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Tại sao nên theo học tại 
Saskatchewan Polytechnic?
Đến với Sask Polytech để được đào tạo các kỹ năng và chuyên môn được công nhận trên toàn thế giới.
Chúng tôi có hơn 65 chương trình trong đó có bậc đại học, cao đẳng, chứng chỉ và chứng chỉ sau đại học 
ở mọi lĩnh vực kinh tế.

Với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm luôn đạt ở mức cao cũng như danh tiếng trên toàn cầu về chương 
trình đổi mới và tập trung vào lĩnh vực ngành, Saskatchewan Polytechnic chắc chắn có thể giúp bạn thành 
công trong sự nghiệp sau này.

Học thông 
qua thực 

hành
Gần 2/3 chương 
trình học cung 
cấp thời lượng 
thực tập, kiến 
tập nhằm giúp 
sinh viên tích 

lũy kinh nghiệm 
thực tế.

Kết nối 
mạnh mẽ 
với ngành
93% nhà tuyển 

dụng sẽ tái 
tuyển dụng  
sinh viên tốt 

nghiệp từ  
Saskatchewan 

Polytechnic.

Hơn 65 
chương 

trình 
Saskatchewan 

Polytechnic cung 
cấp các chương 

trình đại học, cao 
đẳng, chứng chỉ 
và chứng chỉ sau 
đại học dành cho 
sinh viên quốc tế.

Một số chương 
trình tại Sask 

Polytech được cung 
cấp dưới hình thức 
gói. Các gói chương 

trình này kết hợp 
các chứng chỉ một 
năm để tạo thành 
một khóa học hai 
năm. Nhờ vậy, với 
tư các là sinh viên 
quốc tế của Sask 
Polytech, bạn có 

nhiều sự lựa chọn 
hơn trong việc đạt 

được giấy phép làm 
việc sau tốt nghiệp 
(PGWP). Chỉ với một 
đơn đăng ký, bạn 
có thể ghi danh và 
được nhận vào cả 
hai chương trình.

Nhu cầu cao 
trong tuyển 
dụng sinh 

viên tốt 
nghiệp

94%** tỷ lệ sinh 
viên có việc làm 

trong vòng 6 
tháng đến 1 năm 
sau tốt nghiệp.

Thế mạnh 
trong nghiên 

cứu ứng 
dụng

Giảng viên 
khuyến khích và 
hỗ trợ sinh viên 
cùng hợp tác với 
doanh nghiệp, 
ban ngành và 

cộng đồng trong 
các dự án nghiên 

cứu ứng dụng 
nhằm mang lại 

những giải pháp 
thực tế cho các 
thách thức hiện 

nay.

Tìm hiểu thêm 
tại saskpolytech.

ca/research.
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*Nguồn: Thông tin tóm 
lược (saskpolytech.ca)

**Nguồn: Thông tin nhanh 
(saskpolytech.ca)
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Những chia sẻ từ sinh viên 
của chúng tôi
“Tôi đã gặp gỡ nhiều bạn 
tốt tại trường. Chúng tôi 
có những xuất phát điểm 
khác nhau về bản thân và 
văn hóa, vì vậy chúng tôi 
chia sẻ được với nhau rất 
nhiều câu chuyện”.
Trinh đến từ Việt Nam 
Cựu sinh viên chuyên ngành 
Hỗ Trợ Người Khuyết Tật 
và hiện đang là sinh viên 
chuyên ngành Hỗ Trợ Chăm 
Sóc Liên Tục.

“Tôi thực sự rất thích các 
khóa học. Giảng viên rất 
tuyệt vời và mọi người thực 
sự rất dễ thương”.
Iktan đến từ Mexico 
Sinh viên chuyên ngành Kỹ 
Thuật và Thiết Kế Tương Tác.

“Môi trường học tập vô 
cùng sôi động. Chúng tôi 
học theo nhóm nhỏ và 
giảng viên đặc biệt chú ý 
đến từ sinh viên”.
Shyla đến từ Philippines 
Sinh viên chuyên ngành Quản 
Lý Du Lịch và Giải Trí

“Ngay cả khi đã có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực 
máy tính, tôi vẫn có thể 
học hỏi được nhiều thông 
tin hữu ích khi tham gia 
khóa học”.
Arun đến từ Ấn Độ 
Giảng viên và cựu sinh viên 
chuyên ngành sau đại học 
An Ninh Mạng.
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Cuộc sống ở Saskatchewan
Chi phí sinh hoạt: chi phí sinh hoạt khác nhau tùy 
theo mức sống của mỗi cá nhân. Chi phí sinh hoạt 
trung bình của mỗi sinh viên (chưa bao gồm học 
phí và chi phí tài liệu học tập) vào khoảng  
$1.500–$2.200 mỗi tháng.

