnh vực của ngành du lịch. Bao gồm 
một đợt thực tập. Có thể lựa chọn học thêm một năm để 
lấy văn bằng hai về Kinh doanh hoặc Nhà hàng khách sạn.

VĂN BẰNG NÂNG CAO

Quản trị kinh doanh
Chú trọng vào giảng dạy các phương thức kinh doanh chủ 
chốt và khả năng quản lý đội ngũ nhằm hoàn thiện những 
kỹ năng được săn đón. Bao gồm một đợt thực tập 140 giờ.

Kỹ thuật Công nghệ máy tính 
Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, thiết kế và quản lý dự án 
vào trình độ công nghệ thông tin của sinh viên. Hiệp hội 
OACETT công nhận các chương trình của chúng tôi đáp 
ứng đầy đủ mọi tiêu chí 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 FC

Đây là chương trình độc nhất vô nhị tại Ontario. Chương 
trình giảng dạy hiện đại sẽ trau dồi kiến thức và kỹ năng 
cần thiết để hoàn thiện khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực 
bảo mật và an toàn công nghệ thông tin. Bao gồm thực 
tập nghiên cứu ứng dụng hoặc thực tập vừa học vừa làm.

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Quản lý kinh doanh toàn cầu FC

Trau dồi kiến thức chuyên môn về kinh doanh, vững vàng 
trong quản lý, am hiểu văn hóa và kỹ thuật tiên tiến trong 
các lĩnh vực như quản lý chuỗi cung ứng, tài chính và kế 
toán quốc tế. Bao gồm thực tập nghiên cứu ứng dụng kéo 
dài một học kỳ với đối tác trong ngành.

Quản trị Kinh doanh quốc tế
Trau dồi kỹ năng cạnh tranh cấp quốc tế thông qua 
chương trình đào tạo về kinh doanh toàn cầu, nhiều cải 
tiến, nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp, kết hợp các buổi nghiên cứu tình 
huống, đối thoại với diễn giả khách mời và đi khảo sát 
thực tế.

Quản lý dự án
Rèn luyện các kỹ năng về quản lý dự án đang rất được 
săn đón trong nhiều lĩnh vực và chuẩn bị tốt cho các kỳ 
thi lấy chứng chỉ chuyên môn CAPM® và PMP®. Bao gồm 
một đợt thực tập nghiên cứu ứng dụng với đối tác trong 
ngành và trải nghiệm quản lý dự án thực tế.

Quản lý Chuỗi cung ứng – Kho vận toàn cầu 
Fleming là trường cao đẳng duy nhất tại Ontario cấp 
chứng chỉ của Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế Canada 
(CIFFA) thông qua chương trình đào tạo này. Giảng dạy 
kiến thức sâu rộng bám sát thực tế, đi kèm với các dự án 
nghiên cứu ứng dụng và cuộc thi nghiên cứu tình huống 
quốc tế giúp sinh viên hình thành những kỹ năng được 
các nhà tuyển dụng săn đón.

Mạng thông tin không dây 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 bám sát thực tế 
có thực tập nghiên cứu ứng dụng kéo dài hai học kỳ nhằm 
đưa ra giải pháp cho một vấn đề thực tế trong ngành.

FC  = Chương trình học độc đáo chỉ có tại Fleming College

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG 
CỦA BẠN

flemingcollege .ca/school/trades-and-technology

THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÃ CHƯƠNG 
TRÌNH

CƠ SỞ THỜI LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH

TÓM TẮT YÊU CẦU TUYỂN SINH TỐI THIỂU đã được xác định NGÀY BẮT ĐẦU

CHỨNG CHỈ CAO ĐẲNG ONTARIO

Kỹ năng Ẩm thực CHT P 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

Kỹ thuật Điện ETQ P 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

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

MPH L 3 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 1

Kỹ thuật Cơ khí – Hệ thống đường ống 
nước

PLM P 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

Thương mại cơ bản TTF P 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

Kỹ thuật hàn WTQ P 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG ONTARIO

Kỹ thuật viên Nghề mộc và Cải tạo CPT P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9

Kỹ thuật viên Kỹ thuật xây dựng CET P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9

Quản lý Ẩm thực CM P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11 Tháng 9/
Tháng 1

Kỹ thuật viên Kỹ thuật điện EE P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1

Kỹ thuật viên Sản xuất điện (Vừa học 
vừa làm)

EPG L 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn toán lớp 11 Tháng 1

Hệ thống sưởi, Điện lạnh và Điều hòa 
không khí

HVT P 45 tuần Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1/
Tháng 5

Kỹ thuật viên Hàn và Gia công WFT P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ONTARIO

Cơ điện tử MTY P 3 học kỳ Văn bằng Cao đẳng hoặc Chứng chỉ Đại học về Kỹ 
thuật Điện, Cơ khí hoặc lĩnh vực liên quan. Ưu tiên các 
ứng viên hoàn thành xuất sắc môn Vi phân và Tích 
phân hoặc các khóa học tương đương.

Tháng 9/
Tháng 1

CHỨNG CHỈ

Kỹ năng Ẩm thực
Trau dồi kỹ năng lãnh đạo và nghệ thuật sáng tạo các món 
ăn, để bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ những công việc như 
đầu bếp tập sự hoặc trợ lý đầu bếp. Trải nghiệm làm việc 
thực tế tại nhà hàng trong khuôn viên trường của chúng tôi.

Kỹ thuật Điện 
Phát triển các kỹ năng cơ bản về điện, đi cáp mạng và lắp 
đặt hệ thống điện là nền tảng để cho nhiều ngành nghề 
hoặc học tiếp lên chương trình Kỹ thuật viên Kỹ thuật Điện.

Kỹ thuật sử dụng Thiết bị hạng nặng  
(Vừa học vừa làm) 
Giảng dạy về bảo dưỡng và sửa chữa các loại xe hạng 
nặng và máy móc bằng những trang thiết bị tiên tiến nhất 
ngay tại khuôn viên trường. Bao gồm một giai đoạn vừa 
học vừa làm có hưởng lương. Tỷ lệ có việc làm cao.

