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Điểm qua QMS
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Nền Giáo dục hàng đầu đang chào đón bạn 
Queen Margaret’s School - QMS biến đổi phương pháp đào tạo, phát triển học sinh thông qua chương trình giảng dạy 
chú trọng học tập trải nghiệm, tư duy khởi nghiệp đổi mới, đồng thời trau dồi khả năng lãnh đạo quả cảm được xem như 
một phần thiết yếu trong thực tiễn giảng dạy của chúng tôi.

Chúng tôi sở hữu mô hình giáo dục độc nhất dẫn dắt học viên đạt thành tích học tập xuất sắc và hoàn thiện cá nhân, 
đồng thời phát triển sự tự tin để nêu lên ý kiến và tham gia tích cực vào quá trình học.

Chúng tôi đào tạo nên thế hệ lãnh đạo trẻ mới tràn đầy tự tin và lòng bao dung, chung tay xây dựng một thế giới gắn kết.  

Cộng đồng chúng tôi
• Có trên 400 học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12
• Khu nhà Nội trú đa văn hóa ngay khuôn viên đại học cho 100 học sinh, từ Lớp 6-12
• Khuôn viên đại học rộng 27 mẫu nằm phía bờ Tây Canada
• Nhiệt độ trung bình ấm áp nhất ở Canada
• Cộng đồng đa văn hóa, thân thiện và an toàn

Trường dạy Cưỡi ngựa tại Canada
• Chương trình học ngay tại khuôn viên trường dành cho cả 
    người mới và những tay đua ngựa  tranh tài
• Ngựa của trường, ngựa cho thuê và nhà chăm sóc ngựa tại 
    trường
• Các khóa đào tạo, huấn luyện và đào tạo nghề cưỡi ngựa lấy 
    tín chỉ trung học phổ thông

Thành tựu học tập & Phát triển Cá nhân
• Chương trình giảng dạy Dự bị Đại học
• Học tập trải nghiệm và dựa trên câu hỏi
• Cung cấp các Khóa học Nâng cao (AP) và bổ túc Tiếng Anh
• Tư vấn định hướng đầu vào và nộp đơn sau Trung học
• Hỗ trợ tài chính & học bổng cho cư dân Canada

Đầu ra trung bình sau 5 năm

Học viên tốt nghiệp từ Trường Queen Margaret tiến 
bước vào những năm sau Trung học, được trang bị 
nền tảng vững vàng nhằm tạo nên những tác động 
tích cực cho thế giới.

được nhận vào học ở 
các cơ sở đào tạo sau Trung học 

100% 

đạt các giải thưởng tài chính,  
hỗ trợ chi phí và học bổng trong 5 năm vừa qua

$750+

Được nhận vào Được nhận vào 
các trường cao đẳng/đại các trường cao đẳng/đại 

học tại Canadahọc tại Canada

Được nhận vào Được nhận vào 
các trường cao đẳng/đại các trường cao đẳng/đại 

học tại Anh Quốchọc tại Anh Quốc Được nhận vào Được nhận vào 
các trường cao đẳng/đại các trường cao đẳng/đại 

học quốc tếhọc quốc tế
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Khoa học &  Khoa học &  
Dự bị Y khoaDự bị Y khoa

Khoa học Khoa học 
Dự bị Y khoa Dự bị Y khoa 
Toán họcToán học

Thương mạiThương mại
Kinh tế Kinh tế 
Khoa họcKhoa học

Mỹ thuậtMỹ thuật
Tâm lý học Tâm lý học 
Khoa học Xã hộiKhoa học Xã hội

Thương mạiThương mại
Kỹ thuậtKỹ thuật
Khoa học Máy tínhKhoa học Máy tính

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC NỔI BẬT NHẤTCÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC NỔI BẬT NHẤT
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QMS có chương trình tự chọn theo tiêu chuẩn Anh quốc dành cho người mới cho đến kỵ thủ 
cao cấp. Học sinh có cuộc sống cân bằng giữa việc học, câu lạc bộ, các hoạt động với việc cưỡi 
ngựa. Học sinh có thể chọn dùng ngựa của trường, đem theo ngựa của mình hoặc thuê ngựa tùy 
theo sở thích, kỹ năng và cơ hội tham gia các cuộc thi được tổ chức trong và ngoài trường.

