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VỊ TRÍ

FCA tọa lạc tại Fredericton, thủ phủ của tỉnh bang New 
Brunswick, một thành phố xinh đẹp và bình yên của 
Canada. Fredericton trải dọc theo bờ của con sông Saint 
John đầy thơ mộng.

Fredericton là một trung tâm giáo dục và văn hóa quan 
trọng của New Brunswick. Nơi đây  có hai trường đại 
học lớn – Đại học New Brunswick và Đại học Saint 
Thomas cùng với phòng trưng bày nghệ thuật Beaver-
brook, nhà hát The Playhouse, và nhiều lễ hội văn hóa 
và âm nhạc quốc tế khác.

Một số thông tin chính về thành phố Fredericton
• Fredericton là một trong top 10 thành phố đáng sống 

nhất ở Canada trong 6 năm liêp tiếp. (Money Sense)
• Fredericton đứng thứ tám trên thế giới về không khí 

trong lành (2011 World Health Organization)
• Fredericton nằm trong top 7 thành phố thông minh nhất 

thế giới (Intelligent Community Forum)
• Fredericton được công nhận là thành phố Micro-city số 

1 ở Bắc Mỹ, tức là thành phố với tỷ lệ dân số rất nhỏ, 
nhưng lại đủ các tiện ích công cộng như thường thấy ở 
các thành phố lớn. (2014 American Cities of  the Furture)  



THÔNG TIN NHANH VỀ FCA 

Truyền thống
• FCA được thành lập năm 1978.

Các tiện ích 
• Trường có các phòng học, phòng thí nghiệm, nhà thi 

đấu thể thao, và khu vực vui chơi, luyện tập thể thao 
ngoài trời.

Giảng viên
• Tỷ lệ giáo viên trên sĩ số học sinh là 1:12

• Các giáo viên của trường đều có đều có năng lực, 
tâm huyết và tận tụy. Các thầy cô tôn trọng học sinh 
và luôn nỗ lực giúp các em phát triển được hết tiềm 
năng của mình.

• Tất cả các giáo viên của trường đều có ít nhất hai bằng 
đại học.

Các chương trình
• Chăm sóc trẻ thơ: từ 6 tháng đến 5 tuổi
• Mầm non: từ 3 đến 4 tuổi
• Chương trình sau giờ học
• Tiểu học
• Trung học cơ sở
• Trung học phổ thông / Dự bị đại học: cung cấp các 

khóa học AP 
• Chương trình tuyển dụng kép với hai trường đại học 

New Brunswick và Saint Thomas
• Chương trình quốc tế một năm.
• Chương trình  tiếng Anh ESL trại hè và đông 
• Trung tâm tổ chức thi sát hạch SAT và AP
• Trung tâm đào tạo và thi chứng chỉ TOEFL
• Trung tâm đào tạo và thi chứng chỉ IELTS
• Chương trình gia đình quốc tế







VỀ CHÚNG TÔI 

Fredericton Christian Academy (FCA) là trường trung học dự bị đại học tư thục tại thành phố 
Fredericton, tỉnh bang New Brunswick. Trường được công nhận bởi Bộ Giáo Dục tỉnh bang New 
Brunswick. FCA được lập ra với tôn chỉ tạo cho các bạn trẻ một môi trường học tập an toàn, được 
chăm sóc toàn diện và phát triển tối đa tiềm năng. Các em được khuyến khích tư duy độc lập, tự 
tin phát biểu suy nghĩ của mình, cũng như dám đặt ra các câu hỏi. FCA mang đến cho các em một 
chương trình dự bị đại học độc đáo, nơi các cánh cửa phòng học luôn rộng mở và học sinh là một 
phần của một ngôi trường – “gia đình” lớn. Trường cam kết thúc đẩy tiềm năng trí tuệ, thể chất, 
xã hội, tinh thần cũng như năng lực sáng tạo của các học sinh thông qua một môi trường học tập 
hỗ trợ và thách thức.

Sứ mệnh của FCA 
Fredericton Christian Academy là một trường Cơ Đốc tư thục xuất sắc, nơi thúc đẩy học sinh phát 
triển tri thức, kỹ năng, tính cách, khả năng lãnh đạo, cũng như khuyến khích các em có những ảnh 
hưởng tích cực tới thế giới vì Chúa.

