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Chương trình Dự bị QMS kéo dài 1 năm nhằm trang bị cho các học 
sinh Lớp 7–10 đủ điều kiện có nhu cầu tăng cường Tiếng Anh để 
tham gia các lớp chính khóa tại Trường Queen Margaret’s vào năm 
sau.

Học sinh được tạo cơ hội phát triển kỹ năng đọc, viết, nghe và nói 
trong học tập. Bên cạnh đó, học sinh còn được phát triển vốn từ 
vựng theo chủ đề cụ thể để hỗ trợ việc thông hiểu trong quá trình 
học cách thích nghi với văn hóa và chương trình học tại Canada.

Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh sẽ được cấp chứng 
chỉ tốt nghiệp; tuy nhiên sẽ không được tính vào số tín chỉ của 
trường vì đây là năm học củng cố kỹ năng. Những học sinh đạt 
được trình độ tiếng Anh cần thiết sẽ được nhập học vào Trường 
Queen Margaret’s vào năm học tiếp theo.

Lợi ích của Chương trình Dự bị QMS

·  Khả năng giao tiếp bằng một ngôn ngữ mới
·  Tăng khả năng giải quyết vấn đề
·  Hiểu rõ hơn về cách hoạt động và vận dụng Tiếng Anh
·  Cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết
·  Hòa nhập văn hóa
·  Giúp học sinh chuẩn bị trước khi bước vào chương trình 
   học tại QMS

·  Lớp học quy mô nhỏ 14 học sinh
·  Hòa nhập xã hội và xây dựng sự tự tin
·  Đắm mình trong Ngôn ngữ Anh

Tất cả học sinh Chương trình Dự bị QMS sẽ đến cư trú tại khu nhà Nội 
trú thuộc khuôn viên rộng lớn 27 mẫu đất của QMS, nơi các học sinh 
sống và học tập cùng nhau trong môi trường an toàn và khuyến khích 
phát triển, đồng thời là nơi thắp lên tình bạn lâu dài với những bạn 
đồng trang lứa đến từ khắp nơi trên thế giới.

Điểm qua QMS

Thành tựu Học tập và Phát triển Cá nhân
·  Chương trình giáo dục Dự bị Đại học              

Mẫu giáo đến Lớp 12

·  Định hướng Đại học và 100% cơ sở Sau trung 
học chấp nhận

·  Học tập trải nghiệm và dựa trên câu hỏi

Cộng đồng Hòa nhập Toàn cầu
·  Khuôn viên trường rộng 27 mẫu thành lập từ 

năm 1921

·  Có trên 400 học sinh nam và nữ

·  100 học sinh nội trú từ Lớp 6–12

Trường dạy Cưỡi ngựa tại Canada

·  Chương trình cưỡi ngựa tự chọn dành cho cả 
người mới và những tay đua ngựa tranh tài

·  Nhà chăm sóc và cho thuê ngựa tại khuôn 
    viên trường

·  Phát triển kỹ năng lãnh đạo quả cảm 

Bên cạnh việc giảng dạy chuyên sâu trong các 
lớp học nhỏ, tất cả học sinh đều là một phần 
của cộng đồng vui nhộn, năng động và gắn 
kết, cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách 
Đảo Vancouver và British Columbia. Các 
chuyến dã ngoại ngoài khuôn viên trường 
cũng giúp học sinh phát triển thêm kỹ năng 
Tiếng Anh