Kỹ thuật Cơ khí – Hệ thống đường ống nước 
Làm chủ những kỹ năng cơ bản về lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa hệ thống ống dẫn. Sau khi hoàn thành khóa học, 
sinh viên đạt trình độ tương đương với Bậc một cơ bản 
của chương trình học nghề hệ thống ống dẫn và có thể 
thi lấy các chứng chỉ được công nhận của ngành, bao gồm 
khóa học về Vận hành Hệ thống Nước uống nhỏ.

Thương mại cơ bản
Chương trình cung cấp một mô hình các kỹ năng cơ bản 
về dạy nghề và xây dựng, có thể liên thông chuyển tín chỉ 
sang một số chương trình đào tạo dạy nghề của Fleming 
College.

Kỹ thuật hàn
Giúp sinh viên tiếp cận với vô số cơ hội việc làm và chuyên 
môn hóa trong ngành hàn, hoặc có thể lựa chọn vào học 
năm thứ hai lấy bằng cao đẳng Kỹ thuật viên Hàn và Gia 
công. Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học có thể thi 
lấy hai chứng chỉ hàn (SMAW 1GF và 2GF) do Viện Hàn 
Canada cấp.

VĂN BẰNG

Kỹ thuật viên Nghề mộc và Cải tạo
Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên tốt 
nghiệp đạt được trình độ thợ mộc tập sự bậc hai và phát 
triển sự nghiệp trong lĩnh vực cải tạo và xây dựng. Sinh 
viên được rèn luyện các kỹ năng kinh doanh và cải tạo nhà 
ở, trau dồi kỹ năng khởi nghiệp, thiết kế đồ gỗ theo yêu 
cầu, thành thạo việc lắp đặt đường ống, dây điện và vách 
thạch cao.

Kỹ thuật viên Kỹ thuật xây dựng
Đào tạo sinh viên có đủ khả năng tham gia vào việc quản 
lý tất cả các giai đoạn xây dựng của dự án nhà ở, công 
trình công nghiệp và thương mại quy mô nhỏ. Đồ án khóa 
học là một hồ sơ năng lực chuyên môn ghi nhận trình độ 
hiểu biết kỹ thuật và kinh nghiệm ứng dụng của sinh viên.

Quản lý Ẩm thực
Cánh cửa dẫn đến nghề ẩm thực bao gồm đào tạo các kỹ 
năng quản lý và kinh doanh song hành với những hoạt 
động huấn luyện thực tiễn về ẩm thực. Bao gồm 160 giờ 
thực hành, 270 giờ thực tập nghiên cứu ứng dụng về các 
hoạt động hàng ngày và điều hành quản lý tại nhà hàng 
của trường và một đối tác trong ngành.

Kỹ thuật viên Kỹ thuật điện
Kiến thức lý thuyết cùng với thực hành về điện và điện tử 
sẽ giúp sinh viên tìm được việc cho người mới vào nghề 
hoặc chương trình tập sự trong ngành điện. 

Kỹ thuật viên Sản xuất điện (Vừa học vừa làm)
Trau dồi 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 
được 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 Hệ thống cấp nhiệt, Điện lạnh và 
Điều hòa không khí 
Chương trình vừa học vừa làm này tập trung giảng dạy 
những phương pháp vận hành hiệu quả năng lượng tái 
tạo, bền vững và năng lượng thay thế. Sinh viên đủ điều 
kiện có thể đăng ký tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ dành 
cho Kỹ thuật viên Máy đốt dầu (OBT-3, OBT-2) và Kỹ thuật 
viên Khí gas (G-3, G-2).

Kỹ thuật viên Hàn và Gia công
Tích lũy kinh nghiệm thực hành trong tất cả các quy trình 
hàn và kỹ thuật cắt kim loại chính phổ biến, để có việc làm 
ở các vị trí dành cho người mới vào nghề. Sinh viên đủ tiêu 
chuẩn có thể thi lấy một số chứng chỉ hàn do Viện Hàn 
Canada cấp.

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Cơ điện tử FC

Đây là chương trình sau đại học duy nhất thuộc lĩnh vực 
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. Bao 
gồm có các khóa học tại phòng thí nghiệm tân tiến và một 
dự án ứng dụng thực tế.

CFS  Học đại cương kỳ đầu tiên - xem trang 10 để biết thêm chi tiết.

FC  = Chương trình học độc đáo chỉ có tại Fleming College

Sara Khabbazi 
Cử nhân ngành Kỹ thuật Điện

“ Tôi đã tận dụng mọi cơ hội có được tại trường 
Fleming. Trong hai năm, tôi đã khám phá ra 
năng lực và bản lĩnh cá nhân. Đó là nguồn lực 
mạnh mẽ thúc đẩy sự tự tin. Như thể tôi đã mở 
rộng con đường đến với những sân chơi lớn. 
Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi sẵn 
sàng đón nhận mọi khả năng.”
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Sara (phải) cùng con gái trong lễ tốt nghiệp.
Ảnh: Cliff Skarstedt/Giám khảo tại The Peterborough
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÃ CHƯƠNG 
TRÌNH

CƠ SỞ THỜI LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH

TÓM TẮT YÊU CẦU TUYỂN SINH TỐI THIỂU NGÀY BẮT ĐẦU

BẰNG CAO ĐẲNG ONTARIO

Nhân viên Dịch vụ Phát triển DSW P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

Giáo dục Mầm non EC P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

Hỗ trợ Giáo dục ED P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

Nhân viên chăm sóc Sức khỏe Tâm thần 
và Điều trị cai nghiện 

DA P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1/
Tháng 5

Nhân viên Dịch vụ xã hội SW P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1/
Tháng 5

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG NÂNG CAO ONTARIO

Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên CYW P 6 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

VĂN BẰNG

Nhân viên Dịch vụ Phát triển
Đào tạo bài bản nhân viên chăm sóc người có khiếm 
khuyết về trí tuệ ở mọi độ tuổi, thể theo đúng yêu cầu. 
Bao gồm 3 đợt thực tập trong các môi trường khác 
nhau. Các sinh viên tốt nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 
rất cao.

Giáo dục Mầm non
Chăm sóc, hỗ trợ sự phát triển và trưởng thành của 
trẻ thông qua các hoạt động vui chơi mang tính sáng 
tạo. Khóa đào tạo sâu rộng bao gồm các đợt thực tập, 
chương trình giao lưu với trẻ và dự án nhóm “Xây dựng 
Cơ sở Chăm sóc Trẻ em của riêng bạn”.

