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I.  BAN QUẢN TRỊ CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ESL  
 

 
 
 

 
Tiến sĩ  Harvey King 

Giám đốc, 
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên  (CCE) 

 

Jacqueline Spalding 
     Giám đốc chương trình Anh ngữ ESL  

Simone Hengen 

Điều phối viên chương 

trình Anh ngữ ESL  

Văn phòng hành chính 

Anh ngữ ESL  
Địa chỉ : SR 114 

SĐT: 306-585-4585 
Email: esl@uregina.ca 

   Học phí  

   Đăng ký  

   Ở nhà bản xứ 

   Tài liệu chính thức 

Sunyung Park  

Tư vấn/ Hỗ trợ học sinh 

Văn phòng : LI 122 
SĐT: 306-585-5252 

Email:  Sunyung.Park@uregina.ca 
 

   Hỗ trợ về học thuật thông qua:  

-     Tư vấn kế hoạch học tập 

-     Chính sách học tập của Anh ngữ ESL  
-     Trung tâm học thuật toàn cầu (với URI) 
-     Các vấn đề khác liên quan đến học thuật 

   Hỗ trợ học sinh về các vấn đề: 
-     Nỗi lo cá nhân  
-     Mối quan tâm về sức khỏe  

-     Kỹ năng sống  

   Hợp tác với văn phòng UR quốc tế để hỗ trợ về:  
-     Visa nhập cảnh và giấy phép du học  
-     Các câu hỏi về nhập cư khác  

-     Đơn xin làm thẻ y tế của Saskatchewan.  

   Giải thích về những dịch vụ và các chọn lựa cho 

học sinh 
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II.      TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ESL 

A.   CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT 

Chi tiết 
 

Chương trình học thuật là chương trình tiếng Anh chính là ngôn ngữ thứ 2 (ESL) tại đại học 

Regina (U of R). Sau khi hoàn thành thành công chương trình này, học sinh sẽ có khả năng Anh 

ngữ cần thiết để được nhận vào đại học Regina. 
 

Có tất cả 6 cấp, từ cấp 005 đến cấp tiếng anh nâng cao dành cho mục đích học tập – Trình độ 

nâng cao EAP (cấp 050). Mỗi cấp có: một lớp tích hợp chính và một lớp hoặc hai lớp kỹ năng.  

Các cấp được tổ chức như sau: 
 
 

                                                         005 – 010 - 020 
 
 
 
 
 

LỚP CHÍNH  
(15 giờ/tuần )  

Thứ hai – Thứ sáu  
 

KỸ NĂNG 
(6 giờ/tuần) 

Thứ ba- Thứ sáu

 

 
 
 
 

Giao tiếp (3 
giờ/tuần) Thứ ba 

& Thứ năm  

Viết 

(3 giờ/tuần)  

Thứ tư & Thứ sáu

 

 
 
       
                                             030 – 040 –Nâng cao EAP 
 

 
 
 
 
 
 

LỚP CHÍNH 
(15 giờ/tuần ) 

Thứ hai – Thứ sáu 

 

KỸ NĂNG  

Giao tiếp hoặc Viết 

 (6 giờ/tuần) 

Thứ ba- Thứ sáu 

 
 

005-050  tổng giờ học / tuần = 21 

 tổng giờ học / kỳ = 252 (12 tuần)
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Chương tình kiểm tra trình độ 

 
Học sinh mới của chương trình sẽ được sắp xếp vào những cấp độ phù hợp dựa trên kết quả kiểm 

tra xếp lớp của chương trình Anh ngữ ESL. Bài kiểm tra xếp lớp được thực hiện trong quá trình 

Định Hướng tại mỗi kỳ, bao gồm các kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. 

 
Học sinh có thể được nhận trực tiếp vào cấp học cao nhất- EAP nâng cao (ESL 050) nếu học 

sinh có thể chứng mình rằng điểm số: IELTS (Học thuật) bằng hoặc hơn 6.0 với không một điểm 

số riêng biệt nào dưới 5.5; hoặc điểm TOEFL iBT bằng 70 với không một kỹ năng nào dưới 17; 

hoặc điểm TOEFL trên giấy là 525; hoặc điểm CAEL là 50. Điểm phải được nộp đi trước hạn 

hoàn trả 100% (trừ tiền đặt cọc). Nếu tài liệu được nộp trước học kỳ, thì không cần phải làm 

bài kiểm tra xếp lớp trong trường. Lưu ý, chương trình Anh ngữ ESL chỉ chấp nhận những bài 

thi trên với thời hạn không được vượt quá 2 năm kể từ ngày có kết quả.  

 
Bất kỳ cựu học sinh nào trở lại chương trình ESL sau khi vắng mặt ít nhất 2 kỳ đều được yêu 

cầu làm bài kiểm tra xếp lớp. Học sinh sẽ được sắp xếp vào cấp độ được xác định bởi bài kiểm 

tra mới nhất, bất kể cấp độ đã học trước đó. Điểm‘NP’ được tính là vắng mặt. 

 

Tính toán điểm số cuối cùng của chương trình học 
 

Lớp chính  

Cấp 005 – EAP nâng cao (cấp 050)                          (70%) 

                        (100%)
Lớp kỹ năng                          (30%)*
* 005-010 – Giao tiếp (15%) + viết (15%) 

 
Mức độ đậu 

 

 

    60% là điểm số để đậu chương trình ESL học thuật. 

    Để hoàn thành trình độ, học sinh phải đậu được lớp Chính. Nếu học sinh trượt lớp Chính, học  

      sinh không được sắp xếp lên trình độ cao hơn, ngay cả khi điểm số tính toán cuối cùng là 60%  

        hoặc hơn.  

 Nếu học sinh trượt lớp Kỹ năng nhưng điểm số cuối cùng trên 60% hoặc nhiều hơn, thì học sinh 
đó vẫn được xem là đậu được cấp độ đó. 

 Nếu trượt lớp Chính nhưng đậu lớp Kỹ năng thì học sinh sẽ học mỗi lớp Chính trong học kỳ 

tiếp theo và vẫn giữ điểm Kỹ năng của họ trong học kỳ, trừ khi Visa hoặc nhà tài trợ của học 

sinh đòi hỏi học sinh phải tham gia nhiều hơn một lớp. 
 

Chú ý: Học sinh có quyền yêu cầu phúc khảo điểm số của mình. Quá trình đánh giá lại 

điểm số được giải thích ở trang 12.
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 Các khóa học tiên quyết để được nhập học Đại học Regina 
 
 Ở cấp độ 030, 040 hoặc EAP nâng cao (cấp độ 050) học sinh có thể chọn lớp Kỹ năng theo ý 

muốn; tuy nhiên, đối với học sinh cấp độ 040 đang có kế hoạch học đại học tại Regina, trường 
yêu cầu phải học 040 viết học thuật. 

    Với sinh viên lớp EAP nâng cao (cấp 050) đang lên kế hoạch học chương trình đại học tại   

      Regina thì được đề nghị mạnh mẽ phải học lớp kỹ năng cấp 050 Văn Học và Viết. 

 Đối với sinh viên EAP nâng cao (cấp 050) đang lên kế hoạch học chương trình cao học tại 
đại học Regina thì được đề nghị mạnh mẽ phải học lớp kỹ năng 050 Viết Nâng Cao.  

B.      KHÓA HỌC THĂNG CẤP 

Chi tiết 
 

Khóa học cấp tốc là khóa học căng thẳng và nhanh chóng của ESL mà có thể được đăng ký 

vào tháng 4 và tháng 8. Khóa học giúp cho học sinh hoàn thành cấp độ chỉ trong MỘT 

tháng bằng việc học chuyên sâu. Gần đây, khóa học cấp tốc đang mở tại cấp 020 và 030. 