Các cơ hội học tập và trải nghiệm
FCA tổ chức các chuyến đi cho học sinh tới các thành phố Ottawa, Halifax, New York, 
Washington, Quebec, Montreal, Boston và Bolivia. Trường cũng tổ chức các chuyến đi thực tế tới 
các địa danh như King’s Landing, Trung tâm nghiên cứu hải dương ở St. Andrew, các viên bảo 
tàng thiên nhiên hoang dã, Viện bảo tàng mỹ thuật, các chuyến dã ngoại học tập ngoài trời, lễ hội 
âm nhạc, các hội thảo về những chủ đề trọng tâm của thế giới, các hội chợ văn hóa và di sản, hội 
thảo về công nghệ robot, hội thảo về toán học và công nghệ, các chương trình nhà hát địa phương, 
các cơ hội phục vụ khắp thế giới và nhiều hơn nữa.

Các hoạt động ngoại khóa
Học sinh của FCA có cơ hội được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như:
Thể thao - bóng rổ, bóng mềm, ném đĩa, cầu lông, bóng chuyền, trượt băng, golf, tennis, leo núi, 
cắm trại, bóng đá, bơi lội, điền kinh.
Nghệ thuật - hát đồng ca, âm nhạc, diễn kịch, vẽ, nhảy múa cũng như tạc tượng.
Công nghệ - chế tạo rô bốt, mã hóa, lập trình , đồ họa, thiết kế.





Youna Jung
Cử nhân Kỹ sư Cơ khí tại trường 
Đại học Toronto, học bổng trị giá 
$24,000.

Hillary Fox
Cử nhân Khoa học Xã hội tại 
trường Đại học Saint Thomas, học 
bổng trị giá $18,000.

Minh Anh Nguyen 
Cử nhân Khoa học Máy tính và 
Toán học tại trường Đại học McGill, 
học bổng trị giá $12,000 và giải 
thưởng Tomlinson trị giá $1,500 cho 
giảng dạy.

Joseph Drost
Cử nhân Khoa học Chính trị tại 
Đại học Mount Allison, học bổng 
đầu vào và âm nhạc trị giá $22,000.

So Yeon Park
Cử nhân Khoa học Xã hội ngành 
Tội phạm học tại Đại học Simon 
Fraser, học bổng quốc tế Dean’s 
xuất sắc trị giá $13,000.

Junyoung Jeon
Đại học Thương mại Quốc tế 
SolBridge của Hàn quốc, được 
trao học bổng nhà lãnh đạo tư duy 
châu Á, trị giá 70% học phí, tương 
đương hơn $8000 mỗi năm.

HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP FCA

Gần 100% cựu học sinh của FCA được nhận vào các trường đại học và cao đẳng 
hàng đầu khắp thế giới. Các cựu học sinh gần đây của FCA được nhận vào  Đại 
học McGill, Đại học Mount Allison, Đại học Toronto, Đại học Western Ontario, 
Đại học Dalhousie, Đại học New Brunswick, Đại học Saint Thomas, Đại học 
Simon Fraser, Đại học Indiana và Đại học Baylor.  Ngoài ra, các cựu học sinh của 
FCA còn nhận được nhiều học bổng với tổng trị giá lên tới hơn $100,000 mỗi 
năm, trung bình mỗi em nhận học bổng tương đương $10,000.



Chương trình tuyển sinh kép
• FCA đã hợp tác với hai trường đại học quốc gia – Đại học New Brunswick (xếp 

hạng thứ 4 ở Canada theo bảng xếp hạng Maclean) và Đại học Saint Thomas.

• Qua các khóa học của chương trình này, học sinh của FCA tích lũy được điểm các 
môn học trung học cũng như các tín chỉ đại học.

• Các em có cơ hội tuyệt vời được học tập và trải nghiệm môi trường đại học ngay 
khi còn đang học trung học.

• Chương trình đăng tuyển kép tạo điều kiện cho việc đẩy nhanh tốc độ tốt nghiệp 
đại học.

• Học sinh được lấy tín chỉ các môn học đại học MIỄN PHÍ, bởi vì các tín chỉ này là 
một phần của chương trình học của FCA.

• Các tín chỉ đại học các em tích lũy được qua chương trình tuyển sinh kép được 
các trường đại học hàng đầu Canada và thế giới công nhận chuyển đổi.