Hỗ trợ Giáo dục
Chương trình đào tạo luôn được cập nhật giúp sinh 
viên làm việc trong đội ngũ ngành giáo dục với năng 
lực giảng dạy trẻ ở nhiều cấp độ khác nhau. Bao gồm 
nhiều đợt thực tập và đào tạo về công nghệ lớp học 
tiên tiến đa dạng.

Nhân viên chăm sóc Sức khỏe Tâm thần và 
Điều trị cai nghiện 
Trang bị các kỹ năng làm việc phù hợp trong nhiều môi 
trường khác nhau nhằm giúp đỡ khách hàng, gia đình, 
nhóm và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng chất 
kích thích và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Có bao gồm 
thực tập. Có thể lựa chọn học lấy văn bằng kép ngành 
Nhân viên Dịch vụ xã hội trong hai năm.

Nhân viên Dịch vụ xã hội
Đây là ngành tuyến đầu mang đến những thay đổi tích 
cực cho cộng đồng, đào tạo nhân lực để hỗ trợ cải thiện 
cuộc sống của các cá nhân, gia đình và nhóm. Có bao 
gồm thực tập. Có thể lựa chọn học lấy văn bằng kép 
ngành Nhân viên chăm sóc Sức khỏe Tâm thần và Điều 
trị cai nghiện trong hai năm.

VĂN BẰNG NÂNG CAO

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 thực hành tốt và tiên tiến. Fleming là 
một trong số ít các cơ sở giáo dục ở Canada và trên thế 
giới được công nhận đạt chuẩn trong giảng dạy những 
chuyên ngành không có tại các trường cao đẳng khác ở 
Ontario.flemingcollege .ca/school/justice-and-community-development

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

TĂNG CƯỜNG 
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Con đường trở thành giáo viên của bạn
Chương trình đào tạo Hỗ trợ Giáo dục và Giáo dục 
Mầm non của chúng tôi hiện cung cấp một chương 
trình chuyển tiếp lấy văn bằng của Đại học Trent 
khóa Đào tạo Giáo viên Stream.

Văn bằng kép Nhân viên Dịch vụ xã hội 
và Nhân viên chăm sóc Sức khỏe Tâm 
thần và Điều trị cai nghiện 
Bắt đầu vào một trong hai chương trình và nhận 
bằng tốt nghiệp kép chỉ trong sáu học kỳ liên tiếp. 
Bạn sẽ hoàn thành một đợt thực tập trong mỗi 
chương trình và tốt nghiệp với các kỹ năng đầy đủ 
hơn và cơ hội nghề nghiệp nhiều triển vọng hơn.   
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÃ CHƯƠNG 
TRÌNH

CƠ SỞ THỜI LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH

TÓM TẮT YÊU CẦU TUYỂN SINH TỐI THIỂU NGÀY BẮT ĐẦU

CHỨNG CHỈ CAO ĐẲNG ONTARIO

Nhân viên Hỗ trợ cá nhân PWS P 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1/ 
Tháng 5

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG ONTARIO

Chuyên gia thẩm mỹ EST P 3 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1/ 
Tháng 5

Nâng cao Sức khỏe và Thể hình FHP P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9 

Quản lý Thông tin y tế HIM P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 11, hai môn 
khoa học khác lớp 12 

Tháng 9

Trợ lý Trị liệu chức năng và Trợ lý Vật lý 
trị liệu 

POA P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học hai môn khoa học lớp 12 Tháng 9

Kỹ thuật viên Dược phẩm PHM P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán, Hóa học, Sinh 
học lớp 12

Tháng 9

Dịch vụ Thư giãn và Giải trí RLS P 4 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG NÂNG CAO ONTARIO

Công nghệ Sinh học – Nâng cao BTF P 5 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 và hai 
môn khoa học khác

Tháng 9/
Tháng 1

Xoa bóp Trị liệu (Học tăng cường) MAC P 5 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học hai môn khoa học lớp 12 Tháng 9

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ONTARIO

Giải trí Trị liệu THR P 3 học kỳ Bằng Cao đẳng Ontario hoặc Đại học có liên quan 
đến ngành học hoặc tương đương

Tháng 9

CHỨNG CHỈ

Nhân viên Hỗ trợ cá nhân
Xấp xỉ 400 giờ học lý thuyết chuyên ngành và 300 giờ 
thực tập thực tế tại phòng khám sẽ giúp bạn sẵn sàng 
phát triển một sự nghiệp theo ý muốn, chú trọng vào con 
người, tối đa hóa trải nghiệm cuộc sống cho trẻ em, người 
lớn và người già có các nhu cầu đặc biệt hoặc khuyết tật.

VĂN BẰNG

Chuyên gia Thẩm mỹ FC

Tốt nghiệp chỉ sau 12 tháng với trình độ tương đương hai 
năm học. 280 giờ thực hành thực tế tại Spa và Thẩm mỹ 
viện hiện đại của chúng tôi sẽ giúp sinh viên trau dồi kỹ 
thuật chuyên môn, để thực hiện các gói dịch vụ trị liệu và 
nâng cao kỹ năng kinh doanh quản lý spa.

Nâng cao Sức khỏe và Thể hình
Trở thành một huấn luyện viên và cố vấn sức khỏe thông 
thạo kiến thức về khoa học vận động, huấn luyện, nâng 
cao sức khỏe và kinh doanh. Bao gồm một đợt thực tập. 
Có thêm lựa chọn mới về văn bằng kép lĩnh vực Dịch vụ 
Thư giãn và Giải trí.

Quản lý Thông tin y tế FC

Phân tích dữ liệu trong môi trường bệnh viện và trung 
tâm chăm sóc sức khỏe để trợ giúp các quyết định quan 
trọng về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và lập kế 
hoạch tài chính. Một trong ba chương trình duy nhất được 
CHIMA công nhận ở Ontario. Bao gồm hai đợt thực tập.

Trợ lý Trị liệu chức năng và Trợ lý Vật lý trị liệu
Đào tạo đồng thời cho cả hai lựa chọn ngành nghề với 
chương trình giảng dạy sâu rộng kỹ lưỡng, bao gồm ít 
nhất 500 giờ đào tạo tại cơ sở điều trị.