 

C.      NỀN TẢNG CHO KHOÁ HỌC THÀNH CÔNG  
 
Chi tiết  
Chương trình ESL của chúng tôi cũng sẽ tổ chức lớp học vào kỳ nghỉ học kỳ hoặc vào buổi tối 

trong học kỳ. Các lớp này có ý nghĩa là: 1) giúp cho học sinh ESL trau dồi cơ hội thành công 

trong học tập; và 2) các thành viên trong cộng đồng có thể có được kỹ năng ngôn ngữ cho 

mục đích chuyên nghiệp hoặc cá nhân. 

 
Lưu ý: Các lớp học này không phải một phần của chương trình học tập của chúng tôi, và sẽ không 

thể nào khiến sinh viên được vào học đại học Regina. 
 

Các khóa học Nền Tảng Thành Công gồm: 
 

    Nền Tảng cho kỹ năng Viết thành công 

    Nền Tảng cho kỹ năng Nói thành công 

    Nền Tảng Thành Công cho Kỹ sư 

    Nền Tảng Thành Công trong Kinh doanh 

    Nền Tảng Thành Công tại Nơi làm việc 

 

 

Để có thêm nhiều thông tin hơn về những khóa học này, xin hãy ghé thăm văn phòng Anh ngữ ESL. 

 

D.     CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ESL+1 

 
Chi tiết 
Chương trình này cho học sinh Anh ngữ ESL cơ hội để bắt đầu học các tín chỉ đại học trước khi 

hoàn thành chương trình Anh ngữ ESL. Trong chương trình Anh ngữ ESL + 1, học sinh đủ 

điều kiện nhập học EAP (cấp 050) có thể được chọn một khóa học tín chỉ đại học trong lúc còn 

đang học EAP nâng cao (cấp 050).
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Các điều kiện  
 

Để đủ điều kiện, các học sinh Anh ngữ ESL phải học EAP nâng cao (cấp 050), (bằng cách vượt 

qua cấp 040 hoặc vượt qua bài kiểm tra xếp lớp), và được chấp thuận theo điều kiện của chương 

trình đại học tại Regina. 
 

Các khóa học Anh ngữ ESL + 1 được công nhận 

Học sinh được chọn 1 trong: 

    ACAD (Học thuật cơ bản) 100 

    AMTH (Toán học cho người trưởng thành) 001 hoặc 002 hoặc 003 

    MATH (Toán học) 103 hoặc 110 

    STAT (Số liệu thống kê) 100 hoặc 160 

    ECON (Kinh tế) 100 hoặc 201 

    CS (Khoa học máy tính) 100 hoặc 110 hoặc 115 
 
Những khóa học tín chỉ đại học khác có thể đủ điều kiện cho chương trình ESL + 1 tuy nhiên cần 

phải được công nhận bởi giám đốc Anh ngữ ESL và giảng viên cụ thể trên cơ sở từng trường hợp. 
 

Mức độ đậu khoá học Anh ngữ ESL + 1 

 Sinh viên nào vượt qua cả EAP nâng cao (cấp 050) lẫn khóa học tín chỉ đại học, có thể bắt 

đầu học toàn thời gian tại đại học Regina và có thể nhận tín chỉ từ các khóa học đại học. 

 Sinh viên nào trượt EAP nâng cao (cấp 050) nhưng đậu khóa học tín chỉ đại học sẽ chỉ được 
nhận tín chỉ trao đổi của trường sau khi vượt qua EAP nâng cao (cấp 050). 

 Sinh viên bỏ học hoặc không tếp tục học EAP nâng cao (cấp 050) sẽ bị tự động đào thải khỏi 
khóa học tín chỉ đại học. 

 

Cách đăng ký chương trình Anh ngữ ESL + 1 

Xin hãy liên lạc với Cố vấn/ Hỗ trợ học sinh (LI 122, 306-585-5252) để đăng ký. 

 

E.        HỌC TOÀN THỜI GIAN 
 

Sinh viên quốc tế có Giấy phép Nhập học được YÊU CẦU phải tham gia cơ sở này như là học sinh toàn 

thời gian. Chương trình Anh ngữ ESL tại Đại học Regina chỉ định các học sinh toàn thời gian phải 

tham gia 3 lớp học hoặc hơn vào mỗi học kỳ. Dưới hoàn cảnh đặc biệt, cùng với văn bản chấp nhận 

từ Giám đốc Anh ngữ ESL, học sinh có thể được học toàn thời gian chỉ với 9 giờ mỗi tuần mỗi học 

kỳ. Nếu đăng ký bất cứ khóa học Anh ngữ ESL nào sinh viên sẽ được đăng ký trên cơ sở toàn thời 

gian bao gồm các lớp Nền Tảng Thành Công và các chương trình tùy chỉnh. 

 

Chương trình ESL cung cấp đầy đủ các khóa học mỗi học kỳ, bao gồm cả học kỳ Xuân/Hè. Sẽ có 

thời gian nghỉ định kỳ một tháng giữa mỗi học kỳ. Tham gia lớp học mỗi học kỳ sẽ giúp học sinh 

tiến bộ thông qua chương trình một cách kịp thời và đáp ứng yêu cầu Giấy phép Du học. Trong 

những trường hợp đặc biệt có thể chứng minh, Giám đốc Anh ngữ ESL có thể phê duyệt Nghỉ phép 

(LOA) từ chương trình cho 1 học kỳ. Học sinh phải đăng ký học kỳ ngay sau LOA để duy trì 

một sinh viên tích cực trong chương trình.  
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Đăng ký vào bất kỳ khóa học ESL nào cho sinh viên hàng giờ đối với việc chỉ định toàn thời gian, 

bao gồm Nguyên tắc cơ bản cho các lớp học thành công và các chương trình tùy chỉnh. Nếu 1 học 

sinh chỉ đăng ký lớp kỹ năng (3-6 giờ/ tuần), học sinh đó sẽ không đáp ứng đủ số giờ học tập nhỏ nhất để 

được phân loại như là học sinh toàn thời gian của Đại học Regina. Điều này có thể gây bất lợi đến khả 

năng nhận Giấy phép Du học và visa được yêu cầu. Vì vậy, học sinh sẽ được đòi hỏi phải đáp ứng 

số giờ học tập nhỏ nhất để được phân loại là toàn thời gian. 
 

Chương trình Anh ngữ ESL sẽ không tự động đăng ký cho học sinh vào những lớp học nào khác trừ 

khi được yêu cầu; học sinh phải tự làm cho mình. Xin hãy gặp văn phòng Anh ngữ ESL để có thêm 

thông tin chi tiết hơn. 

 

Lưu ý:  

1) Học tập các lớp Nền Tảng Thành Công và các chương trình tùy chỉnh khác sẽ nâng cao kỹ 

năng của học sinh và giúp đạt điểm cao hơn trong các bài thi xếp lớp của ESL hoặc bài thi nhảy 

cấp, tuy nhiên chỉ có điểm đậu EAP nâng cao (cấp 050) mới đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng 

anh để được đăng ký tín chỉ của trường đại học Regina. Điểm để đậu ở EAP nâng cao (cấp 

050) là lớn hơn hoặc bằng 60% tại lớp chính và lớn hơn hoặc bằng 60% trung bình cả lớp 

chính và lớp kỹ năng. 

2) Hiện tại, sinh viên có Giấy phép Học tập đã đăng ký chương trình không tín chỉ, chẳng hạn như 

chương trình Anh ngữ ESL, không được phép làm việc ngoài khuôn viên trường Đại học bất 

cứ lúc nào bất kể họ đang được nghỉ định kỳ theo lịch trình giữa mỗi học kỳ. Bất kỳ sinh viên 

nào trong giấy phép du học Canada phải tham khảo ý kiến Di trú, Trang web của người tị nạn 

và Quốc tịch Canada (IRCC) cho các quy định mới nhất có thể ưu tiên các chính sách này. 

