Hãy Coi Chừng Các Trường và Bằng Cấp Giả
Nếu quý vị dự định đi học tại B.C., hãy nhớ chọn trường kỹ lưỡng. Những trường giả tạo trên
mạng có thể lừa quý vị trả tiền cho một bằng cấp vô giá trị. Nếu một trường huấn luyện nghề
nghiệp của tư nhân đóng cửa, quý vị có thể không được hoàn lại học phí. Hãy tự bảo vệ bằng
cách biết rõ các sự thật về trường và bằng cấp giả.

Trường công và trường tư: Khác biệt như thế nào?
Trường công tại B.C. nói chung có phẩm chất cao và có mở nhiều chương trình khác nhau, từ
bằng cấp văn hóa đến bằng tốt nghiệp huấn nghệ. Trường tư có phẩm chất khác nhau tùy
trường và trong một số trường hợp có nhiều rủi ro. Trước khi chọn bất cứ trường nào, quý vị
nên tìm hiểu xem trường nào phải chịu các quy chế kiểm soát, và nên đến viếng thăm và nói
chuyện với một số học viên và giảng viên của trường đó.

Tôi muốn học ra bằng cử nhân: Làm thế nào để tôi kiểm chứng được
các trường nào là hợp lệ chính danh?
Chính quyền British Columbia cho phép một số trường công và tư được cấp bằng cử nhân.
Nếu quý vị muốn theo học một chương trình cấp bằng cử nhân, hãy biết chắc là trường đó
được phép của tỉnh bang. Nếu không có liệt kê tên trường đó, bằng của quý vị có thể vô giá trị.

Các trường huấn nghệ tư: Có các biện pháp bảo vệ cho học viên hay
không?
Có hàng trăm trường huấn nghệ tư tại B.C. mở các lớp huấn luyện cho nhiều loại việc làm có
tay nghề khác nhau, gồm cả chuyên viên kỹ thuật xe hơi, tài xế xe tải, phụ tá văn phòng và nha
khoa, thảo chương viên điện toán, phụ tá hành chánh pháp lý, thợ làm tóc và nhân viên hoạch
định sinh hoạt.
Nếu một trường có mở một chương trình huấn luyện liên quan đến nghề nghiệp gồm ít nhất 40
giờ giảng dạy và học phí từ $1,000 trở lên thì trường đó phải ghi danh với Cơ Quan Phụ Trách
Các Viện Huấn Luyện Nghề Nghiệp Tư Nhân (PCTIA).
PCTIA cung cấp cho học viên nhiều cấp bảo vệ người tiêu thụ. Muốn được ghi danh và tiếp tục
duy trì tư cách hợp lệ, một trường phải hội đủ các tiêu chuẩn cơ bản về phẩm chất. Nếu có
tranh cãi giữa học viên và nhà trường, PCTIA có thể cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh
chấp. Nếu nhà trường ngưng hoạt động hoặc phải đóng cửa, PCTIA sẽ giúp học viên hoàn tất
chương trình học của họ tại một viện khác hoặc hoàn lại học phí.
Các trường ghi danh với PCTIA cũng có thể được chứng nhận, và nhờ đó mà học viên có thể
nộp đơn xin vay tiền đi học từ StudentAid BC.
Nếu trường của quý vị không ghi danh với PCTIA, cơ quan không thể giúp quý vị nếu có vấn
đề. Trước khi ghi danh vào một chương trình, nên liên lạc trực tiếp với PCTIA để hỏi xem
trường đó có ghi danh và hợp lệ hay không.
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Các trường dạy Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì (ESL)
Các trường ngôn ngữ tư, chẳng hạn như các trường ESL, are nói chung KHÔNG bắt buộc phải
ghi danh với PCTIA (tuy họ có thể tình nguyện ghi danh), trừ phi trường đó cũng có mở một
chương trình huấn nghệ. Điều này có nghĩa là quý vị càng nên tự tìm hiểu lấy nhiều hơn nữa về
các trường ESL.
Nếu một trường ESL đóng cửa trước khi quý vị học xong thì có thể rất khó lấy lại tiền. Hãy xét
đến trường nào mà quý vị không phải trả nhiều tiền ngay từ đầu. Một cách khác là ghi danh
theo học các lớp ESL tại m ột trường cao đẳng cộng đồng hoặc đại học công lập.

Nếu quý vị có vấn đề với nhà trường
Nếu quý vị có vấn đề với nhà trường, quý vị có thể:
•

liên lạc với PCTIA, nếu trường đó có ghi danh với cơ quan này;

•

liên lạc với Better Business Bureau, tổ chức này giúp giải quyết các khiếu nại giữa
người tiêu thụ với thương nghiệp, và đánh giá các thương nghiệp, gồm cả các viện
huấn luyện, dựa trên quá trình khiếu nại của họl; hoặc

•

kiện trường đó ra tòa; trước khi khởi kiện, hãy nhờ cố vấn chuyên nghiệp về xác suất
thành công của quý vị.

Muốn biết thêm chi tiết
Bộ Giáo Dục Cao Cấp
Có chi tiết về các chọn lựa giáo dục hậu trung học, kể cả danh sách các viện được phép cấp
bằng. www.aved.gov.bc.ca/institutions/welcome.htm
Cơ Quan Phụ Trách Các Viện Huấn Luyện Nghề Nghiệp Tư Nhân (PCTIA)
1 800 661-7441 hoặc 604 660-4400
www.pctia.bc.ca
Better Business Bureau (BBB)
604 682-2711 (Lower Mainland) hoặc 1 888 803-1222
www.mbc.bbb.org
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