Thông tin chung về Canada

- Thủ đô

:

Ottawa

- Các thành phố chính:

Toronto

- Diện tích

9,970,000

:

- Dân số

: 31.007.094 (năm 2004)

- Đơn vị tiền tệ

:

- Ngôn ngữ chính

Dollar

: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đất nước, con người
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Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, sau Liên bang Nga, và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ.
Lãnh thổ Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây, và
giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc. Về phía nam, Canada giáp với Hoa Kỳ bằng một biên giới
không bảo vệ dài nhất thế giới.Phía tây bắc của Canada giáp với tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ.
Đông bắc của Canada có đảo Greenland (thuộc Đan Mạch). Ở bờ biển phía đông có quần đảo
Saint-Pierre và Miquelon (thuộc Pháp).

Khi đến Canada, người nước ngoài đều có chung một nhận xét rằng người dân Canada là
những người trung thực, lịch sự, thân thiện, cởi mở, có sức khỏe, có giáo dục và đặc biệt có
trách nhiệm cao trong công việc bảo vệ môi trường. Không khí thanh bình và êm ả trong nhịp
sống xã hội, trong thiên nhiên rộng mở và trong quan hệ con người là một sắc thái rất rõ rệt
trong đời sống Canada.

Hai ngôn ngữ chính thức của Canada là tiếng Anh và tiếng Pháp. Gần 60% dân Canada có
tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, 22% là tiếng Pháp. Đại đa số người nói tiếng Pháp sống tại tỉnh bang
Québec, sau đó là các tỉnh bang Ontario, News Brunswick và Manitoba.

Québec là tỉnh bang độc nhất ban hành một đạo luật bảo vệ tiếng Pháp, mục đích để bảo vệ
sắc thái văn hóa đặc biệt nhất Bắc Mỹ của họ. Tuy nhiên quyền lợi về ngôn ngữ và giáo dục
của các cộng đồng nói tiếng Anh và các tiếng thổ dân cũng được bảo vệ. Ngoài ra, dân chúng
có quyền dùng hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong khi giao tiếp với chính phủ.
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Giáo dục

Canada chú trọng vào việc phát triển giáo dục và đòi hỏi các trường phải có chất lượng giáo dục
cao. Chi phí bình quân đầu người ở Canada vào giáo dục cao hơn so với các nước trong nhóm
G7. Văn bằng do các trường Đại học Canađa cấp đều được công nhận trên toàn thế giới và do
vậy, các sinh viên khi hoàn thành khoá học tại Canađa đều thành đạt trên con đường sự nghiệp.

Thời tiết & Khí hậu

Trên đất nước rộng lớn này có nhiều vùng khí hậu khác nhau, từ những vùng băng hà vĩnh cửu
phía bắc vĩ tuyến 17 đến những vùng cây trái xum xuê ở vùng duyên hải miền Tây của British
Columbia. Ở những vùng đông dân cư nhất nước Canada, nằm ở phía nam của đất nước, dọc
theo biên giới với Mỹ, có 4 mùa rõ rệt. Ở những nơi này nhiệt độ ban ngày vào mùa hè có thể lên
tới 35° C và cao hơn, trong khi đó vào mùa đông nhiệt độ cũng có thể xuống tới -25° C. Vào
mùa xuân và mùa thu, nhiệt độ thường ôn hòa hơn.

Phương tiện đi lại

Canada có một hệ thống giao thông rất tốt. Loại phương tiện giao thông mà sinh viên sử dụng
tùy thuộc vào vị trí hay thành phố nơi họ ở. Các thành phố lớn của Canada thường ở gần nhau
và có thể dễ dàng đi lại qua các phương tiện như máy bay, phà, xe buýt công cộng, taxi, tàu hỏa
và các phương tiện cá nhân. Thông tin về các tuyến đường và lịch trình của các chuyến xe buýt
và tàu hỏa luôn có sẵn và được tìm thấy dễ dàng trên trang web chính thức của thành phố.

3/4

Thông tin chung về Canada

Múi giờ

Canada có sáu múi giờ. Múi giờ ở điểm cực đông Newfoundland chậm 3,5 giờ so với giờ quốc tế
GMT. Các múi giờ khác là múi giờ Đại Tây Dương, múi giờ miền Đông, múi giờ miền Trung, múi
giờ vùng Rocky Mountáin và cuối cùng là múi giờ Thái Bình Dương, chậm 8 giờ so với GMT.
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