Xem: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html 
 

F.        EMAIL LIÊN HỆ CỦA ĐỊA HỌC REGINA 
 

Chương trình ESL sử dụng EMAIL SENT TO YOUR UNIVERSITY OF REGINA EMAIL 

ACCOUNT (Email sẽ được gửi thẳng đến tài khoản Email của Đại học Regina) như là một công cụ 

trao đổi chính thức. Bởi vì nhiều mục đích, văn phòng Anh ngữ ESL sẽ không tạo thêm hình thức 

liên lạc nào với bạn. 
 

Vui lòng kiểm tra thường xuyên tài khoản email đại học Regina của bạn. 
 

Bạn cũng có thể chuyển thư đến địa chỉ email mong muốn. Để biết thêm thông tin về về điều 

này xin vui lòng xem UR Self- Service. 
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III.    HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH ANH NGỮ ESL 
 

 

Dạng 
phí  

 

Thông tin về phí 
 

Hạn nộp 
 

Số tiền  

 
 

Phí  
nộp đơn 

không hoàn 
lại  

  Sinh viên trong nước và quốc tế lần đầu đến (người 

    mới tại đại học Regina và ESL) trả chỉ 1 lần lệ phí 

   Phí nộp đơn này sẽ không hoàn lại. 

  Đối với sinh viên trở lại chương trình ESL hoặc học sinh 

      học ESL từ các tín chỉ đại học Regina và đã trả tiền nộp 

      đơn cho trường thì không cần phải trả thêm lần nào nữa. 

  Không bao giờ được hoàn tiền lại. 

 
 

Ngày 1 tháng 
12,  ngày 1 

tháng 4, hoặc 
ngày 1 tháng 8 
trước học kỳ 

 
 
 
 

$100.00 

 
 

 
Phí 

 đăng ký 

chỗ không 

hoàn lại 

  Đảm bảo có chỗ trong các lớp và bài kiểm tra xếp lớp. 

  Phí đăng kí chỗ có thể được chuyển 1 lần trong một 
năm học nếu văn phòng Anh ngữ ESL nhận được 
thông báo bằng văn bản trước khi thi xếp lớp trễ. 

  Khoản tiền đặt chỗ lần đầu tiên mà sinh viên trả cho 
chương trình Anh ngữ ESL sẽ không bao giờ được 
hoàn lại; tuy nhiên với những khoản tiền đặt chỗ lần 
kế tiếp nếu như văn phòng Anh ngữ ESL nhận được 
thông báo trước hạn thời hạn nộp tiền. 
 

 
 
 

Ngày 1 tháng 
12, ngày 1 

tháng 4, hoặc 
ngày 1 tháng 8 
trước học kỳ 

 

 
 
 
 
 

$400.00 

 
Bài kiểm 
tra xếp 

lớp 

   Cho học sinh chỉ muốn làm bài kiểm tra xếp lớp và 
chưa từng đăng ký học chương trình Anh ngữ ESL. 

   Không đảm bảo sẽ có chỗ tại chương trình Anh ngữ 
ESL cho học sinh nào chỉ đăng ký làm bài thi xếp lớp. 

 

Liên hệ văn 
phòng ESL để 
biết hạn nộp 

 
 

$150.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàn trả 
học phí 
và phí 

trễ  

Học phí được tính từ ngày đầu tiên đi học. 
 
Hoàn phí 100% –học sinh nào bỏ học vào cuối tuần đầu 

của lớp học, sẽ được nhận lại toàn bộ học phí (trừ tiền đăng 

kí đặt chỗ). 

 
Hoàn phí 50% - học sinh nào bỏ học vào cuối tuần thứ hai 

của lớp học sẽ được trả lại 50% học phí (trừ tiền đăng kí đặt 

chỗ). 

 
Không hoàn phí -học sinh sẽ không được hoàn tiền lại khi 

bỏ học từ sau tuần thứ hai học tại lớp cho đến khi bài kiểm tra 

giữa kỳ bắt đầu. Chỉ ở những tình huống đặc biệt là rút tiền 

được cho phép sau khi kỳ thi giữa kỳ đã bắt đầu. 

 
Phí chậm trễ–1.5% khoản phí sẽ được tính thêm vào trong 

học phí còn nợ. Phí chậm trễ sẽ được tính mỗi tháng trong 

học kỳ. Tất cả khoản nợ phải được thanh toán trước khi 

học kỳ kết thúc. 

 
Đơn bỏ học 

phải được 

nộp trước 

4:15 pm tối ngày 

học cuối của 

tuần trong thời 

gian hoàn tiền 

tương ứng. 

 
Thời hạn chính 
xác hoàn tiền có 

thể xem trên 
www.uregina.ca 
/esl hoặc ở văn 

phòng hành 
chính ESL (SR 

114) 

 
Tùy theo 

ngày mà cố 

vấn học tập 

hoặc văn 

phòng Anh 

ngữ ESL 

chấp nhận 

đơn bỏ học. 

 Phí chưa 

trả (học phí, 

phí thuê 

nhà, copy 

giấy) 

   Học sinh nợ $500.00 hoặc hơn sẽ bị bị giữ tài chính trong      
     tài khoản của họ . 

   Khi bị giữ tài chính, học sinh sẽ không được đăng ký cho 

học kỳ tiếp theo và không thể nhận thư hay các thông báo 
dưới mọi trạng thái( được chấp thuận, tham dự, điểm số) 

 

 
 

Không áp dụng 

 
 

$500.00 
hoặc 
hơn 

http://www.uregina.ca/esl
http://www.uregina.ca/esl
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IV.    TRÌ HOÃN HẠN HỌC VÀ/HOẶC BÀI THI CUỐI KỲ 
 
Tạm dừng việc hoàn thành khóa học và bài kiểm tra chỉ được phép nếu học sinh đang trong tình 

trạng ốm đau, tai nạn hoặc trong các trường hợp nghiêm trọng và hợp pháp khác mà vượt ngoài 

khả năng kiểm soát của học sinh. Sự yêu cầu và phê duyệt cho phép tạm dừng này được gọi là sự 

trì hoãn. Sự trì hoãn này chỉ được dành cho những học sinh tiến bộ trong lớp và được dự kiến là sẽ 

vượt qua khóa học nếu được hoãn lại. 
 
Rút và bỏ học có thể là sự lựa chọn tốt hơn cho học sinh đang ốm nặng hoặc đang gặp khó khăn nghiêm 

trọng khi việc học không được hoàn thành nhiều vào đầu học kỳ. Học sinh có thể tham khảo ý kiến 

của cố vấn/ hướng dẫn học sinh. 
 
Quyền xác nhận việc trì hoãn 

Thẩm quyền xác nhận trì hoãn việc học (bài tập, kiểm tra, kiểm tra giữa kỳ) trong học kỳ được 

để lại cho giảng viên khóa học. Giấy tờ trì hoãn phải được hoàn thành trước tuần thi cuối kỳ 

(thường là tuần cuối của học kỳ) để giảng viên có thể nhập điểm cuối kỳ một cách chính xác. 

Giảng viên sẽ thông báo tất cả các yêu cầu hoãn nhận được đến giám đốc Anh ngữ ESL. 
 
Quyền xác nhận hoãn thi học kỳ và việc học sau tuần thi cuối cùng được để lại cho giám 

đốc CCE với sự tham vấn của giám đốc ESL. 

