Điểm đến số 1 cho
sinh viên quốc tế

Gia nhập cộng đồng
trường Cao đẳng Mohawk
Tại trường Cao đẳng Mohawk, chúng tôi có các chương trình hướng nghiệp phong phú với
cơ sở vật chất tầm cỡ quốc tế, giảng viên uy tín và các giáo sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi
luôn tự hào về việc hỗ trợ sinh viên quốc tế trong suốt thời gian học tập tại đây cũng như
hỗ trợ các em sau khi tốt nghiệp có thể tìm việc thành công.

Hãy chuẩn bị để sống và học tập tại môi trường
nói Tiếng Anh và bắt đầu cuộc hành trình
tuyệt vời nhất cuộc đời bạn.
Trường Cao đẳng Mohawk là điểm đến lý tưởng dành cho du học sinh, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa sẽ là nơi giúp
chuyến hành trình của bạn thành công. Đây là sự lựa chọn đúng đắn dành cho các bạn đang tìm kiếm:
Một khóa học Tiếng Anh ngắn hạn
Trải nghiệm văn hóa Canada
Tuyển sinh trực tiếp vào chương trình Cao đẳng

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa (LCC) là:
Trung tâm cộng đồng đa dạng mang tầm quốc tế
Nơi bạn có thể tìm thấy sự đa dạng văn hóa và sự hỗ trợ về ngôn ngữ
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, thân thiện và đa văn hóa sẽ giúp bạn thích nghi với môi trường học tập mới
trong cộng đồng Hamilton
Môi trường thoải mái - nơi bạn có thể tìm thấy sự pha trộn thú vị giữa các hoạt động học thuật, các sự kiệnvăn hóa quốc tế
và các hoạt động cộng đồng xã hội.
Là gia đình thứ hai của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập: mohawkcollege.ca/LCC

Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và trải nghiệm cuộc sống ở Canada
trước khi nhập học
Bạn nên đăng ký chương trình Tiếng Anh
Học thuật (EAP)
Chương trình này gồm 8 khóa học, mỗi khóa kéo
dài 7 tuần, được thiết kế để phát triển các kỹ năng
Tiếng Anh từ sơ cấp đến chuyên sâu. Các kế hoạch
học tập trên lớp và trực tuyến sẽ giúp bạn có được
sự chuẩn bị trước khi bắt đầu học đại học. Ởcấp
độ7 và 8, bạn cũng có thể tích lũy được các tín chỉ
cao đẳng để dự bị chuyển tiếp lênchương trình
học cao đẳng.

Các chương
trình học

Yêu cầu
6 or 6.5*

Trình độ cao

Trung Cấp

Bạn có thể bắt đầu khóa học sau mỗi 7 tuần !
Sơ Trung Cấp

Sơ cấp

1

Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh chuẩn Quốc tế, 2Trình độTiếng Anh theo thang điểm Châu Âu

*Một số chương trình đặc biệt

Lựa chọn chương trình học
theo sở thích của bạn?
Kinh doanh

Nghệ thuật

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh học thuật

Tiếp thị và Bán hàng

Khoá học Dự bị

Kế toán

Nghệ thuật và Khoa học

Bảo hiểm
Tài chính

Phương tiện
Truyền thông

Các ngành đòi hỏi
kỹ năng tay nghề

Báo chí

Xây dựng

Đồ họa

Điện tử

Phát thanh

Sản xuất

Nhiếp ảnh

Động lực học

Âm nhạc

Sức khỏe

Dịch vụ Cộng đồng

Chăm sóc sức khoẻ

Giáo dục Mầm non

Thể hình

Trẻ em và Thanh thiếu niên
Dịch vụ Xã hội
Trợ lý Luật sư

Công Nghệ
Hóa Học

Điều dưỡng
Bán lẻ dược phẩm

Khoa học máy tính
Xây dựng và Công trình
Kỹ thuật điện tử
Cơ khí

Tại Mohawk, chúng tôi cung cấp hàng loạt các chương trình giúp sinh viên tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn nhất để
đạt được các mục tiêu về giáo dục, sự nghiệp và kinh doanh. Dù bạn đang quan tâm tới ngành Điều dưỡng, Khoa học
máy tính, Tiếp thị và Bán hànghay bất cứ chương trình học nào khác, bạn cũng có thể tìm thấy hàng ngàn cơ hội tại
Mohawk. Để tìm hiểu tất cả những thông tin hữu ích, bạn có thể tham khảo tại: mohawkcollege.ca/lntIPrograms