Chương trình học nâng cao (AP)
• Sinh viên có cơ hội tuyệt vời được học và trải nghiệm các khóa học ở trình độ đại 

học tại FCA

• Qua các khóa học của chương trình này, học sinh của FCA tích lũy được điểm các 
môn học trung học cũng như các tín chỉ đại học.

• FCA được công nhận là Trung tâm tổ chức thi AP, điều này cho phép các em 
được trải qua thử thách học tập để lấy tín chỉ AP ngay trong trường phổ thông.

• Chương trình khóa học nâng cao AP giúp đẩy nhanh tốc độ tốt nghiệp đại học.

• Học sinh được lựa chọn  nhiều khóa học AP đa dạng bao gồm Sinh học, Giải tích 
AB, Giải tích BC, Khoa học máy tính, Văn học Anh, Kinh tế vĩ mô, và Vật lý.

• Các tín chỉ đạt được qua các khóa học AP được các trường đại học hàng đầu 
Canada và trên thế giới công cho nhận chuyển đổi.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ 
FCA là trung tâm chính thức đào tạo và tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ SAT, TOEFL 
và IELTS. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN TẠI



St. Thomas University

University of  New Brunswick, Fredericton Campus



CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Chương trình quốc tế một năm 
Chương trình quốc tế một năm của FCA chuẩn bị cho sinh viên học tập thành công ở bậc trung 
học và đại học. Chương trình này bao gồm tất cả các môn học, đồng thời nâng cao trình độ nghe 
nói đọc viết tiếng Anh cho các em. 

Lưu trú với gia đình bản địa 
Không có phương thức nào để học hỏi về nền văn hóa Canada và tiếng Anh hiệu quả hơn là 
sống cùng với một trong những gia đình nhận học sinh lưu trú của FCA. Tất cả các học sinh 
đều có không gian riêng, bao gồm nơi ngủ, học tập, và 3 bữa ăn hàng ngày… tất cả đều rất gần 
trường. Tất cả các gia đình đều sống ở những khu vực rất tốt của thành phố và rất quan tâm 
chăm sóc các em. 



CHƯƠNG TRÌNH GIA ĐÌNH QUỐC TẾ

Chương trình Gia đình Quốc tế của FCA tạo cho học sinh từ mầm non tới lớp 5 cơ hội học ở 
Fredericton, tỉnh bang New Brunswick, Canada. Chương trình mời các gia đình đi cùng các con để 
tham dự chương trình học tiếng Anh này. FCA cung cấp một môi trường học tập đầy quan tâm và 
chăm sóc. Học sinh sẽ được kiểm tra trình độ tiếng Anh và được bồi dưỡng phù hợp, đồng thời vẫn 
theo học chương trình đầy đủ của trường.

Học sinh quốc tế sẽ được hỗ trợ học tiếng Anh ESL cũng như các môn học khác. Khi cần thiết, các 
kỳ vọng học tập được điều tiết linh hoạt cho phù hợp với khả năng ngôn ngữ của các em. Học sinh 
sẽ kết bạn với các bạn Canada, làm quen với hệ thống giáo dục của Canada, học về các nền văn 
hóa mới cũng như nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Chương trình hỗ trợ làm quen môi trường mới ( tùy chọn)
FCA sẽ hợp tác sát sao với các phụ huynh và các đại diện để tìm các nơi ở tuyệt vời gần trường, 
khám phá các phương tiện giao thông khác nhau, lập tài khoản ngân hàng, giúp làm quen với khu 
vực sinh sống, cũng như quan tâm đầy đủ tới mọi việc cần thiết để ổn định cuộc sống cho các em. 
Quá trình ổn định ban đầu bao gồm đón từ sân bay, tìm nơi ở, hỗ trợ mua ô tô, bảo hiểm, các 
chương trình cộng đồng cho phụ huynh, và nhiều điều khác nữa.



"Trại hè của FCA thật sự rất tuyệt. Các hoạt động mà 
em được tham gia rất thú vị và các giáo viên FCA 
quả là rất tài năng và nhiệt tâm. Cư dân Fredericton 
mến khách hết sức và em cảm thấy thư giãn và hài 
lòng vì em được nâng cao khả năng tiếng Anh của 
mình và có thêm được những người bạn mới" 

~Archer Chen

TRẠI ESL HÈ VÀ ĐÔNG

CA mang đến các chương trình ESL trại hè và đông vui tươi và đầy hào hứng cho các học sinh phổ 
thông muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. 