Chi tiêu ước tính hằng tháng:

Tiện nghi: các thành phố nơi cơ sở của trường 
tọa lạc cung cấp nhiều loại tiện nghi, bao gồm 
cửa hàng tạp hóa, trung tâm thương mại, thư 
viện công cộng, khu phức hợp nghệ thuật và 
giải trí, công viên và cơ sở chăm sóc y tế.
Tìm hiểu thêm về Saskatchewan tại:  
www.tourismsaskatchewan.com

Thiên nhiên: Saskatchewan là tỉnh 
nhận được nhiều nắng nhất tại 
Canada. Chất lượng không khí nơi 
đây luôn được đánh giá ở mức từ 
cao đến rất cao quanh năm.

Phúc lợi y tế: sinh viên quốc tế 
đủ điều kiện nhận bảo hiểm y tế 
miễn phí tại Saskatchewan sau 
khi đến. Bạn phải đăng ký Thẻ y tế 
Saskatchewan để nhận các chế độ 
phúc lợi y tế.  
Tìm hiểu thêm tại ehealthsask.ca.

Chỗ ở, tiện nghi, 
thực phẩm: 

$1.100–$1.400

Phương tiện đi lại 
trong khu vực:  

$45-$75

Tiêu vặt: 
$310

Thời gian đi lại trung bình: 20 phút

Tại sao nên chọn  
Saskatchewan?

Tỷ lệ thất nghiệp của 
Saskatchewan thấp 
nhất Canada (5% tính 
đến tháng 04.2022).

Trong thập kỷ qua, tỉnh 
bang đã đạt mức tăng 
trưởng dân số, việc 
làm, đầu tư và xuất 
khẩu cao kỷ lục.

Kế hoạch Phát triển của 
Saskatchewan trong giai 
đoạn 2020-2030: Là một 
tỉnh bang phát triển và 
một nền kinh tế vững 
mạnh với hơn 100.000 
việc làm bổ sung.
(nguồn: saskatchewan.ca)
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Cơ sở Regina
• Hơn 3.000 sinh viên
• 42.600 m2

• 2 khuôn viên

Cơ sở Prince Albert
• Hơn 1.700 sinh viên
• 24.600 m2

• 2 khuôn viên

Cơ sở Moose Jaw
• Hơn 2.600 sinh viên
• 34.700 m2

• 1 khuôn viên

Các thành phố nơi cơ sở của 
trường tọa lạc

SaskatoonReginaPrince AlbertMoose Jaw

Moose Jaw

Saskatoon

Regina

Prince Albert

Vancouver

Toronto

Montreal~100 km

Bản đồ Canada

Cơ sở Saskatoon
• Hơn 5.500 sinh viên
• 87.800 m2

• 11 khuôn viên

Dữ liệu sơ lược về Saskatchewan
• Regina là thủ phủ (dân số 228.900).
• Saskatoon là thành phố lớn nhất 

(dân số 273.000).
• Saskatchewan có khí hậu bốn 

mùa: mùa thu, mùa đông, mùa 
xuân và mùa hạ.

• Một nửa tỉnh được bao phủ  
bởi rừng; một phần ba là đất nông 
nghiệp; một phần tám là nước ngọt.

• Saskatchewan có chính sách định 
cư hấp dẫn nhất ở Canada dành 
cho sinh viên muốn nhập cư ở 
Canada.
Hãy tham khảo Chương trình 
Định cư Đề cử Tỉnh bang 
Saskatchewan (SINP) để biết 
thêm thông tin.
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 cho biết kỳ thực tập có trả lương tùy chọn
 cho biết kỳ thực tập có trả lương bắt buộc

KHOA KINH TẾ
Chứng Chỉ
Quản trị văn phòng
Cao Đẳng
Kế toán kinh doanh 
Dịch vụ tài chính kinh doanh
Nhân sự kinh doanh 
Bảo hiểm kinh doanh 
Quản trị kinh doanh 
Tiếp thị kinh doanh 
Đại Học
Cử nhân Quản lý ứng dụng
Sau Đại Học
Kế toán kinh doanh
Quản trị kinh doanh
Khởi nghiệp
Dịch vụ tài chính
Quản lý dự án
Quản lý chuỗi cung ứng

