
                                                                                  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

HELLO FROM CANADA 

 

 

“I highly recommend COTR 

to you and your parents…” 
 

Hi everyone, my name is Khoa Nguyen. I have been 
studying in Canada since 2009 and Canada is a 
beautiful country which has a lot of amazing scenery 
across the country. I am a full time student taking an 
Accounting major at College of the Rockies (COTR).  
 
COTR provides a lot of conveniences for international 
students who come from everywhere around the 
world including many programs, courses, outdoor 
and indoor activities, and a safe and friendly 
environment. I have met so many amazing friends 
while I’m studying here and I have learned a lot from 

them. If your English skills are not good, don’t be shy to ask your friends and teachers to correct you 
because it is the best way for you to improve your English. If this is your first time studying abroad, 
don’t worry! COTR's staff would love to help you to find a Host Family which will provide you a very 
warm welcome and a good meal every day. 
 
In my opinion, studying at COTR helps you to have a very first step for higher education or universities in 
Canada. From what I have experienced, I highly recommend COTR to you and your parents to consider 
where you can put your trust and your future in.   
 

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT US AT… 
 

COTR INTERNATIONAL  
College of the Rockies      Phone: 1.250.489.8248 

2700 College Way, P.O. Box 8500    email: international@cotr.bc.ca 

Cranbrook, BC V1C 5L7     website: www.cotr.bc.ca/cotr-international 

Creating awareness by supporting internationalization and global learning opportunities for our students, staff and community. 



                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LỜI CHÀO TỪ CANADA... 
 
 

Xin chào mọi người, tôi tên Khoa Nguyễn; tôi hiện 
đang du học tại Canada từ năm 2009 và Canada là 
một nước đẹp có rất nhiều cảnh quan tuyệt vời. Hiện 
tôi đang là sinh viên chính thức và đang theo học 
chuyên ngành Kế toán tại trường cao đẳng College of 
the Rockie (COTR). COTR cung cấp nhiều sự thuận lợi 
cho sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới 
như những chương trình học, những hoạt động trong 
và ngoài trời, và một môi trường thân thiện. Tôi gặp 
rất nhiều người bạn tuyệt vời khi tôi đang theo học 
tại đây và học hỏi rất nhiều từ họ. Nếu kỹ năng tiếng 
Anh của bạn không khá, đừng ngại ngùng đề nghị họ 
sửa cho bạn bởi vì đó là cách tốt nhất để bạn trau dồi 
và nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn. Và nếu đây 
là lần đầu tiên bạn du học tại COTR, đừng lo ! Đội ngũ 
nhân viên của trường rất sẵn lòng để giúp tìm cho 
bạn một gia đình bản xứ ( homestay ) và bạn sẽ được 
cung cấp một sự ấm cúng và bữa ăn ngon hằng ngày. 

 
Theo ý kiến của riêng tôi, việc theo học tại COTR giúp cho bạn có một nền tảng ban đầu cho những 
chương trình học cao hơn hoặc cho các trường đại học. Theo những kình nghiệm tôi đã và đang có; tôi 
muốn giới thiệu trường COTR  đến các bạn và các bậc phụ huynh khi cân nhắc việc đặt lòng tin và tương 
lai của các bạn. 
 
 
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ CHÚNG TÔI:

 

COTR INTERNATIONAL  
College of the Rockies      Phone: 1.250.489.8248 

2700 College Way, P.O. Box 8500    email: international@cotr.bc.ca 

Cranbrook, BC V1C 5L7     website: www.cotr.bc.ca/cotr-international 

 

Creating awareness by supporting internationalization and global learning opportunities for our students, staff and community. 