 

Các tài liệu hỗ trợ 

Học sinh phải chuẩn bị thêm tài liệu đi kèm để hỗ trợ trước khi việc trì hoãn được cho phép. Tài 

liệu hỗ trợ trong trường hợp ốm đau là bệnh án hoặc một lá thư từ bác sĩ mô tả chính xác ngày 

bắt đầu và kết thúc của bệnh và các bệnh liên quan tới yêu cầu trì hoãn. Trong các trường hợp 

khác, xin hãy tham khảo ý kiến của cố vấn/hướng dẫn học sinh để chuẩn bị tài liệu hỗ trợ phù 

hợp.  
 

Nộp đơn xin trì hoãn 

Học sinh phải thông báo càng sớm càng tốt đến cố vấn/hướng dẫn học sinh và giảng viên nếu 

học sinh không thể hoàn thành việc học hoặc bài kiểm tra. Yêu cầu trì hoãn sẽ bị từ chối nếu 

được nộp sau khi hoàn thành chương trình học được 2 tuần. 
 

 
 

V.      RÚT VÀ BỎ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ESL 
 
Trong trường hợp học sinh phải rời chương trình Anh ngữ ESL sớm. Học sinh, người mà rời 
khỏi trước kì thi cuối khóa, hãy thực hiện các bước sau: 

 

1.   Gặp cố vấn/hướng dẫn học sinh để giải thích vì sao muốn bỏ học chương trình. 

2.   Có cuộc phỏng vấn thôi học với cố vấn học sinh và điền đơn xin thôi học. 

3.   Đơn xin thôi học sẽ được nộp tới văn phòng Anh ngữ ESL, để xử lý và xếp vào trong hồ sơ học 

sinh.
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Lưu ý:  nếu học sinh không thể gặp được cố vấn/hướng dẫn học sinh, đơn xin thôi học cũng có thể ở 

văn phòng Anh ngữ ESL (SR 114). 

 

Hủy bỏ chương trình và ở nhà bản xứ hoặc ký túc xá 

Học sinh bỏ học tại chương trình Anh ngữ ESL sẽ không còn tiêu chuẩn để ở nhà bản xứ và ký túc 

xá nữa. Nếu bạn ở nhà bản xứ hoặc ký túc xá thuộc Anh ngữ ESL, văn phòng Anh ngữ ESL sẽ 

thông báo tới điều phối viên nhà bản xứ và dịch vụ cư trú về sự thay đổi địa vị của bạn. 
 

Hủy bỏ chương trình và tình trạng nhập cư 

Theo cục nhập cư Canada, nếu bạn đang theo Giấy phép Du học, bạn phải tham dự một cơ sở giáo 

dục được công nhận một cách toàn thời gian. Nếu bỏ chương trình, bạn không thể gia hạn Giấy 

phép Du học hay visa của bạn. Có thể bạn sẽ bị yêu cầu rời khỏi Canada ngay lập tức. 
 

Hủy bỏ chương trình và thẻ y tế Saskatchewan 

Bạn chỉ được giữ thẻ y tế Saskatchewan khi bạn đang tham dự chương trình này toàn thời gian. 

Nếu bỏ chương trình, thẻ y tế của bạn sẽ không còn hợp lệ. 

 

Hủy bỏ chương trình và điểm số 

 Nếu học sinh chính thức bỏ học trước kì thi giữa kỳ (sử dụng đơn xin thôi học được cung cấp 

bởi cố vấn học tập hoặc văn phòng Anh ngữ ESL) học sinh đó sẽ được nhận trang thái rút 

(W). Trạng thái rút không phải là một điểm trượt. 

 Học sinh nào nghỉ tham gia chương trình say khi kì thi giữa kì mà không có sự cho phép đặc 
biệt để bỏ học, sẽ bị nhận điểm trượt “không giấy tờ”. 

 Học sinh nào bỏ học một cách không chính thức hoặc chưa có phỏng vấn thôi học sẽ được 
nhận điểm NP. 

 Lưu ý rằng 1 điểm NP sẽ được tính là trượt và được tính vào yêu cầu ngưng học (RTD). 
Nếu học sinh trở lại học nhưng không tham dự bất cứ lớp học nào từ khi bắt đầu đến ngày cuối 

cùng của tuần thứ 2 trong lớp học, sẽ bị loại ra khỏi khóa học mà không có điểm số. 
 

Một sự thông cảm 

Đôi khi, nếu có những lý do cực kỳ quan trọng (người thân qua đời, bệnh tật nghiêm trọng hoặc 

tại nạn) để học sinh phải từ bỏ chương trình, một sự thông cảm cho việc rút học sẽ được cấp sau kì 

thi giữa kì. Vui lòng gửi yêu cầu chứng từ và tài liệu hỗ trợ đến giám đốc Anh ngữ ESL. Giám đốc 

Anh ngữ ESL sau đó sẽ chuyển giấy tờ đến giám đốc CCE để đưa ra quyết định xem có nên trả lại 

một phần học phí hay không. Học sinh có thể tham khảo ý kiến từ cố vấn/hướng dẫn học sinh về 

quá trình làm đơn yêu cầu.
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VI.    CHÍNH SÁCH THAM DỰ ANH NGỮ ESL 
 
Theo Lịch Chung Của Đại Học Regina:  “Tham dự các lớp học một cách thường xuyên và đúng 

giờ là cơ sở cho sự thành công trong học tập, và nó là điều bắt buộc đối với tất cả các học sinh. 

Nếu việc đến trễ và vắng mặt của một học sinh ảnh hưởng đến việc học hoặc việc đánh giá học 

của học sinh khác trong khóa, học sinh đó có thể bị phạt, bao gồm việc bị loại ra khỏi khóa học 

hoặc cấm làm bài thi cuối kỳ. Một cảnh báo bằng văn bản sẽ được gửi đến học sinh trước khi thực 

hiện hình phạt.” 
 

Chính sách này rất quan trọng trong chương trình của chúng ta bởi việc thực hành và nhận hướng 

dẫn từ giảng viên sẽ giúp bạn học tiếng Anh. Việc vắng mặt và trễ học sẽ cản trở sự phát triển các 

kỹ năng và vượt qua mức độ tiếp theo. Hơn nữa, việc vắng mặt và trễ học sẽ làm gián đoạn giáo 

viên và lớp học, khiến học sinh bỏ lỡ thông tin quan trọng và gây mất cân bằng với bạn cùng lớp, 

đặc biệt là việc học nhóm thường gặp tại các lớp Anh ngữ ESL 
 

CIC (cục nhập cư Canada) yêu cầu trường đại học phải thông báo tình trạng học học tập của 

học sinh mỗi học kỳ.  Qui định của CIC yêu cầu học sinh phải ở trong tình trạng tốt để tiếp tục 

giữ visa , nhưng nếu thiếu các yếu tố chính của khóa học , điều đó có thể dẫn đến điểm NP, gây 

ảnh hưởng xấu đến tình trạng thị thực học sinh của bạn. Xem trang 18 để biết thông tin chi tiết. 
 

Xin hãy lưu ý những điều sau: 

    Giảng viên sẽ đánh giá sự có mặt của bạn, bao gồm những lần đi trễ. 

 Nếu bạn bị ốm hoặc biết trước rằng bạn sẽ phải vắng mặt hoặc đi trễ, bạn phải thông báo với giảng 
viên của bạn bằng điện thoại hoặc email, trước giờ học. Nếu đang trong trường hợp khẩn cấp thì 
bạn có thể gọi đến văn phòng Anh ngữ ESL (306-585-4584) hoặc cố vấn học sinh (306) 585-
5252. 

 Bạn phải nộp giấy tờ khám của bác sĩ (hoặc các tài liệu liên quan) cho các buổi nghỉ học, bài 
tập lớp, và bài kiểm tra giữa kỳ. Sau đó, bạn phải xếp lịch với giảng viên để làm bài kiểm tra 
hoặc bài tập muộn. 

 Bạn có trách nhiệm thảo luận với giáo viên để tìm cách bù đắp cho việc học và bài tập không 
thể làm được do vắng mặt. 