Kỹ thuật viên Dược phẩm
Chuẩn bị để trở thành một nhân viên sáng giá trong đội 
ngũ chăm sóc sức khỏe của dược sĩ, bằng chương trình 
huấn luyện thực tế tại phòng thí nghiệm dược khoa của 
trường 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 một đợt thực tập bốn 
tháng, lâu nhất hiện nay trong số các trường cao đẳng. 
Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi làm việc trên khắp 
Canada và trên thế giới. Tùy chọn văn bằng kép mới với 
Nâng cao Sức khỏe và Thể hình.

VĂN BẰNG NÂNG CAO

Công nghệ sinh học – Nâng cao FC

Đây là chuyên ngành kết hợp giữa công nghệ sinh học và 
pháp y, một hình thức nâng cao, cô đọng kiến thức của 
sáu học kỳ thành năm học kỳ, phát triển nhiều kỹ năng 
phù hợp với công việc, cùng với một đợt thực tập ngoại 
khóa vào học kỳ cuối sẽ giúp các sinh viên tốt nghiệp 
trong lĩnh vực thu hút đông đảo học viên này có thể sẵn 
sàng năm lấy các cơ hội khác nhau.

Xoa bóp Trị liệu (Học tăng cường)
Chương trình này có môi trường học tập tuyệt vời với các cơ 
hội thực hành ứng dụng đa dạng. Bạn sẽ được thực hành 
trị liệu cho nhiều khách hàng khác nhau tại Spa + Phòng 
khám của Fleming College, nằm trong khuôn viên trường.

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Giải trí Trị liệu 
Chương trình kết hợp giữa việc học trực tuyến và tại 
trường lớp giúp sinh viên làm việc thành thạo với những 
thiết bị trị liệu được làm riêng cho từng khách hàng 
khuyết tật hoặc bị bệnh. Bao gồm một đợt thực tập kéo 
dài một học kỳ.

FC = Chương trình học độc đáo chỉ có tại Fleming College

CẢI THIỆN SỨC KHỎE 
CỘNG ĐỒNG

flemingcollege .ca/school/health-and-wellness

SỨC KHỎE THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÃ CHƯƠNG 
TRÌNH

CƠ SỞ THỜI LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH

TÓM TẮT YÊU CẦU TUYỂN SINH TỐI THIỂU NGÀY BẮT ĐẦU

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG ONTARIO

Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp CJS P 4 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

Dịch vụ Hải quan Biên giới CBS P 4 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

Thư ký luật LCK P 4 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

Trợ lý luật sư PLG P 4 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

Đào tạo cơ bản về Cảnh sát PF P 4 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 1

Bảo vệ, An ninh và Điều tra LSR P 4 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

VĂN BẰNG

Dịch vụ Cộng đồng và Tư pháp
Đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc tuyến đầu trong 
hệ thống tư pháp hình sự và lĩnh vực dịch vụ cộng đồng. 
Đóng góp vào sự chuyển đổi tích cực của cá nhân và xã 
hội. Giảng dạy thông qua các tình huống và trải nghiệm 
thực tế phục vụ cộng đồng và một đợt thực tập kéo dài 15 
tuần. 

Dịch vụ Hải quan Biên giới
Đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc tuyến đầu trong 
thương mại toàn cầu, thực thi pháp luật với chương trình 
giảng dạy chuẩn mực nhất Canada. Bao gồm một đợt 
thực tập.

Thư ký luật
Được đào tạo chuyên sâu để hỗ trợ các luật sư và trợ lý 
luật sư trong việc nghiên cứu luật pháp và phỏng vấn 
khách hàng. Học thêm một học kỳ nữa để tốt nghiệp với 
văn bằng kép: 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 về các yêu cầu 
lý thuyết và thực tiễn của Hiệp hội Luật Canada và chuẩn 
bị để 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. Bao gồm một đợt 
thực tập 160 giờ. Học thêm một học kỳ nữa để tốt nghiệp 
với văn bằng kép: Trợ lý luật sư và Thư ký luật.

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 
Theo học một trong những ngành phát triển nhanh nhất 
trên thế giới. Chương trình này tập trung vào giảng dạy 
các khái niệm mới trong công nghệ, phân tích thông tin 
và kỹ năng điều tra. Bao gồm thực tập cũng như thi lấy 
Giấy phép Điều tra viên Tư nhân và Giấy phép Bảo vệ An 
ninh. 

CFS   Học đại cương kỳ đầu tiên - xem trang 10 để biết thêm chi tiết.

PHỤC VỤ VÀ  
BẢO VỆ XÃ HỘI

flemingcollege .ca/school/justice-and-community-development

LUẬT VÀ TƯ PHÁP

Khám phá ngành nghề trong thời gian học đại 
cương kỳ đầu tiên 
Các chương trình cấp văn bằng của chúng tôi bắt đầu 
với chương trình giảng dạy đại cương. Sinh viên sẽ được 
chỉ dẫn cách tìm hiểu các khóa đào tạo thông qua những 
thông tin chi tiết của toàn bộ các chương trình giảng dạy 
và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Bạn sẽ có thể thay 
đổi khóa học của mình trong học kỳ hai mà không mất phí 
chuyển đổi và không mất thời gian. 

Học trong phòng thí nghiệm mô phỏng tân tiến 
Trung tâm mô phỏng của Fleming bao gồm một trung 
tâm bảo mật công nghệ cao, các phòng phỏng vấn có 
trang bị và phòng thí nghiệm SIM, một môi trường nhập 
vai toàn tập với các phép chiếu 180 độ và các điểm tương 
tác tiếp xúc có thể tùy chỉnh. Sinh viên có thể trau dồi kỹ 
năng trong các phòng thí nghiệm này cho các tình huống 
có thể gặp trong thế giới thực. 
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TRƯỜNG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG  
VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

flemingcollege .ca/senrs

TRẢI NGHIỆM 
NGOÀI TRỜI

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI VỚI CHÚNG TÔI 

Hãy là một phần của giải pháp . Xây dựng sự nghiệp mà bạn yêu thích 
và cải thiện hành tinh chúng ta . Các chương trình đào tạo tập trung 
vào giải pháp bền vững cho môi trường thông qua các cơ hội học tập 
ngoài trời độc đáo . Chúng tôi mang lại môi trường học tập trải nghiệm 
tốt nhất ngay trong khuôn viên trường . Đội ngũ giảng viên tận tâm của 
chúng tôi đầy nhiệt huyết với việc giảng dạy, có mối quan hệ tốt với 
ngành công nghiệp và nhà tuyển dụng . Nhiều chương trình của trường 
theo hình thức vừa học vừa làm, thực tập và tham gia nghiên cứu các 
dự án ứng dụng vì cộng đồng để sinh viên có thể ứng dụng các kỹ năng 
vào môi trường thực tế . 

