CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG ĐỌC, VIẾT VÀ NÓI
Ế
Học tiếng Anh là sự thử thách lớn nhất cho nhiều người mới đến Canada. Tuy nhiên học tiếng
Anh là điều vô cùng quan trọng để giúp quí vị có được việc làm và trong cuộc sống hằng ngày
của quí vị.
Đó là lý do tại sao Chính phủ Canada và Tỉnh bang Ontario giúp thành hình các lớp dạy Anh
ngữ cho những người mới đến. Có nhiều lớp Anh ngữ cho quí vị học. Có các lớp cho những
người trưởng thành mới đến, những người trẻ, những người cao niên và những chuyên viên
đã được đào tạo ở các nước ngoài nay muốn học hoặc cần học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Cũng có các lớp dạy đọc viết tiếng Anh. Quí vị có thể chọn từ nhiều lớp ngôn ngữ khác nhau
dạy toàn thời gian và dạy bán thời gian do các cơ quan cộng đồng và các sở giáo dục đảm
trách. Quí vị có sự chọn lựa giữa các giờ học ban ngày, buổi tối, cuối tuần, hoặc học tại nhà.

GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ CHO NHỮNG NGƯỜI MỚI ĐẾN CANADA
(LANGUAGE INSTRUCTION FOR NEWCOMERS TO CANADA - LINC)
Chương trình Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) là một chương
trình dạy học tiếng Anh dành cho những người mới đến là những người biết chút ít hoặc
không biết tiếng Anh, và cần phát triển khả năng đọc, viết, nói và nghe tiếng Anh của họ.
Chương trình này dạy miễn phí cho những người thường trú và những người tị nạn theo Công
uớc Quốc tế. Các lớp được Chính phủ Canada tài trợ và dạy cho những người trưởng thành
trên 18 tuổi trong gia đình của quí vị, chứ không riêng những người đang tìm việc làm. Thực
tế, một vài lớp LINC được lập ra đặc biệt dành cho những người trẻ và cao niên.
Có rất nhiều lớp LINC khác nhau, kể cả các lớp bán thời gian, các lớp toàn thời gian và học tại
nhà. Nhiều lớp LINC có phục vụ giữ trẻ miễn phí và giúp phương tiện vận chuyển từ nhà đến
lớp học và từ lớp học về nhà.
Nếu quí vị là một người cao niên hoặc ở lứa tuổi từ 18 đến 24 tuổi, có các lớp và các chương
trình được lập ra đặc biệt để giúp cho các nhu cầu có một không hai của quí vị.
Trước khi nhập học một lớp LINC, quí vị sẽ cần phải làm một bài trắc nghiệm miễn phí để biết
được trình độ tiếng Anh của quí vị. Cuộc trắc nghiệm được thực hiện tại một Trung tâm thẩm
định. Sau khi quí vị được thẩm định, nhân viên sẽ giúp quí vị chọn lựa và ghi danh vào học
một lớp tại địa phương của quí vị, lớp học này phù hợp với các nhu cầu cụ thể của quí vị về
việc huấn luyện ngôn ngữ.
Để biết địa điểm của một Trung tâm thẩm định tại địa phương quí vị xin bấm vào đây.

CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG ANH NGỮ CỦA QUí
VỊ ĐỂ GIA NHẬP THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM
CÁC LỚP HỌC ANH NGỮ NHƯ MỘt NGÔn NGỮ THỨ NHÌ (ESL)
Đối với nhiều người mới đến, chương trình giảng dạy ngôn ngữ cho những người mới đến
Canada (LINC) và các lớp liên hệ là một trong những sự lựa chọn. Nhưng nếu quí vị không đủ
tiêu chuẩn học các lớp này, thì có nhiều lớp học Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ Nhì (ESL)
khác dành cho quí vị thông qua các cơ quan cộng đồng và các trường học.
Một số lớp là lớp tiếng Anh căn bản cho những người nói được ít hoặc không nói được tiếng
Anh, trong khi các lớp khác là lớp trung cấp hoặc là các khóa học Anh ngữ có tính cách đặc
biệt. Có nhiều cách khác nhau để quí vị lựa chọn kể cả chọn các lớp toàn thời gian và bán thời
gian, các lớp ban ngày, buổi tối và/hoặc cuối tuần. Một số lớp nhận học sinh bất cứ lúc nào và
những lớp khác có ngày bắt đầu nhập học đặc biệt. Quí vị có thể phải trả một khoản học phí để
theo học các lớp này. Hầu hết các trường trong vùng của quí vị cũng có mở các lớp ESL đặc
biệt cho trẻ em như là một phần của công việc giảng dạy trong trường của họ, và việc phục vụ
này miễn phí.
Để biết thêm chi tiết bằng ngôn ngữ của quí vị, hãy vào trang www.ontarioimmigration.ca
hoặc www.settlement.org.

