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A. Sơ lược về St. George International 
College (pg4-9).
B. Sơ đồ chương trình học và điều kiện 
đầu vào (pg10-11).

D. Chương trình chuyển tiếp - PATHWAY và 
các giấy tờ cần thiết (pg 13-17).

C. Chương trình tiếng Anh ESL và Ielts (pg 
12-13).

E. Các chương trình học khác (pg 18-21). 
     Counselor Contact (pg 22).
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Các trụ sở của SGIC đều toạ lạc tại vị trí trung tâm thành phố lớn Toronto 
và Vancouver.  

SGIC Toronto:  
150 Dundas St. West 2nd, 3rd, 4th Fl. 
Toronto, On. Canada  
M5G 1C6 

SGIC Vancouver: 
605 Robson St. Suite 200 
Vancouver, BC. Canada 
V6B 5J3 

St. George Academy:  
77 Finch Ave. West Suite 300  
North York, On, Canada 
M2N 2H5
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Được thành lập từ năm 1994, đến nay trường đã có 
24 năm hoạt động.  
SGIC là một trong số các trường ngoại ngữ nhiều năm 
liền nằm trong danh sách “Best school of Canada” - 
“Những ngôi trường xuất sắc nhất Canada” 
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Ngoài ra, trường có cơ sở cấp 3 (highschool) tại khu 
North York, Toronto. Trong 24 năm vừa qua, trường 
SGIC đã đào tạo hơn 124000 học viên quốc tế đến từ 
hơn 70 quốc gia trên thế giới.  

SGIC cung cấp các lớp tiếng Anh chuyên sâu, khoá 
luyện Anh ngữ, và chương trình liên kết thẳng lên 
cao đẳng, đại học. SGIC là đối tác liên kết của hơn 
30 trường cao đẳng, đại học nổi bật tại Canada, với 
những cái tên điển hình như George Brown College, 
Senec College, Centennial College, Brock and 
Laurentian University,... 
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1- Chất lượng đào tạo: SGIC là một trường Anh ngữ Canada 
và đồng thời là Học viện trung học (St. George Academy) 
được công nhận bởi Bộ Giáo Dục Ontario. SGIC đặc biệt thiết 
kế các chương trình học nhằm đảm bảo học viên đạt được 
mục tiêu học tập. Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ giáo viên 
giàu kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ sinh viên bất cứ lúc nào. 
SGIC liên tục nằm trong “Top best schools” của Ontario.  

2- Môi trường đa dạng: SGIC đảm bảo môi trường học tập quốc 
tế đa dạng bằng việc duy trì không quá 20% lượng sinh viên đến 
từ cùng một quốc gia. Học viên hoàn toàn bắt buộc phải tuân theo 
qui định "CHỈ GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH" khi đến trường, cả 
ngoài khu vực lớp học.
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3- SGIC đảm bảo chất 
lượng học tập của sinh 
viên: Áp dụng nghiêm 
ngặt các qui định 
(English-only, qui định 
vắng mặt,…) 

- Điểm trung bình 70% 
để lên lớp  

- Điểm trung bình 90% 
để nhảy lớp (-> tốt 
nghiệp sớm)
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4- Vị trí trung tâm thành phố:  
Các cơ sở tiếng Anh của SGIC toạ lạc tại trung tâm Toronto và 
Vancouver, thuận tiện với các phương tiện đi lại công cộng, trung 
tâm mua sắm lớn của thành phố, và các cơ sở vật chất khác (ngân 
hàng, siêu thị, nhà hàng.v.v.). 

Trường trung học SGIC nằm ngay tại trung tâm khu North York, cũng 
như các cơ sở khác, đây là vị trí với nhiều thuận lợi cho sinh viên.  

5- Hoạt động ngoại khoá:   
SGIC luôn có hoạt động ngoại khoá mỗi tuần, và mỗi tháng sẽ có các 
hoạt động ngoài trời cho học viên. Các chuyến đi ngắn ngày (1-3 
ngày) cho sinh viên đến các thành phố lân cận như Montreal, 
Ottawa, Quebec, New York,.v.v. là một trong những hoạt động của 
SGIC.

WHY 
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1
Basic 1 

2
Basic 2 

3 
Pre 

Inter. 1

4
Pre 

Inter. 2
5

Inter 1

6 
Inter 2 

SSP 
2m

UCPP
3m

TYCP
1m

PPP
2m

IELTS
2-3m

i-
TESOL

1m

BEDP
2m

Các lớp tiếng Anh chuyên
sâu (ESL 1-7):
- 8 tuần/level 
Các khoá học Diploma:
- 1 tháng: Giấy chứng nhận
- 2 tháng: Bằng Diploma 

Học viên cần:
- 70% điểm số để lên lớp
- 90% điểm số để nhảy lớp
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Việc xếp lớp dựa vào điểm số được thể hiện qua bài 
kiểm tra đầu vào (placement test - PT) tại SGIC.