KHOA XÂY DỰNG
Đại Học
Cử nhân Quản lý xây dựng 

KHOA NHÀ HÀNG  
VÀ DU LỊCH

Chứng Chỉ
Đầu bếp trong cơ sở chăm sóc sức khỏe
Chuyên gia chế biến thịt lẻ 
Cao Đẳng
Nghệ thuật ẩm thực
Quản lý Thực phẩm và Dinh dưỡng
Quản lý Nhà hàng và Khách sạn
Quản lý Du lịch và Giải trí
Sau đại học
Quản lý Khách sạn và Du lịch 

KHOA DỊCH VỤ NHÂN SINH  
VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

Chứng Chỉ
Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật
Trợ lý giáo dục

Danh sách chương 
trình dành cho Sinh 
viên quốc tế

Sức khỏe và An toàn lao động
Nhân viên hỗ trợ thanh niên
Cao Đẳng
Giáo dục mầm non

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG

Chứng Chỉ
Kỹ thuật viên mạng máy tính
Cao Đẳng
Hệ thống thông tin kinh doanh 
Kỹ thuật viên hệ thống tự động hóa máy tính
Công nghệ hệ thống máy tính
Truyền thông đồ họa
Công nghệ và Thiết kế tương tác
Thư viện và Công nghệ thông tin
Sản xuất truyền thông đa phương tiện
Sau đại học
Phân tích dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
Blockchain và Điện toán đám mây
An ninh mạng
Kỹ sư phát triển phần mềm
Quản lý công nghệ

KHOA KHAI KHOÁNG, NĂNG 
LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT

Chứng Chỉ
Thợ chế tạo-Thợ hàn
Cơ khí công nghiệp
Thợ máy
Kỹ thuật viên điện năng
Kỹ thuật hàn
Cao Đẳng
Công nghệ hóa học
Công nghệ kỹ thuật máy tính 
Công nghệ kỹ thuật Thiết kế và Chế tạo
Công nghệ kỹ thuật điện 
Công nghệ kỹ thuật hệ thống điện tử
Thiết kế kỹ thuật và Công nghệ phác thảo 
Sản xuất sáng tạo
Công nghệ kỹ thuật thiết bị 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ kỹ thuật khai khoáng
Công nghệ kỹ thuật điện năng

Xem danh sách 
chương trình để 
biết chỉ tiêu xét 
tuyển sắp tới,  

thành phố nơi cơ  
sở tọa lạc và các  

chi tiết khác.
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https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Technology-Management.aspx
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https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Welding.aspx
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https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Mining-Engineering-Technology.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Power-Engineering-Technology.aspx


Hỗ trợ sinh viên
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bạn từ khi 
nộp đơn đăng ký cho đến khi tốt nghiệp để giúp 
bạn có một hành trình học tập thành công nhất. 
Dịch vụ và hỗ trợ bao gồm:
• Cố vấn học tập tại mỗi cơ sở hỗ trợ sinh viên: 

saskpolytech.ca/contact-an-ISA
• Dịch vụ hỗ trợ sinh viên (sức khỏe và tinh thần, 

khả năng tiếp cận, dịch vụ học tập, việc làm, v.v.): 
saskpolytech.ca/stuservices 

• Hướng dẫn sinh viên quốc tế:  
saskpolytech.ca/internationalstudentguide 

• Dịch vụ học tập và hỗ trợ ngôn ngữ: 
saskpolytech.ca/eap 

• Điều phối viên chương trình hợp tác quốc tế, các vị 
trí thực tập có trả lương: saskpolytech.ca/co-op 

• Dịch vụ việc làm: saskpolytech.ca/ses 
• Chương trình sức khỏe và nha khoa: bên cạnh 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe cấp tỉnh, tất cả sinh 
viên đều đủ điều kiện cho chương trình Y tế và 
Nha khoa của Hiệp hội sinh viên Saskatchewan 
Polytechnic, giúp bạn tiết kiệm chi phí y tế và nha 
khoa (bao gồm chăm sóc nhãn khoa, chăm sóc 
nha khoa và thuốc theo toa). Tìm hiểu thêm tại 
mystudentplan.ca/saskpolytech/en/home.