Lưu trú homestay
Học sinh sẽ được ở cùng với các gia đình homestay đầy quan tâm chu đáo và an toàn ở ngay gần 
trường, chỉ cách vài phút di chuyển.

Chương trình hàng ngày
Tất cả các lớp học sẽ được giảng dạy trường  FCA, phía bắc thành phố Fredericton. Phần học tập 
bao gồm 4 tiếng học trên lớp mỗi buổi sáng. Trong giờ học, từng học sinh đều nhận được sự quan 
tâm, nhằm giúp nâng cao trình độ nghe nói đọc viết tiếng Anh của các em. Các buổi chiều và tối sẽ 
kín lịch với các hoạt động và các sự kiện vui tươi đa dạng.  Tất cả các văn phòng phẩm phục vụ học 
tập trên lớp đã bao gồm trong phí đăng ký, ví dụ như bút, giấy, sổ, vv… Các bữa trưa và các bữa ăn 
phụ đủ dinh dưỡng sẽ được cung cấp miễn phí.

Các sự kiện và hoạt động 
Học sinh sẽ được tham gia vào các sự kiện và hoạt động vui tươi và đầy hứng khởi như sau. Một vài 
hoạt động sẽ phụ thuộc vào thời tiết.

• Các môn thể thao tại Nhà thi đấu thể thao
• Chợ cuối tuần ở phía nam và phía bắc 

Fredericton 
• Quán café nặn tượng Clay 
• Trò chơi tìm người và đồ vật 
• Mua sắm 
• Tham quan nông trại 
• Triển lãm khoa học thực hành ngoài trời 

Science East
• Phòng trưng bày nghệ thuật Beaverbrook 
• Nhà hát The Playhouse
• Viện bảo tàng sô-cô-la Gagnon
• Trung tâm giải trí và bowling Kingswood

• Một trận đấu bóng rổ hoặc khúc côn cầu 
chuyên nghiệp 

• Tham quan Hội đồng lập pháp New 
Brunswick 

• Khu định cư lịch sử King’s Landing 
• Sân gôn Kingswood 
• Núi phép thuật Magic Mountain
• Trò trượt phao trên sông Nashwaak 
• Vườn thú ở đồi Magnetic
• Công viên Odell và Vườn thực vật 
• Trò chơi đi dây trên cây 
• Chuyến tham quan St. Andrews bằng thuyền 
• Công viên quốc gia Fundy



2023
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI TIẾNG ANH ESL

9 THÁNG 1- 3 THÁNG 3, 2023
Thời gian nhập học linh hoạt- bạn có thể tùy chọn ngày 

bắt đầu cũng như thời gian học từ 2 đến 4 tuần.

9 THÁNG 7 – 4 THÁNG 8, 2023
Thời gian nhập học linh hoạt- bạn có thể tùy chọn ngày 

bắt đầu cũng như thời gian học từ 2 đến 4 tuần.

1250$ Ca/tuần*

*Khoản chi phí trên bao gồm học phí, các hoạt động ngoại 
khóa và lưu trú cùng gia đình bản xứ.



 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG CHO 
HỆ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 

FCA hỗ trợ từng học sinh với việc tiếp cận các chương trình học sau phổ thông. Mỗi học 
sinh sẽ được nhận sự quan tâm và hướng dẫn khi các em ứng tuyển đại học và cao đẳng 
sau khi tốt nghiệp phổ thông: 

• Buổi trao đổi tìm hiểu ban đầu- học sinh lập ra kế hoạch để bảo đảm các em sẽ được 
nhận vào trường đại học mình lựa chọn.

• Kế hoạch của học sinh - Hỗ trợ các em trong việc lựa chọn khóa học, và lập ra các 
bước chuẩn bị cần thiết cho việc chuyển đổi thành công từ trung học sang đại học.

• Các cuộc trao đổi tiếp theo - Hiệu trưởng FCA và thầy phụ trách học sinh quốc tế sẽ 
gặp gỡ các học sinh quốc tế trong suốt năm học để hướng dẫn và giải đáp các thắc 
mắc của các em.

• Tìm hiểu về các trường đại học và cao đẳng - FCA trợ giúp tất cả học sinh tìm hiểu, 
thăm quan, và tìm ra tất cả các dữ liệu về các trường đại học cao đẳng mà các em 
quan tâm.

