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Vì sao nên lựa chọn Kennedy 
Catholic High School?
Cánh cổng đến các trường đại học hàng đầu tại Mỹ, bao gồm các 
trường thuộc khối Ivy League và khối Ivy hệ Công lập

Dịch vụ tư vấn về học tập, đời sống và chuyển tiếp cho từng cá 
nhân

Chỉ có 40 học sinh quốc tế được tuyển sinh và nhập học mỗi năm

Mỗi học sinh đều được trân trọng và nhận được hỗ trợ tuyệt đối 
trong suốt cuộc đời: Tình bạn lâu dài

Trường trung học tư thục hàng đầu với lịch sử lâu đời: Thế hệ sau 
nối tiếp thế hệ trước; từ thế hệ ông bà cho đến bố mẹ và con cháu

Đạt được tấm Bằng Trung học và tín chỉ Đại học để lấy Bằng Cử 
nhân

Có chương trình tiếng Anh hỗ trợ

Học bổng cho học sinh quốc tế

Trải nghiệm trung học Mỹ vui vẻ và đáng giá: Tận hưởng các hoạt 
động ngoại khoá và kết hợp học tập cùng hoạt động cộng đồng 
với học sinh Mỹ

Vị trí an toàn và thuận tiện: Dễ dàng di chuyển đến sân bay và 
trung tâm Seattle bằng phương tiện công cộng (xe buýt và tàu 
hoả)

Nhà ở
Chi phí nhà ở: *$11.500  
(C. Tổng chi phí mỗi năm đã bao gồm phí này)

*Bao gồm chi phí phòng ở, thức ăn, và phương tiện di chuyển
đến trường trong suốt năm học. Học sinh chỉ phải trả phí này nếu
đăng ký chương trình nhà ở với Kennedy Catholic.

Chi phí: Chi phí ở nội trú và ở cùng gia đình bản xứ là tương 
đương.

Nội trú: Chỉ dành cho học sinh nam 
Gia đình bản xứ: Dành cho cả nam và nữ

Vị trí 
Lối vào khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ

Burien, WA, Mỹ:  http://www.burienwa.gov/ 

Cách Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma năm phút di 
chuyển 
Cách khu vực trung tâm Seattle 15 phút di chuyển 
Cách thành phố Vancouver & Victoria, Canada 2-3 
giờ di chuyển

Cách Hà Nội, Việt Nam 16 giờ bay 
Cách thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 giờ bay 

Tổng chi phí mỗi năm 
(bao gồm Học phí, Phí, Nhà ở, v.v)

Áp dụng cho niên khóa 2019-2020 và  
niên khóa 2020-2021

US$47,000 mỗi niên khóa 2019-2020 
US$47,000 mỗi niên khóa 2020-2021
(Riêng học phí: $33.000/năm)

Tham khảo thêm thông tin qua trang web: 
www.kennedyhs.org/int

Học Bổng 
Học bổng Diversity (lên đến $10.000) 
Học bổng President (lên đến $5.000)

www.kennedyhs.org/int

Năm Học
Bắt đầu vào giữa tháng Tám và kết thúc vào 
giữa tháng Sáu:

Kỳ một: từ giữa tháng Tám đến giữa tháng Một 
(Định hướng: Tuần thứ 3 của tháng Tám)

Kỳ hai: từ giữa tháng Một đến giữa tháng Sáu 
(Định hướng: Tuần thứ 2 của tháng Một) 

Xem lịch học của trường tại:  
www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar



Tiêu chuẩn đánh giá
Độ tuổi nhập học: 14 – 17

Có thành tích học tập tốt trong vòng 3 năm gần nhất 

Có phẩm chất toàn diện và được giáo viên/cố vấn đánh giá tốt 

Cởi mở và sẵn sàng học hỏi về nền văn hoá và phong tục mới  

Thiên hướng đặc biệt và/hoặc mọi tài năng đều là điểm cộng 

Chào đón học sinh từ tất cả mọi tôn giáo!

Cấp độ nhập học 

1. Xếp lớp Ưu tú: TOEFL từ 80 trở lên hoặc tương đương

2. Xếp lớp Học thuật Trực tiếp: TOEFL từ 70 trở lên hoặc tương đương

3. Xếp lớp tiếng Anh: TOEFL dưới 70 hoặc tương đương

Tiêu chí nhập học & Hồ sơ 
nhập học
Học sinh cần nộp những giấy tờ sau:

Đơn xin nhập học (trực tuyến)

Bản chụp hộ chiếu

Điểm TOEFL hoặc chứng chỉ tiếng Anh tương đương, nếu có. 
Mã TOEFL của trường là B057

Học bạ/bảng điểm 3 năm gần nhất

Bản dịch học bạ/bảng điểm (tiếng Anh)

Hai thư giới thiệu của giáo viên

Bài luận cá nhân

Xác nhận của ngân hàng: Xác nhận ngân hàng trong thời 
gian gần nhất thể hiện số dư ít nhất $47.000 trong tài khoản
(hoặc loại tiền tệ khác tương đương với khoản này)

Những học sinh được lựa chọn sẽ được sắp xếp một buổi 
phỏng vấn.

Quy trình xử lý hồ sơ
Sau khi học sinh đã nộp đầy đủ giấy tờ cần thiết, thư 
xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được gửi qua email 
trong vòng 2 ngày làm việc

Ứng viên sẽ được phỏng vấn trực tiếp hoặc qua Skype 
khi được nhận. Thư mời phỏng vấn sẽ được gửi cho 
ứng viên vào cuối tháng Hai đối với kỳ nhập học tháng 
Tám, và vào đầu tháng Mười đối với kỳ nhập học tháng 
Một

Kết quả sẽ được thông báo sau buổi phỏng vấn.

Nếu được nhận vào học, ứng viên sẽ nhận được một 
email với thông tin nhập học.

Sau khi hoàn thành quy trình nhập học, ứng viên sẽ 
nhận được thư chấp nhận vào học, I-20 (giấy tờ nhập 
cư Mỹ), thông tin nơi đến và đi lại, và thông tin buổi 
định hướng qua DHL sau một ngày.

Nhận visa sinh viên du học Mỹ.

Thông báo cho trường khi ứng viên được cấp visa và 
việc sắp xếp nơi ở sẽ được tiến hành trong vòng 5 ngày 
làm việc tiếp theo.

Thu xếp chuyến bay: đặt chuyến bay với điểm đến 
là Sân bay Quốc tế Sea-Tac hai ngày trước buổi định 
hướng.

Tham gia buổi định hướng. 

Bắt đầu vào học.

Hạn nộp hồ sơ & số lượng học 
sinh được nhận mỗi năm

KỲ TUYỂN SINH  
*HẠN NỘP HỒ

SƠ ƯU TIÊN

SỐ LƯỢNG 
HỌC SINH 

ĐƯỢC NHẬN

1st 
Term August

January 10

4015 tháng 2

30 tháng 9

Thông tin liên hệ
Kennedy Catholic High School 
Ban Tuyển sinh Quốc tế 
140 S. 140th Street, Burien, WA 98168-
3496 USA

Email: INT@kennedyhs.org

ĐT: USA (+1) 206-957-9757

Website: www.kennedyhs.org/int 
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*Nộp hồ sơ quanh năm
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