Khuôn viên trường của chúng tôi là một phòng 
thí nghiệm sống động vươn ra cuộc sống bên 
ngoài để mang lại trải nghiệm học tập hấp dẫn . 

Chúng tôi cung cấp:

• Vùng đất ngập nước/ao đầm tự nhiên

• Nằm bên bờ sông Scugog

• Trại cá giống

• Nhà kính/vườn ươm

• Nhà nuôi ong

• Vườn thực vật

• Vườn thụ phấn và cộng đồng

• Giếng địa nhiệt và tuabin gió 

Chúng tôi tổ chức các trung tâm nghiên cứu ứng dụng về 
công nghệ nước/nước thải và sản xuất nuôi trồng thủy sản. 

Resources
Drilling
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÃ 
PGM

CƠ SỞ THỜI LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH

TÓM TẮT YÊU CẦU TUYỂN SINH TỐI THIỂU NGÀY BẮT 
ĐẦU

CHỨNG CHỈ CAO ĐẲNG ONTARIO

Kỹ thuật Nổ mìn SBL L 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9/
Tháng 5

Lâm nghiệp Đô thị UF L 2 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG ONTARIO

Sinh học Bảo tồn CNB L 4 học kỳ
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12. Khuyến nghị có môn Sinh học và Hóa 
học lớp 12.

Tháng 9/
Tháng 1

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

ERT L 5 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9 

Phục hồi Hệ Sinh thái 
Cử nhân Danh dự. Liên thông Trent-Fleming
Bằng tốt nghiệp/Văn bằng (4 học kỳ tại Fleming College, Lindsay; 4 học kỳ tại Đại học Trent, Peterborough)

ERJ L 8 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 và một môn Khoa học lớp 11 Tháng 9

Kỹ thuật viên Quản lý Hệ sinh thái EMT L 4 học kỳ 
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1 

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

ETN L 4 học kỳ 
5 học kỳ
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1 
Chỉ vào 
Tháng 9

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

BO L 4 học kỳ 
5 học kỳ
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1 
Chỉ vào 
Tháng 9

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

FT L 4 học kỳ 
5 học kỳ
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1 
Chỉ vào 
Tháng 9

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

RDB L 4 học kỳ 
5 học kỳ
CFS

Bằng tốt nghiệp trung học môn Toán lớp 12 Tháng 9/
Tháng 1 
Chỉ vào 
Tháng 9

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp Đô thị (Vừa học 
vừa làm)

UFT L 5 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG NÂNG CAO ONTARIO

Công nghệ Quản lý Hệ sinh thái EMX L 6 học kỳ 
CFS

Tuyển sinh nội bộ sau khi hoàn thành khóa EMT Tháng 9/
Tháng 1

Công nghệ Môi trường ETY L 6 học kỳ
CFS

Tuyển sinh nội bộ sau khi hoàn thành khóa ETN Tháng 9/
Tháng 1

Công nghệ Cá và Động vật hoang dã FW L 6 học kỳ
CFS

Tuyển sinh nội bộ sau khi hoàn thành khóa BO Tháng 9/
Tháng 1

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ONTARIO

Quản lý và vận hành Hệ thống nước nâng 
cao (Vừa học vừa làm)

AWS L 37 tuần Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9/
Tháng 1

Nuôi trồng Thủy sản (Vừa học vừa làm) AQU L 3 học kỳ Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9
Quản lý đất đai môi trường – trong bối cảnh 
Canada 

ELM L 4 học kỳ Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9

GIS – Chuyên gia Ứng dụng GIA L 10 tháng Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9
GIS – Chuyên gia Bản đồ GC L 10 tháng Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9
Quản lý Tuân thủ về Sức khỏe, An toàn và 
Môi trường (Vừa học vừa làm Không bắt 
buộc)

HSE L 2 học kỳ Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9

Nông nghiệp bền vững (Vừa học vừa làm) SAG L 3 học kỳ Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9
Quản lý Rác thải bền vững SWM L 2 học kỳ Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến ngành học hoặc tương đương Tháng 9

MỚI!

Kỹ thuật viên Quản lý Hệ sinh thái
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.  

Kỹ thuật viên Môi trường (Vừa học vừa làm 
không bắt buộc)
Học tập thực hành tại các cơ sở đặc biệt của trường thông qua 
việc khảo sát thực tế, nghiên cứu thực địa ngoài trời và tham 
quan các cơ sở công nghiệp/đô thị, sinh viên được trau dồi kiến 
thức về phòng chống 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. 

Kỹ thuật viên về Cá và động vật hoang dã (Vừa 
học vừa làm Không bắt buộc)
Bắt đầu sự nghiệp của bạn về quản lý bền vững các môi trường 
sống, quần thể cá và động vật hoang dã. Trau dồi năng lực thông 
qua thực hành trong phòng thí nghiệm, nhiều lần đi khảo sát 
thực tế và một đợt thực tập trong năm tuần, kết hợp với đào tạo 
nghề về điều khiển tàu thuyền, GPS, công nghệ giám sát, gắn 
vòng theo dõi vào chim chóc, đan lưới đánh bắt cá, lấy mẫu và 
gắn thẻ. 

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp (Vừa học vừa làm 
Không bắt buộc)
Làm chủ 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. 

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

Đây là chương trình độc nhất trên thế giới về ngành nghề này, 
đào tạo tay nghề thành thạo nhiều dạng khoan. Sinh viên sẽ 
được nâng cao kỹ thuật tay nghề và trải nghiệm thực tế với các 
thiết bị khoan đa dạng về chủng loại tại cơ sở đào tạo của chúng 
tôi. Nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế sẽ tuyển dụng các 
sinh viên tốt nghiệp. 

