
 

Các Cộng Đồng Của Chúng Tôi 
 

Thành phố Lethbridge là quê hương của khoảng 
100,000 cư dân, và cung cấp cho học sinh với tất cả các 
tiện nghi của một trung tâm lớn. Các trường thuộc các 
cộng đồng miền thôn dã Coaldale, Taber, Picture Butte, 
Pincher Creek và Bow Island cống hiến cho học sinh 
một trải nghiệm có một không hai ở một trường nhỏ 
hơn nơi tất cả mọi người đều biết tên của nhau.  

Chúng Tôi Yêu Thương Các Học Sinh Của Chúng Tôi  

Các Trường Công Giáo Chúa Thánh Linh (Holy Spirit 
Catholic Schools) quyết tâm tôn trọng sự đa dạng và 
cung cấp các môi trường chào đón, chấp nhận và các 
cộng đồng an toàn cho tất cả các học sinh của chúng 
tôi.  

 

HOLY SPIRIT CATHOLIC SCHOOLS 
620 12 Street B North 

Lethbridge, Alberta  T1H 2L7 
Canada 

+1-403-327-9555 

www.holyspirit.ab.ca 
international@holyspirit.ab.ca 

Vài điều về Tây Nam Alberta, Canada 

 

Các Trường Công Giáo Chúa Thánh Linh (Holy Spirit 
Catholic Schools) nằm tại bảy cộng đồng của miền tây 
nam Alberta. Du khách đến đây vui hưởng không khí 
trong lành của chúng tôi, bầu trời trong xan, các thảo 
nguyên bát ngát và Rặng Núi Rocky hùng vĩ. Miền nam 
Alberta cũng là quê hương của ba Địa Danh Di Sản Thế 
Giới của UNESCO: Công Viên Khủng Long Tỉnh Bang, 
Waterton Glacier International Peace Park (Công Viên 
Hòa Bình Quốc Tế Băng Hà Waterton) và Head-
Smashed-in-Buffalo-Jump. 

 
 

 

 

Canada 

Các Trường Công Giáo Chúa Thánh Linh  
Holy Spirit Catholic Schools 

Chương Trình Học Sinh Quốc Tế 
Lethbridge, Alberta, Canada 



 
Các Trường Công Giáo Chúa Thánh Linh 
        

Hoan nghênh học sinh từ khắp nơi trên 
thế giới. Chúng tôi phục vụ trên 5,000 
học sinh tại các cộng đồng Lethbridge, 
Coaldale, Picture Butte, Taber, Pincher 
Creek và Bow Island (Đảo Bow). 

 

 

 

Các Cơ Hội Hậu Trung Học 
  

Bằng Trung Học Alberta được công nhận bởi các 
trường đại học, các viện kỹ thuật và các trường cao 
đẳng trên toàn cõi Canada và khắp thế giới. 

Các Môn Học Chính 
Các trường công lập của chúng tôi tuân thủ theo chương 
trình giảng dạy theo luật định của Bộ Giáo Dục Alberta. 
Tất cả các trường trung học cống hiến:  

-Anh văn / ESL  -Các ngoại ngữ  

-Vật lý  -Giáo dục thể lực  

-Toán  -Giáo dục tôn giáo  

-Sinh vật học  -Các môn khoa học xã hội  

-Hóa học   -Nghề nghiệp & Các môn học kỹ 

Các Môn Tự Chọn 
Học sinh quốc tế sẽ có cơ hội để tự chọn một số các lớp 
học khác nhau để bổ túc cho lịch trình học thuật của 
mình, chẳng hạn như:  

-Tiền kỹ thuật  -Kỹ thuật xây dựng  

-Nhạc khí Jazz  -Thể dục thể thao  

-Nhạc viện  -Y học thể thao  

-Sân khấu âm nhạc  -Học viện về Băng cầu & Túc 

-Trống thùng  -Thiết kế Trò chơi và Ứng dụng  

Nghiên cứu thực phẩm   

Các Hoạt Động Tham Gia Các Câu Lạc Bộ Tại Trường  
Để đạt được tối đa trải nghiệm học tại nước ngoài, học 
sinh quốc tế được khuyến khích tham gia các hoạt động 
sinh hoạt tại trường, chẳng hạn như: Thể Thao, Ban Nhạc, 
Hợp Xướng, Các Câu Lạc Bộ dành cho Các Sở Thích Đặc 
Biệt và Các Chương Trình Nghệ Thuật.  

Các Trường Sơ Trung và Trung Học của Chúng Tôi 

Catholic Central High School  Lethbridge, AB 
Lớp 10 đến 12    (915 Học sinh) 
www.holyspirit.ab.ca/cch/    (French Immersion) 
 

Father Leonard van Tighem  Lethbridge, AB 
Mẫu giáo đến Lớp 9    (585 Học sinh)   
www.holyspirit.ab.ca/flvt/   
 

St. Catherine School    Picture Butte, AB 
Mẫu giáo đến Lớp 9    (175 Học sinh)   
www.holyspirit.ab.ca/st.catherine/ 
 

St. Joseph School     Coaldale, AB 
Mẫu giáo đến Lớp 9    (285 Học sinh)   
www.holyspirit.ab.ca/st.joseph/ 
 

St. Francis Junior High   Lethbridge, AB 
Lớp 7 đến Lớp 9    (545 Học sinh)   
www.holyspirit.ab.ca/st.francis/  (French Immersion) 
 

St. Mary School   Taber, AB 
Lớp 6 đến Lớp 12    (210 Học sinh)  
www.holyspirit.ab.ca/sms/ 
 

St. Michael’s School   Pincher Creek, AB 

Mẫu giáo đến Lớp 12  (360 Học sinh) 

www.holyspirit.ab.ca/st.michael/ (French Immersion)   
 

St. Michael’s School   Bow Island, AB 
Mẫu giáo đến Lớp 12  (90 Học sinh) 
www.holyspirit.ab.ca/smbi/    

 
Các cộng đồng học hỏi chú trọng về Thiên Chúa nơi học sinh được yêu thương và đạt được tiềm năng của mình. 

Các Trường Công Giáo Chúa Thánh Linh  
Holy Spirit Catholic Schools 

 

Cư trú 

 

Chương trình Cư trú tại Tư Gia của Holy Spirit (Holy 
Spirit Homestay Family Program) cung cấp việc sắp xếp 
chỗ ở tại các gia đình tư gia chăm lo cho các học sinh 
quốc tế của chúng tôi. Các gia đình của chúng tôi cố 
gắng tạo một môi trường khuyến khích hỗ trợ để học 
sinh có thể đạt được sự tăng trưởng tích cực của cá 
nhân và thành công về học thuật. 

“Tôi trọn đời biết ơn những gia đình người Colombia và  
Canada đã cho tôi những tháng ngày tốt nhất trong cuộc 

đời của tôi.”            Laura E.  