HUẤn LUYỆN NÂNG CẤP NGÔn NGỮ (ELT)
Chương trình Huấn luyện nâng cấp ngôn ngữ (Enhanced Language Training, ELT) được
lập ra để giúp cho những người mới đến Canada phát triển năng khiếu Anh ngữ của họ để gia
nhập thị trường việc làm. Nói chung, chương trình trung cấp này là dành cho các chuyên viên
và những người làm nghề kỹ thuật muốn có việc làm trong ngành chuyên môn của họ, nhưng
cần phải có năng khiếu Anh ngữ vững vàng để làm việc trong ngành chuyên môn đó.
Chương trình ELT cũng đảm trách việc huấn luyện đặc biệt kể cả thực tập công việc, cố vấn,
thực tập lấy kinh nghiệm, chuẩn bị thủ tục xin giấy phép và thi lấy chứng chỉ, và hướng dẫn
làm quen với phong cách làm việc tại sở làm.
Được mở ở khắp Thành phố Toronto, vùng Peel và vùng York, chương trình ELT là dành cho
những người mới đến đã có sẵn năng khiếu Anh ngữ giỏi với Cấp 7 hoặc cao hơn theo Tiêu
Chuẩn Ngôn Ngữ của Canada (CLB). Những người mới đến hội đủ tiêu chuẩn trên có thể ghi
danh trực tiếp với một cơ quan cộng đồng hoặc trường học tại địa phương của họ.
Nếu quí vị thích học chương trình ELT, trước khi ghi danh học, quí vị phải làm một bài trắc
nghiệm Anh ngữ miễn phí tại một Trung tâm thẩm định tại địa phương quí vị để biết mức độ
năng khiếu Anh ngữ hiện tại của quí vị tức là mức độ CLB.
Nếu quí vị không đủ tiêu chuẩn học chương trình ELT, và muốn tạo lập năng khiếu Anh ngữ là
điều sẽ giúp quí vị ở chỗ làm, các chương trình tạo nhịp cầu đảm nhận việc huấn luyện ngôn
ngữ để đi làm. Quí vị có thể biết về các chương trình huấn luyện tạo nhịp cầu này bằng cách
viếng phần Làm việc trong ngành chuyên môn của quí vị tại trang mạng
www.ontarioimmigration.ca. Quí vị cũng có thể vào mạng www.settlement.org để biết
thêm chi tiết.

CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG ANH NGỮ CỦA QUÍ
VỊ BÊN NGOÀI LỚP HỌc
HỌC TẠI NHÀ
Chương trình LINC Home Study (Học tại nhà) cho phép các học viên đủ tiêu chuẩn học
từ nhà của họ qua các khóa học hàm thụ (qua bưu điện) hoặc trên mạng thông qua Liên
Mạng. Chương trình này dành cho những người mới đến là Những người thường trú và sống
trong một khu vực mà không có các lớp LINC, có con còn nhỏ ở nhà, hoặc những người bận
đi làm và không thể vào lớp. Chương trình Học tại nhà cũng cho phép quí vị học nhanh hay
chậm tùy theo quí vị.
Để ghi danh học, quí vị phải làm một bài trắc nghiệm để thẩm định để biết trình độ Anh
ngữ hiện tại của mình. Sau khi trắc nghiệm, quí vị sẽ có thể theo học các lớp của mình qua
chương trình LINC học tại nhà nếu quí vị đủ tiêu chuẩn.
Những người trẻ mới đến tuổi từ 18 đến 24 có cơ hội để tham dự một chương trình Học
tại nhà được lập ra đặc biệt dành cho họ. Để ghi danh học quí vị phải hội đủ các tiêu chuẩn
đòi hỏi như được mô tả ở các trang trước. Khi đã ghi danh, quí vị sẽ có cơ hội học tiếng Anh
qua các sách và các tài liệu trên mạng. Quí vị cũng sẽ có thể vào một cổng trên mạng và
diễn đàn trên mạng hướng vào giới trẻ để liên lạc và chia sẻ với những người trẻ khác. Quí
vị cũng sẽ có thể chọn được nói chuyện qua điện thoại hằng tuần với một giáo viên được
chứng nhận khả năng chuyên môn.
Những người cao niên mới đến đủ tiêu chuẩn học các lớp LINC cũng có thể vào liên mạng
sử dụng và in ra các tài liệu phụ thêm cho các buổi học tại lớp hằng tuần dưới sự giảng dạy
của các giáo viên được chứng nhận khả năng chuyên môn. Các tài liệu học tập được soạn
thảo chung quanh các nhu cầu cụ thể và các sự hữu ích cho những người cao niên.
Để biết thêm về chương trình Học tại nhà hãy vào mạng www.tcet.com.

NÓi VỚI NGƯỜI NÀO CÓ THỂ GIúP – BẰNG NGÔN NGỮ CỦA QUÍ VỊ
Nếu quí vị vẫn còn cần sự trợ giúp thêm và muốn nói với một người nào đó bằng ngôn ngữ
của quí vị, chúng tôi có thể giúp. Các chuyên viên được huấn luyện sẵn sàng trả lời các câu
hỏi của quí vị.
Để được trợ giúp thêm trong vùng Peel, vui lòng gọi số 905.766.2300.
Nếu quí vị sống trong vùng York và muốn nói chuyện trực tiếp với người nào đó, vui lòng
gọi 1.877.322.5277. Cần các sự giúp đỡ thêm về định cư và việc làm, quí vị cũng có thể
liên lạc với Trung tâm chào đón người mới đến (Welcome Centre) ở số 905-761-1155.
Nếu quí vị sống trong Thành phố Toronto, vui lòng gọi số 416.364.4888.

KHI GỌI, XIN NHỚ ĐỂ LẠI TÊN QUÍ VỊ, ĐỊA ĐIỂM, VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI BAN NGÀY
CÓ THỂ LIÊN LẠC ĐƯỢC VỚI QUí VỊ. QUÍ VỊ SẼ ĐƯỢC GỌI LẠI TRONG 24 GIỜ.