• Hỗ trợ ứng tuyển vào các trường đại học hoặc cao đẳng - FCA hỗ trợ các em nộp 
hồ sơ ứng tuyển, xin học bổng , tìm nơi ở, vv …

Các bước để học lên đại học cao đẳng thành công  
• Cách chọn trường
• Các điều kiện cần thiết để được nhận
• Khi nào nên ứng tuyển
• Bạn cần gì khi ứng tuyển
• Ứng tuyển ra sao
• Các học bổng  





CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH QUỐC TẾ 

"Với tôi, FCA không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một gia đình lớn. FCA có các lớp học 
với sĩ số học sinh nhỏ, cho phép các giáo viên biết được từng học sinh. Học sinh luôn có thể 
tiếp xúc dễ dàng với các giáo viên, và các thầy cô thật gần gũi để trò chuyện. FCA mang đến 
cho học sinh nhiều khóa học đa dạng, và nhiều cơ hội cho học sinh học tập, trưởng thành 
và bộc lộ bản thân. Điều này giúp cho học sinh phát triển thành những cá nhân toàn diện. 
FCA không chỉ quan tâm tới việc học tập, mà còn quan tâm tới xúc cảm và đời sống tinh 
thần của các học trò. Tôi chỉ học ở FCA có một năm, trong thời gian này mọi người đều 
đối xử với tôi một cách rất dễ thương. Thời gian tôi học ở FCA là một quãng thời gian rất 
đặc biệt với tôi, tôi cảm thấy FCA đã giúp cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn." 

~ Josie Lee, Hong Kong, cựu học sinh FCA

"FCA là một nơi rất đặc biệt và có ý nghĩa với tôi. FCA là nơi mà tôi thực sự lớn lên. Tôi ở 
lại Canada để học tập mà không có gia đình ở đây, trong thời gian này tôi cần rất nhiều sự 
quan tâm và FCA đã ở đó giúp đỡ tôi trên mỗi bước đi. FCA luôn hết lòng nâng đỡ tôi với 
tấm lòng nhân ái. Với sự dìu dắt của của FCA, tôi đã trở thành một người phụ nữ trẻ trưởng 
thành, tôi yêu thích được trải nghiệm việc học tập đa văn hóa, tôi đã có thêm nhiều bạn mới, 
tôi thích giúp đỡ những người khác, tôi trở thành một Cơ Đốc nhân với đức tin mạnh mẽ, và 
tôi rất tự tin. Gia đình và bạn bè thân thiết của tôi nói rằng sống ở Canada tôi đã thay đổi rất 
tích cực và họ cũng nói rằng tôi đã làm rất nhiều điều thú vị so với những bạn khác cùng lứa 
tuổi. Tôi thật sự tin tưởng rằng tôi sẽ không trở nên như ngày nay nếu thiếu đi những gì FCA 
đã cho tôi trải nghiệm trong cuộc đời."
~ Junyoung Jeon, South Korea, Hàn quốc, cựu học sinh FCA 

"FCA đã mang đến cho tôi các lớp học với sĩ số học sinh nhỏ và sự quan tấm tới từng học 
sinh để tôi có thể đạt kết quả học tập tốt hơn. Tất cả các thầy cô đều rất tận tình, quan 
tâm chu đáo đến các sở thích và hoạt động của tôi. Đến Canada là một trải nghiệm thật 
tuyệt với tôi và tôi rất mừng vì mình đã quyết định đến đây."

~ Jason Ho, Hong Kong, cựu học sinh FCA

"Tôi và chồng tôi cảm thấy quyết định gửi con gái chúng tôi đến học ở FCA là một lựa 
chọn đúng đắn vì FCA mang lại chất lượng giáo dục rất tốt cho học sinh của mình. Thầy 
hiệu trưởng McAloon và tất cả các thầy cô luôn quan tâm hết mực tới các học sinh nhằm 
giúp các em đạt được kết quả học tập tốt nhất. Vì thế FCA có một tỷ lệ cao học sinh được 
nhận vào các trường đại học hàng đầu và sau này có sự nghiệp rất thành công. Hơn nữa, 
mọi người ở FCA đều rất tốt bụng và thân thiện, con gái chúng tôi đã được gia đình 
nhận học sinh lưu trú đối đãi như con của họ vậy."

~ Thi Bach Yen, Việt nam, phụ huynh của cựu học sinh FCA
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