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CHƯƠNG TRÌNH GIA ĐÌNH QUỐC TẾ
Đây là một cơ hội tuyệt vời cho cả gia đình! Bạn có thể trải nghiệm 
nền văn hóa Canada với con mình khi các cháu đến trường học tập để 
nâng cao các kỹ  năng tiếng Anh. Chương trình Gia đình quốc tế của 
FCA tạo cơ hội cho các em  học sinh từ mầm non tới lớp 5 được học 
tập ở Fredericton, tỉnh bang New Brunswick, Canada. Chương trình 
này mời các gia đình cùng đi với con mình  để tham dự chương trình 
học tiếng Anh tại môi trường bản ngữ. 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 thích hợp, đồng thời vẫn theo học 
chương trình đầy đủ của trường.

Học sinh quốc tế sẽ được hỗ trợ tối đa trong việc 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.

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 làm quen ổn định ban đầu bao gồm đón từ sân 
bay, tìm nơi ở, hỗ trợ mua xe, bảo hiểm, các chương trình cộng đồng 
cho phụ huynh, và nhiều điều khác nữa.

Chương trình hỗ trợ ổn định cuộc sống mới của FCA cung cấp sự trợ 
giúp để các học sinh nước ngoài và gia đình có một cuộc sống ổn định 
ở Canada. Với bề dầy nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi nỗ lực làm 
mọi điều có thể để giúp các em học sinh và bố mẹ có thể  thích ứng với 
cuộc sống mới ở Fredericton sớm nhất và thuận lợi nhất.

DỊCH VỤ GIÚP ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG MỚI 
( Tùy chọn)

CÁC DỊCH VỤ TRƯỚC KHI ĐẾN
Giúp tìm thuê nhà

 ; Tìm các căn nhà cho thuê
 ; Cung cấp thông tin và hình ảnh của các căn nhà cho thuê: tình 

trạng của căn nhà đó , khu vực dân cư xung quanh và các tiện ích, 
thời gian đi lại v v…

 ; Ký hợp đồng thuê: cần thanh toán trước 1 tháng tiền thuê nhà và 
1 tháng tiền đặt cọc

Giúp đăng ký các tiện ích
 ; Điện , điện thoại, ga , mạng internet, truyền hình cáp 

Các việc khác
 ; Bằng lái xe ( nếu cần)

CÁC DỊCH VỤ KHI ĐẾN
Đón tại sân bay

 ; Đón bằng xe SUV/ xe VAN ( tối đa 5 hành khách)

Các việc cơ bản
 ; Đăng ký điện thoại
 ; Mua bản đồ và hướng dẫn chỉ đường
 ; Mua thẻ gọi điện quốc tế trả sau
 ; Đưa đi mua bán những nhu yếu phẩm cơ bản ban đầu 

Ngân hàng
 ; Hỗ trợ mở tài khoản mới ở ngân hàng Canada

Cung cấp thông tin về các trung tâm mua sắm chuyên biệt
 ; Đồ nội thất: đến thăm các cửa hàng như Leon’s, Worrall’s
 ; Đồ điện tử: Best Buy
 ; Đồ dùng học tập: Staples 
 ; Các đồ dùng cơ bản: Wal-Mart, Superstore, vv ..
 ; Thực phẩm: Superstore, Sobeys, Costco vv …

Mua xe ô tô
 ; Đưa đi mua ô tô dựa vào thời gian lưu trú, ngân sách v v…

Bằng lái xe
 ; Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ phiên dịch khi đi đổi bằng lái xe tại tỉnh 

bang New Brunswick ( Cần có bằng lái xe hiện tại, bản dịch công 
chứng, visa)

Bảo hiểm xe
 ; Hỗ trợ trong quá trình  mua bảo hiểm xe 

*Cần mang bản chứng nhận Không gây tai nạn từ công ty bảo 
hiểm hiện tại , bản tiếng Anh

Hải quan
 ; Lấy hẹn và đi cùng tới hải quan ở trung tâm , trong trường hợp 

dời chuyển đi nơi khác

Chỉ dẫn phương hướng
 ; Chỉ đường tới trường học, thư viện, các trung tâm cộng đồng, 

trung tâm mua sắm v v …

Hỗ trợ liên quan đến nhà thuê
 ; Kết nối và sử dụng mã vào nhà thuê
 ; Xử lý rác: hướng dẫn nơi đổ rác và quy định tái chế rác
 ; Hướng dẫn cách sử dụng các đồ gia dụng cơ bản trong nhà ( tủ 

lạnh, lò nướng, máy rửa chén đĩa, máy giặt, máy sấy)
 ; Đăng ký mua bảo hiểm nhà

Thông tin về cuộc sống hàng ngày
 ; Đưa đến trung tâm cộng đồng gần nhà, thư viện và các chương 

trình ( giúp mở thẻ thư viện và thẻ cộng đồng)
 ; Đăng ký  và thanh toán tiền thuê nhà
 ; Sử dụng bản đồ để tìm đường đi
 ; Cách đổ xăng
 ; Thông tin về các phòng khám và dịch vụ khám không đặt hẹn

Học tập
 ; Cung cấp thông tin  về các chương trình hỗ trợ học tập và giảng 

dạy khác  ở trong khu vực