Kỹ thuật viên Lâm nghiệp Đô thị  
(Vừa học vừa làm) FC

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

VĂN BẰNG NÂNG CAO

Công nghệ Quản lý Hệ sinh thái
Phát triển thêm kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm ứng dụng. 
Bao gồm một chuyến đi thực tế kéo dài một tuần cắm trại trong 
khu vực hoang dã biệt lập và một dự án cho một cơ quan bên 
ngoài. Sinh viên có bằng đại học có thể theo học với hình thức 
Thường trực nâng cao và hoàn thành khóa đào tạo này chỉ trong 
vòng tám tháng.

Công nghệ Môi trường
Chương trình giảng dạy các nguyên tắc và ứng dụng tiên tiến 
giúp sinh viên trở thành nhân viên giám sát và cải thiện môi 
trường. Sinh viên được thực tập trong hai tuần và đủ điều kiện 
để nhận một số chứng chỉ về môi trường, như Chuyên gia Môi 
trường, Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật được Chứng nhận và Giám 
định viên Cơ sở Môi trường được Chứng nhận.

Công nghệ Cá và Động vật hoang dã FC

Fleming là trường cao đẳng duy nhất ở Ontario giảng dạy chuyên 
ngành ba năm 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 thực hành thực địa.

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Quản lý và vận hành Hệ thống nước nâng cao 
(Vừa học vừa làm) FC

Truyền đạt kiến thức về dẫn nước, lọc nước và xử lý nước thải, 
kỹ năng giám sát và hoàn thành công việc thông qua thực hành 
tại phòng thí nghiệm và công việc hiện trường, kết hợp với các 
chuyến đi khảo sát thực tế tại nhiều cơ sở lọc nước và xử lý nước 
thải. Bao gồm 16 tuần vừa học vừa làm có hưởng lương dưới sự 
chỉ dẫn của cố vấn.

Quy hoạch ứng dụng – Môi trường FC

Giành được lợi thế cạnh tranh nhờ những kỹ năng được săn đón 
và phù hợp với thị trường. 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. Bao gồm một đợt thực tập bảy tuần.

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 khuôn viên trường. Bao gồm thời 
gian đào tạo kinh doanh và tám tuần vừa học vừa làm có hưởng 
lương.

Quản lý đất đai môi trường – trong bối cảnh 
Canada  FC

Đóng góp xây dựng các cộng đồng lành mạnh, toàn diện và bền 
vững thông qua việc quản lý và lập kế hoạch đất đai môi trường. 
Đây là chương trình sau đại học duy nhất về ngành nghề này ở 
Ontario.

GIS – Chuyên gia Ứng dụng FC

Vị trí dẫn đầu về GIS của Fleming được công nhận rộng rãi trong 
ngành này và từ phía chính phủ cùng 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, 
phần mềm GIS mới nhất để tạo bản đồ tùy chỉnh và các sản 
phẩm khác. Làm việc trên một dự án vi mô ngoài đời thực với một 
chuyên gia GIS của thành phố.

Quản lý Tuân thủ về Sức khỏe, An toàn và Môi 
trường FC

Được đào tạo theo chương trình toàn diện, độc nhất và đầy đủ 
các khía cạnh trong việc quản lý tuân thủ nơi làm việc, phù hợp 
với một loạt các công việc thuộc cấp tỉnh, liên bang hoặc tư nhân. 
Bao gồm thực tập nghiên cứu ứng dụng và khóa học Xử lý Chất 
thải Nguy hại và Ứng phó Khẩn cấp (HAZWOPER) được công nhận 
rộng rãi. Vừa học vừa làm cạnh tranh, không bắt buộc.

Nông nghiệp bền vững (Vừa học vừa làm) 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 trải 
nghiệm 16 tuần 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 Rác thải bền vững 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. Bao gồm năm tuần thực tập. 
Cơ hội việc làm rộng mở tại Canada cũng như trên thế giới.

CHỨNG CHỈ

Kỹ thuật Nổ mìn FC

Chương trình đào tạo duy nhất về ngành nghề này tại Canada 
giúp sinh viên trở thành kỹ thuật viên nổ mìn, nhồi chất nổ vào lỗ 
khoan để phục vụ khai thác mỏ hoặc phá dỡ. Sinh viên sẽ được 
dành nhiều thời gian thực hành ở trung tâm đào tạo khoan nổ 
mìn tân tiến nhất của trường.

Lâm nghiệp Đô thị
Chương trình mang tính thực tiễn cao chú trọng vào công việc 
chăm sóc cây xanh đô thị mà không cần trèo cây. Chẩn đoán và 
khắc phục các vấn đề sức khỏe của cây và vận hành nhiều loại 
máy móc chăm sóc cảnh quan. Bao gồm một đợt thực tập.

VĂN BẰNG

Sinh học Bảo tồn FC 
Chương trình duy nhất về ngành nghề này tại Ontario 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 40 giờ thực 
hành trên thực địa và dự án ứng dụng kéo dài cả học kỳ.

Kỹ thuật viên Tài nguyên đất (Vừa học vừa làm) FC

Fleming College là trường duy nhất giảng dạy tổng quan các kỹ thuật 
địa chất, thăm dò khoáng sản, môi trường và công nghệ kỹ thuật 
trong cùng một khóa đào tạo. 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.

Chứng chỉ/Văn bằng 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, bị hủy hoại hay 
bị tàn phá, nhờ vào các kỹ năng học tập ứng dụng, thực địa, những 
kiến thức lý thuyết và khoa học cũng như kỹ năng nghiên cứu.FC = Chương trình học độc đáo chỉ có tại Fleming College

CFS  Học đại cương kỳ đầu tiên - xem trang 10 để biết thêm chi tiết.
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Tiếp tục Du học từ Đông sang Tây
Chúng tôi là trường cao đẳng duy nhất ở Ontario có 
thỏa thuận liên thông với các chương trình đào tạo 
hàng đầu cấp bằng cử nhân ngành nghệ thuật và 
thiết kế ở Canada, bao gồm: Đại học OCAD, Đại học 
NSCAD, Đại học Nghệ thuật Alberta và Đại học Thiết 
kế + Nghệ thuật Emily Carr
Xem chi tiết tại: flemingcollege.ca/education-
pathways

Trung tâm Sáng tạo tại Cơ sở 
Haliburton
Rèn luyện, khám phá và sáng tạo bằng cách sử 
dụng công nghệ thiết kế và tạo mẫu:

• Máy in 3D, máy quét
•  máy cắt khắc laser, máy cắt vinyl 
• máy may công nghiệp, máy thêu kỹ thuật số
•  máy in decal khổ lớn, máy in, máy 

photocopy Risograph và máy CNC
•  Máy tính bảng iPad, thiết bị đồ họa, chụp 

ảnh và quay phim

TIÊN PHONG VỀ NGHỆ THUẬT + THIẾT KẾ 

Học hỏi từ các chuyên gia sáng tạo tích cực đã định hình các quy 
tắc nghệ thuật, thủ công, thiết kế và di sản trên khắp Canada .