 Nếu bạn muốn đi du lịch, bạn phải nói chuyện với giám đốc Anh ngữ ESL để nhận được sự cho phép 
kéo dài thời gian nghỉ học từ chương trình Anh ngữ ESL. 

 Nếu bạn bỏ lỡ hoặc dự định bỏ lỡ bài thi cuối kỳ do hoàn cảnh không kiểm soát được, bạn phải viết 
một email cùng với tài liệu hỗ trợ để gửi giám đốc Anh ngữ ESL. Giám đốc Anh ngữ ESL sau đó sẽ 
chuyển đến cho giám đốc của CCE. Giám đốc CCE sẽ quyết định xem có nên cho phép việc hoãn học 
hay không. . 

 Trước khi ủy quyền học sinh, hồ sơ đi học có thể được báo cáo cho trường đại học đối 
tác và nhà tài trợ chính. 

 

Hậu quả của việc thường xuyên vắng mặt 

Học sinh nào không tham dự lớp có thể bị yêu cầu họp mặt với cố vấn/hướng dẫn học sinh. Nếu việc 

tham dự trong lớp của họ vẫn không có sự tiến bộ, học sinh sẽ nhận được một bản cảnh cáo nêu rõ 

hậu quả của việc họ vắng mặt. Các hậu quả có thể bao gồm những bước sau. 

    bị từ chối cho vào lớp. 

    mất điểm do liên tục vắng mặt hoặc trễ. 

    nhận 0% cho các bài tập và bài kiểm tra bị lỡ.
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    bị loại ra khỏi lớp  

    nhận điểm NP vì các phần chính chưa được hoàn thành trong khóa học. 
 

Nếu các vấn đề vẫn tiếp tục sau khi nhận được văn bản cảnh cáo. Hậu quả sẽ được thực thi bởi 

giảng viên. Ngoài ra, một cuộc họp với người giám đốc ESL sẽ được diễn ra và có khả năng sẽ dẫn 

tới những hành động tiếp theo. 

 

Kháng nghị phán quyết về việc đi học 

Nếu bạn không hài lòng với phán quyết đi học được đưa ra, bạn có thể khiếu nại lên ủy ban kháng nghị 

học sinh của CCE để thay đổi phán quyết. Để biết thêm thông tin về cách khiếu nại sinh viên CCE, xem 

trang 14 KHÁNG CÁO HỌC TẬP của học sinh. Để được trợ giúp về các quy trình hoặc quá trình khiếu 

nại khác, vui lòng liên hệ hoặc gửi mail tới cố vấn/ hưỡng dẫn học sinh phòng LI 122. 
 
 

VII.    ĐÁNH GIÁ LẠI ĐIỂM 
 
Đôi khi học sinh cảm thấy điểm số nhận được là sai. Nếu học sinh không hài lòng với điểm số, người 

đó có thể yêu cầu được phúc khảo. Có 2 cấp độ đánh giá lại trong chương trình Anh ngữ ESL: chính 

thức và không chính thức. 

 

Đánh giá lại điểm một cách không chính thức 

Học sinh nào nghĩ rằng có sai lầm trong việc tính toán kết quả điểm cuối cùng thì có thể yêu cầu 

đánh giá lại bằng cách không chính thức. Nó có nghĩa là các điểm của việc hoạt động trong lớp 

và kết quả của các bài kiểm tra sẽ được tính lại để chắc chắn là chúng phù hợp. Điều này sẽ được 

được thực hiện với giảng viên, nhưng nếu giảng viên không thể, người điều hành ESLvà điều 

phối viên học tập sẽ đánh giá lại. Để yêu cầu việc đánh giá lại điểm không chính thức, học sinh 

phải điền vào đơn mà cố vấn /hướng dẫn học sinh hoặc văn phòng ESL cung cấp. 
 

Lưu ý: việc đệ đơn yêu cầu này không được muộn hơn 2 tuần sau khi đã biết điểm số cuối cùng. 
 

Đánh giá lại điểm một cách chính thức 

Nếu không hài lòng về kết quả của cấp độ không chính thức, học sinh có thể khiếu nại một 
cách chính thức bằng cách nộp những thứ sau đây cho văn phòng đăng ký của đại học Regina: 

 

 1 mẫu đánh giá lại điểm số cuối cùng và có thể bao gồm 1 lá thư yêu cầu đánh giá lại; 

 chi phí cho vệc đánh giá lại (lệ phí sẽ được hoàn trả nếu điểm số đánh giá lại ít nhất tăng 5%); 

và 

    phiên bản gốc (đã điểm) của tất cả các việc học. 
 

Văn phòng đăng ký của đại học Regina sẽ gửi các tài liệu đến trưởng bộ phận cung cấp khóa học 

(hoặc tới giám đốc hoặc người bổ nhiệm tại cơ sở không có phòng ban). Việc tái thẩm định, lần đầu 

sẽ được thực hiện bởi giảng viên ban đầu, nếu có thể. Nhưng nếu kết quả điểm không cao hơn được, 

việc đánh giá lại sẽ được thực thi bởi 1 hoặc có thể là 2 giảng viên khác trong cùng một khóa. Giám
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đốc, hoặc người bổ nhiệm sẽ thông báo cho văn phòng đăng ký về kết quả của việc tại thẩm định để 
văn phòng đăng ký sẽ thông báo lại cho học sinh. Việc đánh giá lại sẽ không ít hơn điểm ban đầu. 

 

Yêu cầu đánh giá lại chính thức phải được nộp trong vòng 6 tuần sau khi điểm số của học sinh 

được đăng tải trên mạng. 
 

Kháng nghị phán quyết về đánh giá lại điểm số 

Học sinh nào không hài lòng về kết quả đánh giá lại chính thức có thể thảo luận vấn đề vơi phó chủ 

tịch (sinh viên) tại phòng 251 trung tâm Dr. Riddell, số điện thoại 306-585-4743 để xem có nên 

kháng cáo thêm hay không. 
 

Nếu cần trợ giúp về quy trinh này, hãy liên hệ hoặc gửi email đến cố vấn/hướng dẫn học sinh phòng 

LI 122. 
 

 

VIII. THAY ĐỔI LỊCH TRÌNH 
 
Sau khi lịch học được định ra, nếu học sinh muốn thay đổi lịch trình, học sinh ấy phải điền vào đơn 

yêu cầu thay đổi lịch trình Anh ngữ ESL và nộp tới văn phòng hành chính Anh ngữ ESL để được 

xem xét. Yêu cầu phải được nộp càng sớm càng tốt và sẽ không được xem xét sau tuần đầu tiên của 

lớp học. 
 

Điều phối viên học tập sẽ xem xét đơn yêu cầu của bạn và ra quyết định về lịch trình thay đổi. 
 

Quyết định này sẽ được thông báo qua email của bạn. Quyết định này là quyết định cuối cùng và 

các yêu cầu thêm khác sẽ không được chấp thuận. Quyết định thay đổi lịch trình sẽ được thực thi 

ngay lập tức sau bài thi xếp lớp muộn của mỗi kỳ. 
 
 

IX.    TIỆN ÍCH HỌC TẬP 
 
Nếu học sinh có thương tích, tàn tật hay đau ốm nào mà cảm thấy cần tiện ích học tập , học 

sinh ấy có thể thảo luận với giảng viên sau khi liên hệ đến trung tâm hỗ trợ sinh viên tại 

phòng 251 trung tâm Riddell, số điện thoại 306-585-4631, email  accessibility@uregina.ca . 
 