Thành phố của
chúng tôi luôn
tự hào về:

45 phút tới sân bay
quốc tế Toronto
Pearson bằng taxi
60 phút tới
Toronto bằng
xe hơi hoặc
xe lửa

Viện đào tạo chuyên ngành Khoa
học Y tế Ứng dụng Mohawk tại
Đại học McMaster
Tận hưởng lợi thế từ sự hợp tác giữa
trường Cao đẳng Mohawk và Đại học
McMaster, tích lũy các kỹ năng chuyên
môn tại các phòng thí nghiệm chuẩn
quốc gia với công nghệ tiên tiến.

Khu vực đa văn hóa và đầy màu sắc (cứ 4 người
Hamilton thì có 1 người là người nhập cư)
Trung tâm thành phố nhộn nhịp và an toàn
Thưởng thức ẩm thực và mua sắm mọi thứ từ
khắp nơi trên thế giới
Những con đường mòn để leo núi, đạp xe
và đi dạo
Hệ thống giao thông không ngừng nghỉ
và đáng tin cậy
Dịch vụ thuê xe đạp tiện lợi
Các chương trình nghệ thuật bao gồm: triển
lãm, âm nhạc và ẩm thực được tổ chức hàng tháng
Khu chợ bày bán các sản phẩm nông nghiệp.
Khu chợ này bắt đầu hoạt động từ năm 1837 và
mở cửa quanh năm

Ngôi làng Hess

Các khu thể thao và khu vui chơi mang
tầm cỡ quốc tế

Là quê hương của sự ra đời các
nhà hàng kết hợp quán rượu
với sự tấp nập của cuộc sống
về đêm.

Khu vực có ngành công nghệ kĩ thuật và
công nghiệp y tế phát triển mạnh mẽ
Vị trí địa lý thuận lợi, cách Thác Niagara
và Toronto chỉ với một giờ lái xe

Vách núi đá Niagara
Hamilton được bao quanh
bởi những vùng đất bảo tồn
tuyệt đẹp.

15 phút tới sân bay quốc tế
John C.Munro Hamilton
bằng xe hơi

Toronto, Ontario
Là thành phố lớn thứ năm Bắc Mỹ,
Toronto là trung tâm kinh tế, tài chính,
nghệ thuật và văn hóa mang tầm quốc
tế. Thành phố được biết đến rộng rãi là
một trong những thành phố quốc tế và
đa văn hóa nhất trên thế giới.

Trung tâm Thành phố Hamilton
Một thành phố đa dạng về văn hóa,
sôi động với nhiều nhà hàng mang
đặc trưng của các dân tộc với đầy đủ
các tiện nghi mua sắm, âm nhạc,
văn hóa, nghệ thuật. Thành phố
cũng là trung tâm giao thương của
Hiệp hội Nông dân tại Hamilton và
các chương trình biểu diễn nghệ
thuật hàng tháng.

45 phút tới thác Niagara
bằng xe hơi

Khu học xá Stoney Creek
của Mohawk

45 phút tới New York, Mỹ
bằng xe hơi

Cơ sở này nổi tiếng với hệ
thống công nghệ hàng đầu và
là nơi đào tạo các chương trình
tay nghề và kỹ thuật cao.

Hồ Ontario & Cảng
Hamilton
Thưởng thức các quán cà phê
bên hồ, những con đường
mònthơ mộng, sân trượt
băng, câu cávà các chuyến
tham quan trên thuyền.

Trung tâm
First Ontario
Quê hương của Đội khúc côn
cầu trên băng Hamilton
Bulldogs và là nơi diễn ra nhiều
buổi hòa nhạc, chương trình
giải trí.

Trung tâm Bảo trì và
Khu chứa máy bay của
Cao đẳng Mohawk
Tọa lạc tại sân bay Hamilton
và nằm ngay cạnh Bảo tàng
Di sản Máy bay Tham chiến
của Canada.

SoBi Hamilton
Tại đây, bạn có thể thuê 1
trong số 750 chiếc xe đạp tại
hơn 100 điểm nằm rải rác
khắp thành phố.

Thác Niagara
Một trong những kỳ quan
thiên nhiên của thế giới và là
điểm thu hút khách du lịch nổi
tiếng.