KHOA TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG

Chứng Chỉ
Khoa học thông tin địa lý
Cao Đẳng
Sản xuất Nông nghiệp và Thực phẩm 
Công nghệ sinh học
Công nghệ kỹ thuật dân dụng (tùy chọn Xây dựng 

dân dụng hoặc Tài nguyên nước)  
Công nghệ kỹ thuật môi trường 
Quản lý tài nguyên tích hợp
Luật Tài nguyên và Môi trường

KHOA ĐIỀU DƯỠNG
Chứng Chỉ
Trợ lý chăm sóc liên tục
Cao Đẳng
Điều dưỡng
Đại Học
Cử nhân Khoa học điều dưỡng Hợp tác 
   Saskatchewan

KHOA VẬN TẢI
Chứng Chỉ
Kỹ thuật viên Thiết bị nông nghiệp
Kỹ thuật viên Sửa chữa ô tô
Kỹ thuật viên Dịch vụ ô tô
Kỹ thuật viên Thiết bị hạng nặng, Xe tải và Vận tải
Kỹ thuật viên Quản lý phụ tùng
Cao Đẳng
Phi công thương mại

Hôm nay

Đăng ký Nhận ID của 
Sask Polytech

Nhận thư mời 
nhập học

 Nộp tiền cọc Đến Canada Thanh toán tiền 
học phí còn lại

 

2-3 ngày Khoảng 
20 ngày

 Trong vòng 
30 ngày

2-4 tuần trước khi 
bắt đầu lớp học

 Bắt đầu lớp học

Bạn đã sẵn sàng chưa? 
Cách đăng ký và các khoảng thời gian dự kiến.

$ $

Hãy nhớ nộp tất cả các giấy 
tờ theo yêu cầu.

Bắt đầu quá trình nộp đơn xin giấy phép, 
thị thực hoặc giấy tờ khác theo yêu cầu.

Cách đăng ký?
Hãy hoàn tất đơn đăng ký quốc 
tế trực tuyến bằng cách nhấp 
vào liên kết “đăng ký ngay” tại 
saskpolytech.ca/international/
apply.

Để biết thêm thông tin về 
cách hoàn tất mẫu đơn này, 
hãy truy cập saskpolytech.ca/
international/application-guide.

Phí đăng ký = $150

Bạn đã sẵn sàng chưa?
Cách đăng ký và các khoảng thời gian dự kiến:
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https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/international-current-student-form.aspx?utm_source=short-url
https://saskpolytech.ca/student-services/
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/guide.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/english-for-academic-purposes.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/co-operative-education/?utm_source=Short&utm_medium=URL&utm_campaign=co-op
https://saskpolytech.ca/student-services/support/employment-services.aspx?utm_source=shortURL&utm_medium=link&utm_campaign=SES
https://www.mystudentplan.ca/saskpolytech/en/home
https://saskpolytech.ca/about/school-of-natural-resources-and-built-environment/index.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Geographic-Information-Science.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Agriculture-and-Food-Production.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/BioScience-Technology.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Civil-Engineering-Technologies.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Environmental-Engineering-Technology.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Integrated-Resource-Management.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Resource-and-Environmental-Law.aspx
https://saskpolytech.ca/about/school-of-nursing/index.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Continuing-Care-Assistant.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Practical-Nursing.aspx
https://www.sasknursingdegree.ca/
https://www.sasknursingdegree.ca/
https://saskpolytech.ca/about/school-of-transportation/index.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Agricultural-Equipment-Technician.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Auto-Body-Technician.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Automotive-Service-Technician.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Heavy-Equipment-and-Truck-and-Transport-Technician.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Parts-Management-Technician.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/programs/Commercial-Pilot.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/apply-now.aspx
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/apply-now.aspx
https://saskpolytech.ca/international/application-guide
https://saskpolytech.ca/international/application-guide


Hành trình kiến 
tạo tương lai

saskpolytech.ca/international 

+1-306-659-6906 

1-866-467-4278 

international@saskpolytech.ca 

SaskPolytechInternational

saskpolytech_intl

BD
I-22-002

WeChat saskpolytech.ca/
international

https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/
mailto:international%40saskpolytech.ca?subject=
https://www.facebook.com/SaskPolytechInternational
https://www.instagram.com/saskpolytech_intl/
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/international/