X.      THÀNH TÍCH HỌC TẬP 
 

 

A.        SỰ KIỂM SOÁT, ĐÌNH CHỈ VÀ ĐĂNG KÝ LẠI SAU RTD 
 

Trong chương trình Anh ngữ ESL, thành tích học tập của học sinh tính toán bằng việc vượt qua trình độ 

học. Nhưng với trường đại học Regina, thành tích học tập là điểm số trung bình môn (GPA). Nếu thành 

tích học tập của học sinh quá thấp, chương trình Anh ngữ ESL và tường đại học sẽ kèm cặp học sinh và 

giúp đỡ khi học sinh gặp khó khăn với thành tịch học tập. 
 

Trước hết, học sinh nào có điểm số quá thấp sẽ bị kiểm soát, nghĩa là chịu sự giám sát của cố vấn/ 

hướng dẫn học sinh và giảng viên. Sau đó, nếu học sinh vẫn không thể đáp ứng được tiêu chuẩn tối 

thiểu, cô ta hoặc anh ta sẽ bị yêu cầu ngừng học (RTD), nghĩa là sẽ bị yêu cầu rời trường trong 
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trong khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó học sinh có thể xin đăng ký lại tiếp tục 
học. 

Sự kiểm soát tại ESL khi trượt lần 2 cùng một cấp độ 

 Sau 2 lần trượt ở cùng một cấp (bao gồm cả lần “bỏ học” không chính thức sau kì thi gữa kỳ- 

điểm NP), học sinh sẽ bị bắt phải làm bài kiểm tra xếp lớp thử thách, được chương trình Anh 

ngữ ESL trả tiền, để tính toán một cách khách quan trình độ tiếng Anh của học sinh đó. Nếu kết 

quả kiểm tra thấp hơn trình độ mà họ đã trượt, học sinh sẽ phải học tại trình độ thấp hơn đó. Xin 

lưu ý: đó là trách nhiệm của học sinh để đăng ký kiểm tra xếp lớp. 
 

    Những lần trượt không nhất thiết phải liên tiếp. 

 Sau khi làm bài thi xếp lớp thử thách, học sinh đó sẽ được cho phép học lại lần 3 và cũng là lần cuối 

cùng. Khi học lại 1 cấp độ lần thứ 3, học sinh sẽ phải gặp cố vấn học sinh trong tuần đầu và mỗi 2 

tuần sau đó để thảo luận về thói quen, định hướng và kế hoạch tương lai trong học tập trước khi tiếp 

tục học chương trình ESL. 
 

 

Yêu cầu ngưng học (RTD) khi trượt lần 3 cùng một cấp độ 

    Nếu học sinh trượt lần thứ 3 trong cùng một cấp độ, học sinh đó sẽ bị yêu cầu ngừng học (RTD) 

trong chương trình Anh ngữ ESL trong một kỳ. Những lần trượt không nhất thiết phải xảy ra liên tục. 
 
 

Đăng ký lại chương trình ESL 
 

 Sau một kỳ vắng mặt khỏi chương trình do nhận được RTD lần thứ nhất, học sinh có thể đăng 

ký làm lại bài kiểm tra xếp lớp và học sinh đó sẽ được xếp ở cấp độ được chỉ định kết quả bài 

kiểm tra, ngay cả khi cấp độ học trước khi bị RTD có cao hơn đi nữa . 

 Học sinh phải gặp cố vấn/ hướng dẫn học sinh vào tuần đầu và mỗi 2 tuần sau đó để thảo 
luận về thói quen, định hướng và kế hoạch tương lai trong học tập trước khi tiếp tục học 
chương trình Anh ngữ ESL 
. 

 

 

RTD vô thời hạn và đăng ký lại ESL khi trượt lần 4 cùng một cấp độ 
 

    Nếu 1 học sinh bị trượt 4 lần sau khi đăng ký lại, người đó sẽ bị rút khỏi chương trình Anh ngữ ESL 

nhưng ít nhất là 1 kì. Chắc chắn, học viên phải thỉnh cầu giám đốc Anh ngữ ESL để có thể đăng kí lại. 

 Để thỉnh cầu học sinh phải nộp 1 bản kế hoạch đề xuất các để thành công trong việc học, 

những lý do gây nên sự thất bại của họ và cách khắc phục chúng. Giám đốc Anh ngữ ESL sẽ 

gửi quyết định dựa trên tính thuyết phục của đơn thỉnh cầu của học sinh. 

 Nếu lời thỉnh cầu được chấp thuận, học sinh sẽ phải làm bài kiểm tra xếp lớp lần nữa và sẽ được lại 
chấp thuận học lại chương trình Anh ngữ ESL tại trình độ được chỉ định, bởi kết quả bài kiểm tra, 
ngay cả khi cấp độ trước RTD cao hơn đi nữa.
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 Mặt khác, khi đã được chấp thuận học lại, họ sẽ phải gặp cố vấn/ hướng dấn học tập tuần đầu và 

mỗi 2 tuần sau đó để thảo luận về thói quen, định hướng và kế hoạch tương lai trong học tập trước 

khi tiếp tục tiếp tục học chương trình Anh ngữ ESL 

 

B.        KHÁNG CÁO HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 
 

Kháng nghị phán quyết về sự kiểm soát và đình chỉ học 

Đôi khi học sinh phản đối phán quyết của chương trình Anh ngữ ESL làm ra về việc kiểm soát, 

đình chỉ và đăng kí học lại sau khi RTD. Nếu các bạn không hài lòng với quyết định của chương 

trình làm ra, bạn có thể kháng nghị đến Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên của CCE để được ủy ban 

lắng nghe ở cả hai phía của cuộc tranh luận. 
 

Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên của CCE sẽ xem xét về sự quản chế, đình chỉ học và RTD để đưa ra 

quyết định ngoại lệ từ chương trình như học sinh đã yêu cầu. 
 

Lưu ý: Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên CCE không: 

 xem xét điểm số. Nếu bạn không hài lòng về điểm của mình, xem trang 12 để biết cách đánh giá 
lại điểm số; hoặc 

 xem xét kháng nghị phán quyết về việc vi phạm trong và ngoài việc học. Nếu bạn không hài 
lòng với quyết định về sự vi phạm trong và ngoài việc học, xem trang 16. 

 
 

Trước khi làm kháng cáo học tập 

    Tập làm quen với các quy định, chính sách, thủ tục hiện hành liên quan đến tình huống của bạn. Tìm 

hiểu những quy định chung liên quan đến yêu cầu học tập, các hình phạt và thủ tục kháng cáo bằng 

cách tham khảo các tà liệu thích hợp (ví dụ lịch chung của đại học Regina). Tham vấn với nhân 

viên hỗ trợ học sinh của trường và cố vấn/ hướng dẫn học sinh để làm rõ về các quy định, chính 

sách và thủ tục hiện hành. 

 Hãy thử tất cả các phương tiện không chính thức để giải quyết những khác biệt trong 
quan điểm này bao gồm việc gặp gỡ giảng viên, cố vấn học tập, và giám đốc Anh ngữ 
ESL. 

 
 

Hướng dẫn và thủ tục kháng cáo học tập 

BƯỚC 1:  Việc kháng nghị lên Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên của CCE phải được thực hiện bằng 
văn bản trong vòng 2 tuần kể từ ngày các phán quyết học tập được thông báo. Hãy gửi tới: 

 

Chủ tịch Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên của CCE 

Trung tâm giáo dục thường xuyên, phòn 104 

Tòa nhà cao đẳng, đại học Regina 

Regina, SK S4S 0A2 
 

*Lưu ý: Những kháng nghị trễ sẽ không được xem xét. Giám đốc Anh ngữ ESL sẽ thừa nhận 

bằng văn bản  

Nếu bạn quyết định kháng nghị, hãy trình bày đầy đủ tất cả các khía cạnh, bằng chứng mà bạn 

muốn được xem xét cùng với các tín điều mà bạn mong muốn (ví dụ việc được đánh giá điểm yêu 

cầu ngưng học), cũng như các căn cứ trong tín điều đó.
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Trạng huống của bạn sẽ vững chắc hơn nếu được hỗ trợ thêm bằng các văn bản chẳng hạn như các 

lá thư từ bạn hoặc gửi đến bạn viết tình huống của bạn, bằng chứng về hoàn cảnh ốm đau hay hoàn 

cảnh khó khăn tồn tại mà có thể được thông cảm, vv. Bản sao của các tài liệu đó phải được đệ trình 

cùng với đơn khiếu nại. 
 