QMS giúp mọi kỵ thủ nắm bắt những kỹ năng và khả năng cưỡi ngựa vững vàng.

Chúng tôi còn có các khóa học lý thuyết cấp tín chỉ tự chọn như Khoa học về ngựa (Nhập môn 
Thú y), Quản lý Ngựa, và khóa Giới thiệu về Huấn luyện ngựa sẽ trang bị cho những kỵ thủ lẫn 
không phải kỵ thủ hành trang sự nghiệp tương lai sau trung học. 

Chương trình Cưỡi ngựa trong khuôn viên trường 
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Các khu nhà Nội trú theo giới chỉ cách các cơ sở học tập, thể thao, cưỡi ngựa và mỹ thuật vài 
bước chân. Các hoạt động sau giờ học và cuối tuần tiếp tục trau dồi tính tự lập, trách nhiệm và 
thúc đẩy trao đổi giao lưu văn hóa. Các nhân viên nội trú sống toàn thời gian trong khuôn viên 
trường, một y tá trường và cố vấn sẽ luôn có mặt hỗ trợ học viên.

Đối với các học sinh nội trú nhỏ tuổi từ Lớp 6 đến Lớp 8 sẽ có các hoạt động, giám sát và hỗ trợ 
tinh thần cấp độ cao hơn. Bên cạnh đó còn có khá đông học sinh QMS sống gần trường, các học 
sinh Nội trú sẽ được tiếp xúc, gắn kết gần hơn với gia đình và văn hóa Canada.

Cộng đồng QMS chúng tôi đa dạng phong phú nhờ  ngôn ngữ, văn hóa và góc nhìn của những 
gia đình đến từ 25 nước: Bahrain, Bỉ, Canada, Trung Quốc, Costa Rica, Anh, Đức, Hồng Kông, Ấn 
Độ, Iraq, Nhật Bản, Mauritius, Mexico, Philippines, Ba Lan, Scotland, Singapore, Nam Phi, Hàn 
Quốc, Thụy Sĩ, Thái Lan, Đài Loan, Nga, Hoa Kỳ và Wales.

Cộng đồng Nội trú Chu toàn  
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Chúng tôi tận dụng khuôn viên 27 mẫu, các 
cộng đồng địa phương và cộng đồng đa đạng 
từ khắp nơi trên thế giới biến thành các lớp 
học thực tế, nơi “học đi đôi với hành” khuyến 
khích học sinh áp dụng kiến thức vào những 
thử thách phức tạp nhưng thiết thực của 
cuộc sống. Ba chiến lược học tập tiêu chí 
định hướng giảng viên chúng tôi xây dựng các 
chương trình học phong phú.

Tư duy khởi nghiệp
Chúng tôi trang bị hành trình tương lai cho lớp trẻ bằng 
cách khuyến khích học sinh nhìn nhận thế giới dưới nhiều 
góc độ khác nhau. Bằng cách áp dụng các môn học nền tảng 
vào vấn đề thực tế, học sinh được hướng dẫn về tư duy khởi 
nghiệp và đổi mới, hợp tác, ươm mầm ý tưởng, thiết kế và 
thử nghiệm, và cuối cùng là định hình giải pháp nhằm giải 
quyết các thách thức xã hội lớn hơn.  