Chúng tôi tạo nên sự khác biệt trong giảng dạy về nghệ thuật và 
thiết kế . Sinh viên được học tại các xưởng hiện đại, các chương 
trình đào tạo linh hoạt được thiết kế để bồi dưỡng cho sinh viên kỹ 
năng chuyên sâu và khả năng tiếp cận với những cách thức sáng 
tạo trong nghệ thuật và thiết kế . Lớp học quy mô nhỏ và đội ngũ 
giảng viên tận tình giúp sinh viên phát triển sự nghiệp sáng tạo .

KHÁM PHÁ KHẢ NĂNG 
SÁNG TẠO CỦA BẠN

hsad .ca

TRƯỜNG NGHỆ THUẬT + THIẾT KẾ HALIBURTON 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MÃ CHƯƠNG 
TRÌNH

CƠ SỞ THỜI LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH

TÓM TẮT YÊU CẦU TUYỂN SINH TỐI THIỂU NGÀY BẮT ĐẦU

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG ONTARIO

Thiết kế tích hợp IND H 3 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

Nghệ thuật Thị giác và Sáng tạo VCA H 3 học kỳ Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

VĂN BẰNG CAO ĐẲNG NÂNG CAO ONTARIO

Thiết kế Đồ họa - Truyền thông Thị giác GDV P 6 học kỳ liên 
tục

Bằng tốt nghiệp trung học Tháng 9

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ONTARIO

Quản lý và Bảo tồn Di sản Văn hóa CHM P 4 học kỳ Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến 
ngành học hoặc tương đương và môn Hóa lớp 12

Tháng 9

Quản lý Bảo tàng và Giám tuyển ACM P 3 học kỳ Bằng Cao đẳng hoặc Đại học có liên quan đến 
ngành học

Tháng 9

VĂN BẰNG 

Các chương trình này được thực hiện tại Haliburton.

Thiết kế Tích hợp FC 
Xây dựng sự nghiệp thiết kế cho bất kỳ chuyên ngành nào 
phù hợp với sinh viên. Chương trình học cấp tốc tương 
đương với hai năm học tại các trường cao đẳng khác của 
Ontario. Khóa đào tạo đại cương ngành thiết kế độc nhất 
tại thị trường Canada giúp sinh viên phát triển tư duy 
và khả năng thiết kế thông qua các bài tập hiện đại và 
chuyên sâu, bài tập nhóm về sự hợp tác và giải quyết vấn 
đề, cùng với những bài giảng truyền cảm hứng. Hãy bắt 
đầu xây dựng nghiệp sự nghiệp sáng tạo của bạn từ đây. 

Nghệ thuật Thị giác và Sáng tạo
Với chương trình học tập trung, sinh viên sẽ bắt đầu bằng 
một năm học đại cương cho 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, 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. Chúng tôi khuyến khích các tân sinh viên nên tham gia bài 

kiểm tra xếp lớp ELB được tổ chức tại trường. Ứng viên 
cũng có thể cung cấp điểm thi IELTS, TOEFL, Duolingo mới 
nhất khi đến nhập học để được xếp thẳng vào cấp độ ELB 
tương ứng. 
Để đạt được hiệu quả học tập tối đa, học sinh sẽ được xếp 
lớp ELB dựa trên trình độ kỹ năng cá nhân thấp nhất hoặc 
vào cấp độ mà chúng tôi tin là phù hợp nhất, bất kể kết 
quả điểm IELTS, TOEFL hay Duolingo.

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

Sự nghiệp Sáng tạo  
Bắt đầu từ Trải nghiệm Học tập
Bốn tháng cuối của chương trình đào tạo Quản lý Bảo 
tàng và Bảo tồn Di sản Văn hóa là dành cho thực tập. Sinh 
viên được làm việc trong các viện bảo tàng và tổ chức văn 
hóa hàng đầu trên khắp Canada và thế giới.
Sinh viên Thiết kế Đồ họa – Truyền thông Thị giác sẵn 
sàng bắt tay vào công việc với hơn 390 giờ kinh nghiệm 
làm việc trực tiếp với các khách hàng trong thế giới thực. 
Triển lãm cuối kỳ là cơ hội để học sinh của chúng tôi có 
được trải nghiệm trực tiếp về việc tổ chức một buổi biểu 
diễn và trình bày tác phẩm của mình.

Từ Bậc 8 bắt đầu một khóa  
học ở Fleming
Để có thể theo học tại Fleming College, sinh viên phải đáp 
ứng được những yêu cầu đầu vào cụ thể cho từng chương 
trình đào tạo và hoàn thành chương trình ELB với kết quả 
như sau: 

• Đối với các chương trình học lấy văn bằng và chứng 
chỉ: phải đạt tối thiểu 70% bài tập trong khóa học và 
bài kiểm tra đầu ra

• Đối với các chương trình cao học: phải đạt tối thiểu 
80% bài tập trong khóa học và bài kiểm tra đầu ra

TRÌNH ĐỘ 
KHỞI ĐẦU ELB 

IELTS TOEFL DUOLINGO

1 2.0  0-9 10-15

2 2.5 10-18 30-40

3 3.0 19-25 45-50

4 3.5 26-30 55-60

5 4.0 31-39 65-70

6 4.5 40-49 75-80

7 5.0 50-61 85-90

8 5.5 62-79 95-100

NGÀY HỌC CHƯƠNG TRÌNH ELB

2023

Ngày 5 tháng 9 – Ngày 27 tháng 10 ELB

Ngày 30 tháng 10 – Ngày 22 tháng 12 ELB-2

2024

Ngày 2 tháng 1 – Ngày 23 tháng 2 ELB

Ngày 26 tháng 2 – Ngày 19 tháng 4 ELB-2

Ngày 29 tháng 4 – Ngày 21 tháng 6 ELB

Ngày 24 tháng 6 – Ngày 16 tháng 8 ELB-2

VĂN BẰNG NÂNG CAO

Chương trình này được tiến hành tại Peterborough.

