Giới Thiệu Trường VCC





VCC là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất tỉnh British Columbia, Canada
VCC có hai trụ sở nằm trong trung tâm thành phố Vancouver
VCC có khoảng 15,000 học sinh mỗi năm, đến từ trên 150 quốc gia và có hơn 50 ngôn ngữ được nói tại trường
VCC cung cấp nhiều chương trình học, bao gồm bằng chứng chỉ, cử nhân và bằng sau đại học

Tại sao nên chọn VCC







Chuẩn bị hành trang lao động: VCC mang đến cho sinh viên môi tr ường đào tạo linh hoạt và có tính tương tác
cao nhằm trang bị cho nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
Tỉ lệ tìm được việc làm cao: 95% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp tại VCC
Giáo viên chất lượng và tận tuỵ: Giáo viên tại VCC có nhiều kinh nghiệm và thành tựu thuộc lĩnh vực đào tạo
Công việc bán thời gian: Sinh viên tại VCC có thể làm việc bán thời gian tr ong thời gian học
Làm việc sau tốt nghiệp: Sinh viên quốc tế có thể lấy được giấy phép làm việc lên tới 3 năm tại Canada sau khi
tốt nghiệp tại VCC
Ngành nghề được công nhận: VCC đóng một vai tr ò quan tr ọng tr ong việc cung cấp nguồn lao động có tay nghề
cao cho các ngành công nghiệp

Các ngành học tại trường VCC











Baking & Pastry Arts – Nghệ Thuật Làm Bánh
Cosmetology – Thẩm Mỹ
Culinary Arts – Nghệ Thuật Làm Bếp
Early Childhood Care and Education – Giáo Dục và Chăm Sóc Mầm Non
Health Sciences – Khoa học chăm sóc sức khoẻ
Hospitality Management – Quản Trị Du Lịch, Nhà Hàng và Khách Sạn
Music & Design– Âm Nhạc và Thiết Kế
Post-Degree Diploma – Ngành Sau Đại Học
Transportation Trades — Giao Dịch Vận Tải
University Transfer (First-Year) – Chương Trình Chuyển Tiếp Đại Học

Dịch Vụ Cho Sinh Viên Quốc Tế




Bản Tin Sinh Viên: Thông tin quan tr ọng sẽ được email đến với sinh viên hằng tháng
Buổi định hướng: Sự kiện vui vẻ và bổ ích cho sinh viên quốc tế mới bắt đầu tr ải nghiệm học tập tại VCC
Hội thảo: Các hội thảo hữu ích cho sinh viên quốc tế để tìm hiểu thêm về vấn đề kinh nghiệm sống và làm việc tại
Canada

Website: vcc.ca/international



Kiểm tra chỗ trống chương trình, yêu cầu đầu vào và thông tin học phí
Tìm hiểu thủ tục nhập học và tải mẫu đơn

E-Mail: study@vcc.ca


Email câu hỏi và hồ sơ của sinh viên