Điểm kiểm 
tra đầu vào

Full Time Intensive 
English Program
(1 level = 8 tuần)

Advanced Programs

PT = 30% - 39% Anh Văn level 3 X

PT = 40% - 51% Anh Văn level 4 X

PT = 52% - 62% 
Ielts 4.5+ Anh Văn level 5 Intermediate Ielts - PT = 58%  

hoặc hoàn thành 4wks level 5

PT = 63 - 73% Anh Văn level 6 Sau khi pass level 6 (8wks), học sinh có thể lựa 
chọn bất kì chương trình nâng cao nào.

PT = 75%  
hoặc hoàn thành level 6 X Advanced Ielts

SSP - BEDP - TYCP - iTESOL

PT = 78% hoặc hoàn 
thành level 6 

hoặc Ielts overall = 5.5 
(writing skill = 5.0)

X Pre-Pathway Program

PT = 82% hoặc hoàn 
thành PPP 

hoặc Ielts overall = 5.5 
(writing skill = 5.5)

X University/College Pathway Program
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SGIC ESL - Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu
1 level = 8 tuần 

Chương trình tập trung giảng dạy học viên với những kĩ năng Tiếng Anh cần thiết, như ngữ 
pháp, kĩ năng nghe - nói - đọc - viết, cách phát âm và phát triển từ vựng. Mỗi tuần học viên 
đều có bài kiểm tra tiếng Anh tổng kết nhằm giúp các bạn luyện tập và cố gắng hết sức đạt 
được mục tiêu của bản thân.  

CFCC (Canadian Friends Conversation Club): câu lạc bộ giao lưu văn hoá và tiếng Anh cho 
các học viên.

TIẾT HỌC THỜI GIAN NỘI DUNG 
1 9:00 - 10:10 Ngữ pháp & Nghe 

Giờ nghỉ 10’ 
2 10:20 - 11:30 Ngữ pháp & Nghe 

Giờ nghỉ 10’ 
3 12:15 - 1:25 Đọc & Viết 

Giờ nghỉ 45’
4 1:35 - 2:45 Nâng cao - Thuyết trình 

Giờ nghỉ 15’
5 3:00 - 4:00 Tutor (nếu có)
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IELTS 
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

- IELTS là hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế. Đây là kì thi đánh giá khả năng ngoại ngữ 
qua 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết và điểm thi IELTS được chấp nhận ở tất cả các 
trường cao đẳng, đại học tại Canada.  

- Khoá học không chỉ tập trung cung cấp kiến thức và kỹ năng thi Ielts, mà còn giúp sinh 
viên bổ sung kiến thức Tiếng Anh tổng quát. Với phong cách làm việc rất nghiêm túc, 
học viên tốt nghiệp khoá Ielts của SGIC luôn đạt được điểm số mình mong muốn.  

- Intermediate Ielts: 
Điểm kiểm tra đầu vào đạt 58% hoặc đã hoàn thành term đầu (4wks) của level 5. 

- Advanced Ielts: 
Điểm kiểm tra đầu vào đạt 75% hoặc đã hoàn thành toàn bộ level 6 (8wks). 



PATHWAY: 
PPP + UCPP CHUYỂN TIẾP - PATHWAY

Thời gian học Từ 3 đến 5 tháng (không tính thời gian học ESL)

Chất lượng đầu ra Ielts 6.0 hoặc cao hơn

Khả năng chuyển tiếp
Được nhận thẳng vào các trường Cao đẳng, 
Đại học liên kết không yêu cầu bằng tiếng Anh 

nào khác.

Học phí package Promotion học phí từ 30-50% 
(slide 17)

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
PATHWAY

SGIC
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PPP - PRE-PATHWAY PROGRAM 
Dự bị Cao đẳng, Đại học  

Chương trình dự bị Cao đẳng, Đại học của SGIC bao gồm 2 cấp bậc PPP rồi đến UCPP.  
PPP là khoá học đầu tiên cho các bạn học viên. Các kỹ năng học viên sẽ được học bao gồm: 
- Từ vựng tiếng Anh học thuật. 
- Viết bài luận. 
- Kỹ năng biện luận, thảo luận. 
- Kỹ năng thuyết trình. 
- Kỹ năng nghe, nói theo chuẩn cần thiết cho lớp học thuật. 

Sau khi hoàn thành lớp PPP, học viên sẽ vào chương trình UCPP. 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO:
IELTS: Điểm overall đạt 5.5 và điểm viết đạt 5.0
hoặc điểm BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO đạt 78%
hoặc hoàn thành chương trình level 6.



UCPP - UNIVERSITY and COLLEGE
              PREPARATION PROGRAM  
SGIC 

SGIC

S
G
I
C

UCPP - UNIVERSITY and COLLEGE PREPARATION PROGRAM 
Dự bị Cao đẳng, Đại học  

Chương trình UCPP là bước tiếp theo sau khi học viên đã hoàn thành lớp PPP. Đây là khoá 
học cuối cùng trước khi các bạn vào thẳng chương trình chính tại Cao đẳng, Đại học. 
  
