
 

 

 

• tất cả những học sinh không phải công dân Canada 

• Những học sinh và gia đình họ chưa biết về Prairie 
Spirit School Division và những người không nói 
tiếng anh như ngôn ngữ mẹ đẻ 

vui lòng ghé thăm trong vòng 1 đến 2 giờ 
 
 
 
 

 

• Giới thiệu các gia đình đến với tiếng Anh bởi một 
đội ngũ về ngôn ngữ bổ sung (EAL) 

• Ghi danh cho học sinh ở trường tiểu học và trung 
học 

• Đánh giá trình độ ngôn ngữ EAL của học sinh 

• Gợi ý những sự hỗ trợ và chương trình cho 
học sinh 

• Giới thiệu các gia đình đến với Settlement 
Support Worker in Schools (SSWIS)* người sẽ 
giúp các gia đình kết nối với cộng đồng mới 

*Saskatoon Open Door Society 

• Bạn sẽ được chào đón bởi thành viên của đội 
ngũ EAL. Một thông dịch viên có thể được cung 
cấp, nếu cần. 

• Bạn sẽ ghi danh cho con của bạn. Tại lúc này bạn được 
yêu cầu xuất trình những tài liệu phù hợp để hoàn tất 
thủ tục nhập học. 

• Bạn sẽ được giới thiệu đến với một nhân viên hỗ trợ 
(SSWIS) người này sẽ sẵn sàng giúp đỡ gia đình 
bạn khi mọi người đặt chân đến một cộng đồng 
mới. 

• Con của bạn sẽ làm bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ 
để đánh giá những kĩ năng tiếng Anh của họ . Thông 
tin này sẽ được chia sẻ với trường của con bạn. 

Newcomer Welcome Centre 

 
Những ai nên đến trung tâm ? 

Trung tâm sẽ  giúp những gì  ? Tôi có thể  mong chờ  những gì  khi tôi  ghé thăm?  



• Chứng nhận tuổi của học sinh – ví dụ: giấy tờ nhập
cư, passport, thẻ căn cước, giấy khai sinh

• Chứng nhận tình trạng nhập cư – ví dụ: giấy
tờ tạm trú, passport, thẻ thường trú nhân,
thẻ căn cước công dân

• Chứng nhận sự cư trú – ví dụ: hợp đồng thuê (mua)
nhà, hóa đơn tiện ích, bằng chứng đã gửi qua bưu
điện (vd: hóa đơn, v.v…)

• Học bạ - ví dụ: phiếu báo điểm của học sinh tiểu học
hoặc bảng điểm chính thức của học sinh trung học
được dịch qua tiếng anh

Newcomer 
Welcome 
Centre

(Trung Tâm Đón Tiếp Người Mới) 

Trung Tâm Đón Tiếp Người Mới sẽ hỗ trợ các 
gia đình và giới thiệu mọi người đến với  

Prairie Spirit School Division 

121 Collins Street 
Warman, Saskatchewan 

sđt: 306-683-2800  
email: info@spiritsd.ca  

website: www.spiritsd.ca 

Tôi nên mang theo những gì đến trung tâm ? 

Lịch hẹn: 

Ngày và giờ 

sđt: 306-683-2800 

vui lòng chỉ ghé thăm từ 1 đến 2 giờ 

giáo viên tại trung tâm: 
Liz Harrison 

Cheryl Redekopp 