Học tập Trải nghiệm & 
Dựa trên câu hỏi 
Cách tiếp cận của chúng tôi là luôn lấy câu hỏi, ý tưởng và 
quan sát của học sinh làm trung tâm của trải nghiệm học 
tập. Thông qua các cuộc điều tra mở, học sinh xây dựng kiến   
thức và nâng cao hiểu biết của mình bằng cách kết nối hợp 
lý, phát triển kỹ năng nghiên cứu dựa trên bằng chứng và đề 
xuất các giải pháp sáng tạo.

Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo Quả Cảm 
Nhờ tiếp xúc với ngựa thông qua quan sát và tiếp xúc thực 
tế, học sinh nuôi dưỡng sự tự tin, lòng bao dung và kỹ năng 
dẫn dắt. Các cơ sở cưỡi ngựa trở thành lớp học với ngựa trở 
thành giáo viên, tạo nên một môi trường độc đáo để học 
tập thực tế và phát triển cá nhân.

Chương trình

Độc Đáo của Chúng tôi
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Kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao là điều cốt yếu cho một 
nền giáo dục lành mạnh, đồng thời bước đầu thiết lập một 
cam kết sống khỏe trọn đời. Được các giáo viên chuyên môn 
dẫn dắt, các hoạt động nghệ thuật và thể thao được đan xen 
vào lịch trình hằng tuần của mỗi học sinh.

Chúng tôi khuyến khích học sinh trau dồi các kỹ năng mới, 
theo đuổi mục tiêu cá nhân, cùng lúc đạt được sự cân bằng 
với sự nghiệp học tập không ngừng.

Nghệ thuật Trình diễn và Thị giác
Học sinh tìm thấy biểu hiện sáng tạo qua nghệ thuật và 
phương tiện thị giác, âm nhạc đạo cụ và kịch xướng. Các 
Khóa học Nâng cao (AP) Studio Art trang bị cho học sinh 
vào các trường Sau Trung học về nghệ thuật và thiết kế ứng 
dụng trong các lĩnh vực thời trang, phim, truyền thông, kiến 
trúc và kỹ thuật. 

Hoạt động Rèn luyện Thể chất
Phát triển kỹ năng, làm việc nhóm và thể chất cá nhân là 
nền tảng của một lối sống lành mạnh bền vững. Các giáo 
viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp dẫn dắt đội ngũ 
Hoàng gia (Royals) thi đấu trong và ngoài khuôn viên trường. 
Zumba, bơi lội, chơi gôn, yoga, đạp xe leo núi và các chương 
trình khác được tổ chức định kỳ theo mùa. 

Chương trình Giáo dục Ngoài trời
Chúng tôi tự hào đem đến một loạt các hoạt động ngoài trời 
cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Ở những năm Trung 
cấp và các cấp Trung học, phạm vi học tập được mở rộng, 
bao gồm các chuyến cắm trại qua đêm tại các trung tâm Giáo 
dục Ngoài trời khác nhau trên Đảo Vancouver. Những trải 
nghiệm này giúp học sinh phát triển từng kỹ năng ngoài trời, 
kết nối với thiên nhiên và phát triển năng lực lãnh đạo.

Cân bằng

thể chất & tinh thần
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Chương trình được thiết kế riêng nhằm trang bị cho các học sinh phù hợp từ Lớp 7-9 có nhu cầu tăng 
cường Tiếng Anh để tham gia các lớp chính khóa tại QMS cho năm sau. Học sinh được tạo cơ hội phát 
triển kỹ năng đọc, viết, nghe và nói trong học tập. Ngoài ra, học sinh sẽ 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 1 năm này, học sinh sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp; 
tuy nhiên sẽ không tính vào số tín chỉ của trường vì đây là năm học củng cố kỹ năng.

Chương trình Dự bị QMS



Cam kết của Chúng tôi

Một nền giáo dục hàng đầu và 
nghiêm túc vun đắp sự tự tin, phẩm 
chất và lòng bao dung.

Queen Margaret’s School 
660 Brownsey Avenue, Duncan 
British Columbia V9L 1C2 CANADA
www.qms.bc.ca
admissions@qms.bc.ca
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