Chính bạn làm nên điều
khác biệt của chúng tôi
Điều khiến trường Mohawk trở nên khác biệt chính là sự hỗ trợ tới
từng cá nhân mà bạn sẽ nhận được trước khi nhập học, trong quá
trình học và ngay cả sau khi tốt nghiệp. Mỗi năm, chúng tôi chào đón
2.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia và
chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo bạn
có thể cảm nhận sự gần gũi khi sống trong
cộng đồng đa văn hóa Canada của chúng tôi.

Các dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế
Đón tại sân bay

Tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên

Giấy phép du học và giấy phép làm việc

Trung tâm thể thao và giải trí

Gia sư đồng môn

Chuyển tiếp đại học

Cửa hàng nằm trong khuôn viên trường

Trung tâm hỗ trợ học tập

Cơ hội tham gia tình nguyện

Hội sinh viên

Tư vấn dành cho sinh viên quốc tế

Hoạch định nghề nghiệp

Trung tâm y tế

Trung tâm văn hóa và ngôn ngữ

Trung tâm việc làm

Bộ phận hỗ trợ IT

Tư vấn viên giao lưu văn hóa

Các sự kiện giao lưu kết nối

Hỗ trợ Tài chính

Cấp thư theo yêu cầu

Hỗ trợ kinh doanh

Đề nghị một Sinh viên Đồng hành tại trường cao đẳng Mohawk
Sinh viên quốc tế tình nguyện trở thành một tư vấn viên đồng hành cho sinh viên mới khi đã học ít nhất một học kỳ tại Mohawk
và có thể hướng dẫn về cách thu xếp đồ đạc, giới thiệu về cuộc sống tại Canada và chia sẻ trải nghiệm cuộc sống sinh viên tại Mohawk.
Trước khi đến Canada, du học sinh có thể yêu cầu được hỗ trợ bởi một sinh viên quốc tế đồng hành (có thể yêu cầu sinh viên cùng quốc tịch).
Tìm hiểu thêm về chương trình tại: mohawkcollege.ca/mentors

Các lựa chọn về nơi ở
1. Homestay - Sống cùng với các gia đình bản
địa trong quá trình học tập tại Mohawk
2. Kí túc xá Mohawk - Sống trong khu kí túc xá tiện nghi với
mức chi phí hợp lí ngay tại khuôn viên trường
3. Các hình thức nhà ở ngoài khuôn viên trường – Các bạn
có thể thuê nhà ngay tại khu dân cư xung quanh để
thuận tiện cho việc đi học.
Tham khảo thêm tại: mohawkcollege.ca/livinginCanada

Hành trình của bạn
Quá trình ghi danh
Hãy để Mohawk trở thành
sự lựa chọn đầu tiên của bạn.
Dành thời gian tìm hiểu về
các chương trình yêu thích
giúp bạn đưa ra quyết định
đúng đắn nhất. Kiểm tra
những yêu cầu tuyển sinh
cụ thể đối với từng chương
trình học.
Bạn có thể nộp hồ sơ online
hoặc qua email, fax, qua bưu
điện hoặc nộp trực tiếp.

Chấp thuận nhập học
Thư chấp thuận nhập học
sẽ được gửi tới những sinh
viên đủ điều kiện nhập học
chương trình họ đăng ký.
Bạn phải đóng một khoản
học phí đặt cọc để giữ chỗ
trước thời hạn quy định
trong thư chấp thuận.
Vui lòng hoàn thiện thủ tục
xin thị thực/giấy phép du
học càng sớm càng tốt.

Trước ngày khởi hành
Gặp gỡ Sinh viên Đồng
hành tại Mohawk của bạn
qua các hình thức trực
tuyến hoặc điện thoại để
chia sẻ những kỳ vọng
của bạn khi tới Mohawk,
Hamilton, Canada.
Trong quá trình chuẩn bị
cho chuyến đi đến Canada,
hãy tham khảo các chuyến bay,
các chặng nội địa và các hình
thức ăn ở.

Khởi hành đến
Canada và nhập học
tại Mohawk
Bạn sẽ được nhân viên của
trường Mohawk chào đón
tại sân bay quốc tế Toronto
Pearson, họ sẽ hỗ trợ mang
hành lý giúp bạn và trực tiếp
đưa bạn về nơi ở.