Tạo trường hợp tốt nhất có thể cho chính bạn và đừng dựa vào bên thứ 3 làm giúp bạn (ví dụ: giảng 

viên, giám đốc Anh ngữ ESL, cố vấn/hướng dẫn học sinh). Quá trình kháng cáo không bao gồm 

việc xác nhận hoặc điều tra thực tế độc lập. Kết quả khiếu nại chỉ phụ thuộc vào bằng chứng do các 

bên đệ trình. 
 
BƯỚC 2: Nếu học sinh nghĩ rằng Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên của CCE làm không công bằng, học 

sinh có thể gửi lại các yêu cầu chính thức về kháng cáo bằng văn bản cho thư ký của trường đại học trong 

vòng 30 ngày kể từ khi có thư quyết định từ CCE . 
 

Gửi thư yêu cầu tới: 
 

Thư ký của trường đại học  

Hội Đồng Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên  

Tòa nhà hành chính/nhân văn, phòng 505.4 

Đại học Regina 

Regina, SK S4S 0A2 
 

Lưu ý: Sự phản đối hoặc không hài lòng với nghị quyết của Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên của 

CCE không đủ cơ sở để kêu gọi Hội Đồng Ủy Ban Khiếu Nại Sinh Viên, bạn phải chứng minh 

được rằng quyết định đó là không công bằng hoặc thiên vị và không đáng bị hủy bỏ. 
 

Để được giúp đỡ về quy trình kháng cáo học tập CCE hoặc các quý trình khác, hãy đến gặp hoặc gửi 

email tới cố vân/hướng dẫn học sinh phòng LI122. 
 

 

XI.    VI PHẠM TRONG VÀ NGOÀI VIỆC HỌC 
 

 

A.        VI PHẠM TRONG VIỆC HỌC 
 

Trường đại học hi vọng tất cả các thành viên trong cộng đồng cố gắng hết mình và trung thực trong 

việc ai là người nghiên cứu văn bản và ý tưởng.   Chương trình ESL có chính sách dành cho việc 

vi phạm trong việc học dựa trên chính sách của đại học Regina, được tìm thấy trong trang sau: 

http://www.uregina.ca/gencal/ugcal/attendanceEvaluation/ugcal_77.shtml.  Vui lòng đọc các định 

nghĩa sau về các vi phạm và nhận thức những hậu quả mang lại. 
 

Đạo văn 

Đạo văn là lấy tác phẩm của người khác và giả làm của mình. Nguồn bao gồm: sách, tạp chí báo, 

chương trình máy tính, Internet hoặc nguồn đã xuất bản. Đạo văn bao gồm cả văn viết bởi một ai 

đó và giả vờ nó được viết bởi chính mình.  
 

Nếu bạn viết 1 bài văn cho một kỳ và trình bày bài văn ấy trong kỳ khác (mà không có sự cho phép của 

giảng viên) thì điều đó vẫn bị xem là đạo văn. Việc nhớ câu từ trong văn viết của người khác và dùng 

chúng trong văn nói thì vẫn là đạo văn. 
 

Nếu bạn sử dụng từ chính xác của ai đó, bạn phải cho dấu trích dẫn và đề cập tới tác giả. Nếu bạn lấy ý 

tưởng từ một nhà văn nhưng dùng từ ngữ của chính mình (diễn giải hoạc tóm tắt) tác giả vẫn phải được đề 

cập đến.

http://www.uregina.ca/gencal/ugcal/attendanceEvaluation/ugcal_77.shtml
http://www.uregina.ca/gencal/ugcal/attendanceEvaluation/ugcal_77.shtml
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 Gian lận 
 

Gian lận là dùng từ điển, ghi chú, đồ biểu, điện thoại hoặc được sự giúp đỡ từ học sinh khác 

trong lúc làm bài kiểm tra, thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ. Nó bao gồm cả việc hỏi bài người khác và 

nhắc bài trong lúc làm bài kiểm tra, chép bài của người khác hoặc cho phép người khác chép 

trong lúc làm bài kiểm tra. 
 

Lưu ý: Không được nói chuyện và giao tiếp dưới mọi hình thức trong giờ kiểm tra. 
 

 

Hậu quả của việc đạo văn và gian lận 

Cấp 005, 010, 020, và 030 
 

Giảng viên sẽ cảnh cáo học sinh về hậu quả trong học tập dưới dạng văn bản. Học sinh sẽ có cơ hội 

sữa chữa lỗi lầm, tuy nhiên nếu vi phạm học tập vẫn tiếp tục, giám đốc Anh ngữ ESL (có khi sẽ là 

giám đốc CCE) sẽ nhận được thông báo và sẽ điều tra vấn đề để quyết định hình phạt trong tình 

huống thích hợp. 

 
Cấp 040 và EAP NÂNG CAO (050) 

 
Chương trình ESL của chúng tôi cho rằng các học sinh ở cấp 040 và EAP nâng cao (cấp 050) đã 

nhận thức được chính sách của đại học Regina về đạo văn và gian lận. Giảng viên sẽ thông báo mọi 

vụ về đạo văn và gian lận đến giám đốc Anh ngữ ESL. Giám đốc Anh ngữ ESL sẽ hợp tác với giảng 

viên để chuẩn bị hồ sơ để cho giám đốc Anh ngữ ESL có thể tham khảo với giảng viên đó và điều 

tra vấn đề để quyết định có nên đưa ra hình phạt trong tình huống này không. 
 

Để biết thêm về quy trình kháng cáo, xem phần kháng nghị phán quyết vi phạm trong và ngoài việc 

học ở trang 18. 
 

B.        VI PHẠM NGOÀI VIỆC HỌC: TRONG ĐOÀN THỂ TRƯỜNG  

Những kỳ vọng về hành vi trong đoàn thể trường 
 

Đại học Regina cam kết tạo và duy trì môi trường nơi các thành viên trong trường đại học có 

thể sống, làm việc và học tập trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, không có sự vi phạm 

nhân quyền và phân biệt đối xử. Chính sách này có ý là: 
 

 Bạn nên luôn cảm thấy an toàn và được tôn trọng tại đại học Regina. Nếu ai đó trong trường 

không cho bạn khả năng sống hoặc học mà không có sự quấy rối và phân biệt đối xử, bạn có 

thể liên hệ đến người giúp đỡ như cố vấn/hướng dẫn học tập, giảng viên giám đốc Anh ngữ 

ESL hoặc người đại diện từ bảo vệ trường hoặc dịch vụ học sinh. 

    Bạn có trách nhiệm khiến cho người khác cảm thấy an toàn và được tôn trọng tại trường đại học 

Regina. Hãy duy trì thái độ hợp tác và tôn trọng mọi người trong đại học.
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 Hậu quả của việc vi phạm ngoài việc học trong trường 
 

Khi thành viên nào của trường đại học không tôn trọng người khác, ăn cắp, xâm phạm, hoặc làm 

phiền đến công cộng. Những hành động của họ được gọi là “vi phạm ngoài việc học”. Một vài sự 

vi phạm ngoài học tập là rất nghiêm trọng. nếu người nào đó trong trường báo cáo về 1 vụ vi 

phạm ngoài học tập, 2 cuộc điều tra lập tức được tiến hành bởi bảo vệ của trường và giám đốc 

Anh ngữ ESL (có khi là giám đốc CCE) để phỏng vấn những người có liên quan tới. Sau đó 1 bài 

báo cáo sẽ được trao cho phó chủ tịch hội học sinh để đưa ra hình phạt. 
 