Nội dung khoá học bao gồm: 
- Kỹ năng nghiên cứu, tìm tài liệu chuẩn bị cho lớp học. 
- Kỹ năng chuẩn bị trước bài học. 
- Kỹ năng viết luận theo chuẩn Cao đẳng, Đại học. 
- Kỹ năng viết báo cáo.  
- Phát triển kỹ năng nghe & nói chuẩn bị cho bạn sẵn sàng vào môi trường học thuật 

chuyên nghiệp.  

YÊU CẦU ĐẦU VÀO:
IELTS: Điểm overall đạt 5.5 và điểm viết đạt 5.5
hoặc điểm BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO đạt 82%
hoặc hoàn thành chương trình PPP.
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PROGRAM TUẦN REGULAR 
PRICE PROMO PROMOTION 

PRICE MATERIAL TUITION 
FEE

UCPP 
GOLD 

PROGRAM 
(ESL to UCPP) 

48 
MAX $19,650 50% 

OFF $9,800 Fee $9,950 + 
Material

UCPP 
SILVER 

PROGRAM 
(IELTS 5.0)  

(PPP + UCPP)

20 $9,150 25% 
OFF $6,860 $350 $7,360

UCPP 
BRONZE 

PROGRAM 
(IELTS 5.5)  

(UCPP)

12 $5,450 20% 
OFF $4,360 $250 $4,760

Registration fee: $150
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CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ VÀ GIẤY TỜ CẦN THIẾT
CHO HỌC SINH PATHWAY

1- Điền application form.  
2- Đóng phí Application fee $150 (không hoàn trả) - Điền thông tin vào credit card form. 
3- Nhận Letter of Acceptance - LOA. 

4- Gửi thông tin chính xác trường Uni/College - ngành học - mã ngành học để nhận Joint 
Letter.  
Ví dụ: Fanshawe College - Business Fundamentals program - BFS2. 
Lưu ý: Agent cần chọn các trường có liên kết Pathway với SGIC (xem thêm SGIC Partners list) 
hoặc trực tiếp gửi thông tin trường - ngành của học sinh để tư vấn viên của SGIC có thể kiểm 
tra. 

5- Agent dùng Joint Letter của SGIC apply vào college cho học sinh để nhận Conditional 
Letter of Acceptance - CLOA.  
6- Agent dùng SGIC LOA và College CLOA để tiến hành apply student visa cho học sinh.  

Lưu ý: Nếu agent quyết định đóng full học phí cho học sinh nhằm tăng khả năng đậu visa, 
trong trường hợp học viên bị rớt visa, trường sẽ không hoàn lại $150 application fee - $300 
processing fee - $50 wire transfer fee (xem thêm SGIC Refund policy).
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SSP - SPEAKING FOR SUCCESS PROGRAM 

Khoá học SSP tập trung vào kỹ năng nói, cung cấp cho học viên cơ hội cải thiện 
khả năng phát âm và giao tiếp bằng tiếng Anh, giúp bạn tự tin tin giao tiếp chuẩn 
xác hơn. Học viên sẽ được giảng dạy cách phát âm chuẩn, đúng ngữ điệu, cách 
nhấn nhá câu, ngưng nghỉ trong đối thoại. 

Ngoài ra, tại đây bạn sẽ học các bài học về ngôn ngữ cơ thể, nhằm giúp bài nói 
của bạn biểu đạt tốt hơn.
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SGIC BEDP - Tiếng Anh Thương Mại  

Khoá học Tiếng Anh Kinh doanh & Thương mại được thiết kế cho học viên định 
hướng làm việc tại các công ty, doanh nghiệp và tập đoàn Canada. Tại SGIC, 
học viên sẽ sử dụng tài liệu học tương tự như tại các trường Cao đẳng, Đại 
học. Nhờ vậy mà nội dung học rất thực tế với môi trường kinh tế Canada.  

Các nội dung sẽ được học:  
- Cách viết đơn xin việc hiệu quả. 
- Các gây ấn tượng với người tuyển dụng.  
- Kĩ năng làm việc nhóm.  
- Kĩ năng trả lời phỏng vấn. 
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KHOÁ HỌC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO TRẺ NHỎ VÀ 
NGƯỜI LỚN 

TYCP - Khóa học đào tạo 4 tuần, được thiết kế dành cho học viên quan tâm đến 
việc giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em. Khoá học sẽ cung cấp cho bạn những 
kiến thức cần thiết và kỹ năng sư phạm cơ bản. 

iTESOL - Chương trình đào tạo 4 tuần này dành cho các bạn có mong muốn 
học cách giảng dạy tiếng Anh căn bản cho người lớn. Bạn sẽ được cung cấp 
những kiến thức về việc giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Học viên 
tham gia sẽ được học nâng cao ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng, cách phát âm và 
vai trò của giáo viên. 
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SGIC VIETNAM DIVISION  CONTACT 
VIE NGUYEN 

  International Marketing Associate 
  E-mail: vietnam@sgiccanada.com  
  Skype: sgicvietnam.toronto  

St.George International College 
150 Dundas St. West 
2nd, 3rd, 4th Floor 
Toronto, ON. Canada M5G 1C6 
Tel: 416-929-4050 
Moving forward

https://maps.google.com/?q=150+Dundas+St.+West&entry=gmail&source=g