Thủ tục đăng ký nhập
học và Định hướng
Ngay khi bạn nhận được
giấy phép du học và hoàn
thành việc đóng học phí,
bạn có thể đăng ký môn
học trực tuyến.
Đừng quên tham dự Khóa
Định hướng để tìm hiểu
thêm về trường và các dịch
vụ nhà trường cung cấp.

Trải nghiệm làm việc
Gặp gỡ các nhà tuyển dụng và
giảng viên- những người sẽ giúp
bạn chuẩn bị hành trang làm việc
trước khi tốt nghiệp.
Bạn có quan tâm tới việc làm hay
lập nghiệp tại Canada?
Nhận được những hỗ trợ chuyên
môn và tận dụng nguồn tài
nguyên từ Mohawk và cộng đồng
Hamilon sẽ giúp bạn thành công.

Cuộc sống và Học tập tại
Cao đẳng Mohawk
Được tiếp cận với những ngành
học đẳng cấp thế giới và các công
nghệ đương đại, vì thế bạn có thể
sẵn sàng bắt đầu một công việc
ngay sau khi tốt nghiệp.
Giao lưu kết nối với các sinh viên
và cộng đồng cư dân thông qua
Trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ.
Tận hưởng lợi thế của phương
pháp học tập toàn diện cùng với
sự hỗ trợ học tập đến từng cá
nhân.

Tốt nghiệp và
các cựu sinh viên
Chúng tôi đảm bảo rằng
bạn sẽ được chuẩn bị chu
đáo cho sự kiện ý nghĩa
này. Gia đình bạn sẽ được
chào đón để tham dự lễ tốt
nghiệp của bạn.
Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ
trở thành 1 trong số
110.000 cựu sinh viên
Mohawk - những người đã
học hỏi rất nhiều từ các
chương trình học và các sự
kiện trong suốt thời gian
học tập tại đây.

Tạo lập cơ hội
việc làm tại Mohawk
Sinh viên tốt nghiệp từ trường Mohawk đều có sự nghiệp thành
công và theo học các chương trình sau đại học tại Canada, ngay tại
đất nước của họ hoặc các nước khác trên thế giới. Dù mục tiêu nghề
nghiệp tương lai của bạn như thế nào thì bạn đều tích lũy được
những cơ hội quý giá tại Mohawk.

“Ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi đã đánh giá cao việc tham gia và truyền
tải kiến thức thực tế sâu rộng. Các giáo sư của trường luôn tạo ra môi
trường học tập tích cực và luôn nhiệt tình hướng dẫn. Vì vậy, khi được
nhận vào ArcelorMittal Dofasco với chương trình Quản lý Nhân sự, tôi rất
háo hức và sẵn sàng khám phá môi trường làm việc và trải nghiệm cuộc
sống lần đầu tiên du học. Được giữ lại sau khi kết thúc chương trình học là
một niềm vui lớn với tôi. Mohawk College cho tôi nền tảng để tạo dựng
mối quan hệ chuyên nghiệp cần thiết cũng như những hành trang quý
giá như kiến thức, kỹ năng, năng lực và kinh nghiệm để không ngừng
theo đuổi sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực Quản lý Nhân sự."

Efua Okonofua, Chương trình sau đại học - Ngành Quản lý Nhân sự, năm 2013
Chương trình Quản lý Tài năng, ArcelorMittal Dofasco

Mohawk ký Hợp đồng chuyển tiếp tín chỉ
với nhiều trường đại học tại Canada, Hoa Kỳ
và nhiều nước trên thế giới, cho phép sinh
viên tốt nghiệp có thể theo học tiếp các
chương trình đại học.
Tham khảo thêm tại:
mohawkcollege.ca/credittransfer

sinh viên tốt nghiệp từ
Mohawk có việc làm thuộc lĩnh
vực học của mình trong vòng 6
tháng sau tốt nghiệp

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp có thể
xin giấy phép làm việc và gia hạn
lưu trú tại Canada lên tới

3 NĂM
Tham khảo tại: http://cic.gc.ca

“L-3 Wescam đã xây dựng quan hệ
đối tác chặt chẽ và uy tín với
Mohawk College, cung cấp các mô
hình hợp tác – thực tập trả lương
cho sinh viên và hướng nghiệp cho
sinh viên tốt nghiệp. Công ty
chúng tôi đứng đầu thế giới về
việc thiết kế và sản xuất hệ thống
hình ảnh đa phổ ổn định. Chúng
tôi trông cậy vào những sinh viên
tốt nghiệp có trình độ chuyên môn
cao, sẵn sàng làm việc, đổi mới,
phát triển kinh doanh nhằm duy trì
vị trí đứng đầu của chúng tôi trong
ngành công nghiệp. Mohawk là
đơn vị cung cấp nhân sự ổn định
cho chúng tôi trong những năm
qua.”