Thiết kế Đồ họa - Truyền thông Thị giác
Tốt nghiệp chỉ trong hai năm nhờ vào chương trình học 
tăng tốc này, rút ngắn ba năm học thành sáu học kỳ liên 
tiếp. Sinh viên sẽ sẵn sàng làm việc trên nhiều phương 
tiện và nền tảng, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo 
thông qua truyền thông thị giác.  

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 

Các chương trình này được tiến hành tại Peterborough.

Quản lý và Bảo tồn Di sản Văn hóa FC 
Đây là một trong những chương trình đào tạo sau đại 
học ở bậc cao đẳng duy nhất về ngành nghề 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. Bao gồm một đợt thực tập không 
hưởng lương.

Quản lý Bảo tàng và Giám tuyển FC

Đào tạo sinh viên dựa trên thực tế công việc tại các bảo 
tàng và tổ chức bảo tồn di sản. Chương trình học gắt gao 
về thời gian này có bao gồm việc thực hành thực tế tại 
phòng thí nghiệm, khảo sát hiện trường, thực tập nghiên 
cứu ứng dụng tại cơ sở và những bài giảng hữu ích bám 
sát thực tế. Ba phần tư thời lượng của chương trình sẽ 
dành cho việc học và thực hành tại viện bảo tàng. Học kỳ 
cuối là một đợt thực tập không hưởng lương.

FC = Chương trình học độc đáo chỉ có tại Fleming College
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ONTARIO

Windsor

Sarnia

London

Hamilton

Niagara Falls

Kingston

Sudbury
North Bay

Thunder 
Bay

Sault Ste. Marie

Peterborough

Haliburton

Lindsay

Toronto

Ottawa

Địa điểm:  Trung tâm Ontario,  
cách Toronto 130 km về phía đông bắc

Các cơ sở:  Peterborough 
Lindsay 
Haliburton

Vancouver
Calgary

Regina
Winnipeg

Thunder Bay
Sudbury

Montreal

Quebec City

Toronto

Ottawa

Halifax
ONTARIO

THỜI GIAN LÁI XE

Peterborough, Cơ sở Sutherland 
1,5 giờ từ Toronto 
3,3 giờ từ Ottawa

Lindsay, Cơ sở Frost 
1,75 giờ từ Toronto 
3,75 giờ từ Ottawa

Cơ sở Haliburton 
2,5 giờ từ Toronto 
3,5 giờ từ Ottawa

Du học quốc tế là một quyết định lớn . 

Bạn sẽ có nhiều thắc mắc - và chúng 
tôi luôn sẵn sàng trả lời . 

Có rất nhiều cách để kết nối với  
chúng tôi và tìm hiểu thêm về  
cuộc sống tại Fleming College . 

Chúng tôi rất mong được gặp bạn trực tiếp, vì 
vậy hãy truy cập vào trang web của trường để 
biết những thông tin và chính sách mới nhất 
về COVID-19 tại các cơ sở của chúng tôi: 
flemingcollege.ca/covid19.

Chương trình toàn thời gian: 100+
Sinh viên chính quy: 6,500+

• Chứng chỉ
• Văn bằng
• Văn bằng nâng cao
• Chứng chỉ Tốt nghiệp Đại học
• Văn bằng/Chứng chỉ liên kết

FLEMING COLLEGE

Sự kiện trực tuyến
Truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin 
mới nhất và liên kết đến những sự kiện đang diễn 
ra. Các sự kiện đó là: 
 •  Tư vấn trực tuyến riêng tư
 •  Thảo luận nhanh trực tuyến
 •  Trao đổi thông tin trực tuyến 

MỚI! Bây giờ chúng tôi cung cấp Ngày Mở cửa 
Tham quan theo yêu cầu! Ghé thăm sự kiện  
trực tuyến của chúng tôi mọi lúc mọi nơi: 
flemingcollege.ca/open-house-on-demand

Theo dõi chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin Dịch vụ Sinh viên quốc tế của 
trường. 
 flemingcollege.ca/international-education

Cập nhật tin tức đời sống tại trường, bao gồm các 
sự kiện và lễ kỷ niệm sắp diễn ra. 
  flemingISS

Hãy cá nhân hóa trải nghiệm của 
bạn! Sử dụng sổ kỹ thuật số mới 
của chúng tôi để chọn các chương 
trình, sở thích và trải nghiệm ở 
Fleming phù hợp với bạn. Những 
thông tin thực sự phù hợp sẽ được 
gửi ngay đến hộp thư đến của bạn. Tạo sổ tay tùy chỉnh 

của bạn tại đây

customviewbook .flemingcollege .ca

Mới! Bạn mong muốn được trao đổi với một sinh 
viên quốc tế về trải nghiệm thực tế ở Fleming? 
Trò chuyện trực tuyến với các sinh viên hiện đang 
theo học, đại diện dịch vụ sinh viên và đại sứ tuyển 
sinh để tìm hiểu thêm về các chương trình, cuộc 
sống sinh viên và các hoạt động trong 
khuôn viên trường: 
flemingcollege.ca/ 
connect-with-fleming

Tham quan trực tuyến
Khám phá không gian học tập và nghiên cứu của mỗi cơ sở học tập 
của Fleming. 
 flemingcollege.ca/virtual-tours

 Ấn Độ và Nam Á: south-asia@flemingcollege.ca
Philippines: philippines@flemingcollege.ca
Việt Nam: vietnam@flemingcollege.ca
Hàn Quốc: korea@flemingcollege.ca
Nhật Bản: japan@flemingcollege.ca
Châu Phi: africa@flemingcollege.ca
Châu Âu, Châu Mỹ và Thắc mắc chung: international@flemingcollege.ca

Liên hệ Đại sứ tuyển sinh của Khu vực hoặc Quốc gia của bạn

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI!
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flemingcollege.ca
international@flemingcollege.ca
1.866.353.6464

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

facebook.com/flemingISS

twitter.com/FlemingCollege

youtube.com/FlemingCollege

instagram.com/FlemingCollege

http://FlemingCollege.ca
http://facebook.com/FlemingCollege
http://twitter.com/FlemingCollege
https://www.youtube.com/FlemingCollege
http://instagram.com/FlemingCollege
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