Những cuộc trò chuyện giữa bạn và cố vấn/hướng dẫn học sinh hay giám đốc CCE về sự vi phạm 

ngoài học tập (bạn là người báo cáo hoặc có ai đó tố cáo bạn) sẽ không được chia sẻ với bất kỳ học 

sinh hoặc giảng viên nào. Chúng phải được bảo mật. 
 
 

C.        VI PHẠM NGOÀI VIỆC HỌC: TRONG LỚP  

Những kỳ vọng về hành vi trong lớp 

Học sinh nào đến với chương trình Anh ngữ ESL và đại học để học đều có quyền được ở trong 

môi trường thúc đẩy học tập tại lớp. Chính sách này có nghĩa là: 

    bạn có quyền ở trong môi tường thúc đẩy học tập tại lớp, và 

    bạn có trách nhiệm phải giúp đỡ xây dựng môi trường này. 

 Để tạo ra một môi trường có lợi, học sinh phải làm những điều sau: 

    tham dự và đến lớp đúng giờ. 

    tập trung vào các hoạt động trong lớp và không nói chuyện với học sinh khác 

    sử dụng hiệu quả các cơ hội để học ngôn ngữ 

 để cho các bạn cùng lớp sữ dụng hiệu quả các cơ hội để học ngôn ngữ và không gây mất tập 
trung trong lớp 

 chỉ dùng điện thoại di động khi giảng viên cần dùng cho bài học và cho phép học sinh dùng 
nó. 

    trước khi bạn ghi lại nội dung nào đó trong lớp học, phải đảm bảo đã có sự cho phép từ giảng viên 
và bạn cùng lớp. Điều này bao gồm ghi hình bằng điện thoại di động, ảnh và phim.  
. 

 
Hậu quả của việc cư xử không đúng trong lớp 

Việc làm gián đoạn môi trường học trong lớp là vi phạm ngoài học tập, học sinh nào không tuân theo 

chính sách cư xử của chương trình Anh ngữ ESL sẽ phải chịu hậu quả. Đầu tiên, học sinh sẽ nhận 

được một văn bản cảnh báo yêu cầu dừng các hành vi không phù hợp và giải thích hậu quả nếu hành 

vi của họ không được cải thiện. Những hậu quả này bao gồm 

    bị yêu cầu rời khỏi lớp học 

    bị từ chối vào lớp học 

    mất điểm 

    (trong các trường nghiêm trọng) bị cấm làm bài kiểm tra cuối kỳ.
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Nếu vấn để này vẫn tiếp tục xảy ra, giảng viên sẽ liên hệ tới giám đốc Anh ngữ ESL để đưa ra quyết định 

về vụ này. Có thể giám đốc Anh ngữ ESL sẽ hợp tác với giám đốc CCE và phó chủ tịch (hội học sinh). 

Vui lòng kiểm tra giáo trình lớp để biết chi tiết về việc đi học, đi trễ và các hành vi trong lớp khác. 

 

D. KHÁNG NGHỊ PHÁN QUYẾT VI PHẠM TRONG VÀ NGOÀI VIỆC 
HỌC 

 

Nếu bạn không hài lòng với nghị quyết về vi phạm trong và ngoài học tập, bạn có thể viết 1 lá thư khiếu 

nại và gửi đến thư ký trường địa học (hoặc gọi tới văn phòng của họ 306-585-5545) để được đem đơn 

khiếu nại đến ủy ban hội đồng kỷ luật học sinh (đại học đối tác). Để biết thêm thông tin vể quy trình kháng 

nghị phán quyết vi phạm trong và ngoài học tập, liên hệ tới cố vấn/ hướng dẫn học sinh để được giải thích 

các bước bạn cần thức hiện và giúp đỡ bạn với các tài liệu. 
 

 

XII. LUẬT CỦA CỤC DI TRÚ CANADA (CIC) 
 

A.        HỌC TRONG KHI Ở CANADA 
 

Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014, tất cả những người có Giấy phép Du học ở Canada sẽ cần phải 

tích cực theo đuổi việc học. Điều này có nghĩa là: 
 

 nếu bạn có Giấy phép Du học, bạn phải duy trì tình trạng ghi danh và có tiến bộ hợp lý và kịp 
thời để hoàn thành chương trình của bạn; và 

    thất bại trong việc này có thể dẫn tới việc bị loại khỏi Canada. 

 
Cơ sở giáo dục của bạn sẽ báo cáo về việc tiếp tục ghi danh và tình trạng học tập của bạn đến 

cục di trú (CIC). Bạn cũng có thể bị văn phòng nhập cư yêu cầu đưa ra bằng chứng về việc 

tiếp tục ghi danh và tình trạng học tập. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 
 

B.        LÀM VIỆC 
 

ĐIỀU QUAN TRỌNG:  nếu bạn đang học Tiếng Anh như là Ngôn Ngữ Thứ 2 (ESL) tại đại học 

Regina, bạn KHÔNG được phép làm việc trong khi đang học. Trừ phi, bạn đủ điều kiện nộp đơn xin 

giấy phép lao động với kết quả tích cực của Ý Kiến về Thị Trường Lao Động từ Việc Làm và Phát Triển 

Xã Hội Canada.   
 

Trách nhiệm của bạn và trách nhiệm của người sử dụng lao động của bạn là đảm bảo rằng bạn đủ điều 

kiện làm việc ngoài trường mà không cần tới giấy phép lao động trước khi bắt đầu làm. Nếu bạn bắt 

đầu làm việc ngoài trường mà không đáp ứng được yêu cầu trình độ chuyên môn, bạn sẽ phải chịu các 

biện pháp cưỡng chế theo Quy Định Bảo Vệ Người Nhập Cư và Tị Nạn. Vui lòng truy cập trang web 

của cục di trú Canada để biết thêm chi tiết  http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp . 
 

C.        SAU KHI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ ESL 
 
Học sinh nào đang theo học chương trình cử nhân bao gồm thành phần ESL/FSL (ESL+1) có đủ 

điều kiện làm việc ngoài khuôn viên trường chỉ khi họ đã hoàn thành ESL/FSL. Để biết thêm thông 

tin, xem http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-off-campus.asp

http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/work-off-campus.asp
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Thông tin quan trọng: Nếu bạn đang học tiếng anh hoặc tiếng Pháp như là ngôn ngữ thứ 2 (ESL/FSL) 

hoặc tham gia khóa học giáo dục phổ thông hoặc dự bị, bạn không thể làm việc trong thời gian học tập. Để 

biết thêm thông tin, xem 

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp 
 

D.        TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN– THAY ĐỔI TỔ CHỨC 
Nếu bạn đăng ký du học vào hoặc sau ngày 1 tháng 6 năm 2014, bạn sẽ phải thông báo với CIC thông 

qua MyCIC ngay khi bạn chuyển đổi từ cơ sở giáo dục này sang nơi khác ngay cả khi cùng 1 cấp 

độ học tập. Xem thông tin chi tiết tại   http://www.cic.gc.ca/english/study/study- changes.asp 
 

Bạn nên truy cập trang web của CIC để đọc qua những thay đổi này: 

 
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp 

 

Để xem phần tóm tắt về những thay đổi này tại CIC website, truy cập cào trang dưới đây: 

 
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp 

 

Xin hãy liên hệ văn phòng chính của chương trình Anh ngữ ESL để biết thêm chi tiết. 

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5552ETOC.asp
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http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-changes.asp
http://www.cic.gc.ca/english/department/media/notices/2014-02-12.asp