Phó Chủ tịch Quản lý nhân sự,
L-3 Wescam, Burlington

*Khảo sát KPI năm 2015-16 về kết quả tốt nghiệp & mức độ hài lòng

Trường cao đẳng
Mohawk luôn
chào đón các bạn

Ưu thế của MOHAWK là gì khi so sánh với các trường đại học?
Không chỉ là một trường cao đẳng có mức học phí vô cùng phải chăng, giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, trường
Cao đẳng Mohawk là cầu nối đem đến cơ hội việc làm cho sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp từ Mohawk được ví như
“món hàng nóng” - 86% sinh viên có việc trong vòng sáu tháng sau tốt nghiệp.
Đại học

Cao đẳng

4 năm

2 năm

Học phí trung bình năm học đầu tiên1
Độ dài trung bình của khóa học
Chi phí trung bình mua sách vở hoặc thiết bị năm đầu tiên
Trình độ giáo dục sau trung học mà các doanh nghiệp Canada
đang tìm kiếm?3
1
3

Học phí sinh viên quốc tế tính bằng đô-la Canada, 2Học phí tại trường Mohawk
http://newsroom.bmo.com/press-releases/Canadian-businesses-look-for-post-secondary-educt-tsx-bmo-201205240792844001

Tựu chung lại, Mohawk College là một lựa chọn đầu tư tài chính xứng đáng.

Cách thức đăng ký
Sinh viên tốt nghiệp từ trường Mohawk đều có sự nghiệp thành công và theo học tiếp các chương
trình sau đại học tại Canada, ngay tại đất nước của họ hoặc các quốc gia khác trên thế giới. Dù
mục tiêu nghề nghiệp tương lai của bạn như thế nào thì bạn đều tích lũy được những cơ hội quý
giá tại Mohawk.
Bước 1: Khám phá sở thích của bạn
1. Chọn chương trình bạn yêu thích từ danh sách các chương trình dành
cho sinh viên quốc tế của chúng tôi
2. Xác định xem bạn có cần bổ trợ Tiếng Anh hay không để đáp ứng Yêu
cầu tuyển sinh của chúng tôi
3. Xem xét thông tin về học phí và các khoản chi phí khác để chuẩn bị
tài chính

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ của bạn
1. Hoàn thành và ký vào mẫu đơn xin nhập học, bạn có thể tải về tại
link: mohawkcollege.ca/IntlApplication
2. Bộ đơn đăng ký bao gồm:
• Hộ chiếu - Trang có hình chụp và thông tin địa chỉ
• Bằng cấp và bảng điểm (ngoại trừ những sinh viên chỉ đăng ký
chương trình tiếng Anh)
• Bản dịch công chứng Học bạ Trung học Phổ thông (THPT) hoặc bậc
học cao hơn (nếu có)
• Bản dịch công chứng các bằng cấp (bằng tốt nghiệp THPT và bằng
tốt nghiệp CĐ/ĐH (nếu có))
• Kết quả IELTS/TOEFL chính thức hoặc tín chỉ tiếng Anh lớp 12 từ
trường trung học tại Canada (nếu có)
• $100CAD lệ phí xét đơn (Không hoàn lại)

Bước 3: Gửi hồ sơ
• Gửi email tới: intered@mohawkcollege.ca (Vui lòng gửi tất cả các
giấy tờ trong một file PDF)
• Fax tới: +1 905-575-2362
• Gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ:
Mohawk College
International Partnerships & Recruitment (J107)
135 Fennell Avenue West

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
• Trách nhiệm của đương đơn là đảm bảo tính đầy đủ
và chính xác của hồ sơ cùng tất cả các giấy tờ
• Bạn phải sử dụngphần mềm Adobe Acrobat Reader
để mở và xem đơn xin nhập học

Để biết thông tin chi tiết về bộ đơn xin nhập học, vui lòng truy cập website: mohawkcollge.ca/IntlApplication

