Mengapa Memilih Kennedy
Catholic High School?
Lokasi
Pintu Masuk ke Pacific Northwest Amerika
Burien, WA, A.S.:
http://www.burienwa.gov/
5 menit dari Seattle-Tacoma International
Airport (SEA)
15 menit dari pusat kota Seattle.
2-3 jam dari Vancouver & Victoria, Kanada
19 jam dari Jakarta, Indonesia

Penghantar ke berbagai universitas terbaik di A.S, misalnya
sekolah Ivy League dan Public Ivy
Saran pribadi tentang akademik, kehidupan, dan transfer
Hanya 40 siswa internasional yang dipilih dan diterima
setiap tahun
Setiap siswa dihargai dan mendapat dukungan penuh
seumur hidup: Persahabatan abadi
Sekolah Menengah Atas swasta yang terbaik dan sangat
diakui : Dari generasi ke generasi; mulai dari kakek-nenek
sampai orang tua hingga cucu
Mendapatkan Ijazah Sekolah Menengah Atas + kredit
Universitas untuk meraih gelar Sarjana Muda
Tersedia dukungan bagi ESL
Beasiswa untuk siswa internasional

Penerimaan
Internasional
Kennedy
Catholic
High School

Pengalaman SMA di A.S. yang menyenangkan dan
berharga: Nikmati berbagai kegiatan ekstra kurikuler dan
kegiatan belajar berbasis layanan bersama siswa asal
Amerika
Lokasi yang aman & nyaman: Mudah pergi ke bandara dan

Total biaya per tahun
(termasuk Biaya Kuliah, Biaya Lain, Tempat Tinggal, dan sebagainya)

Kurang lebih AS$47.000 untuk tahun ajaran 2019-2020
Kurang lebih AS$47.000 untuk tahun ajaran 2020-2021
(Biaya kuliah saja: $33.000 per tahun)
Lihat situs web kami untuk informasi lebih jauh:
http://www.kennedyhs.org/int

Beasiswa
Tempat Tinggal
Biaya Tempat Tinggal: *$11.500
(Total biaya per tahun mencakup biaya ini)
*Meliputi tempat tinggal, makanan, dan transportasi untuk
kegiatan sekolah selama tahun ajaran. Dibayar hanya
bila menggunakan program tempat tinggal di Kennedy
Catholic.
Biaya: Biaya asrama dan homestay adalah sama.
Asrama: Khusus siswa
Keluarga homestay: Siswa dan siswi

Beasiswa Diversity (hingga AS$10.000)
Beasiswa President (hingga AS$5.000)

Tahun Ajaran
Dimulai pada pertengahan Agustus dan
berakhir pada pertengahan Juni:
Periode pertama: Pertengahan Agustus sampai
pertengahan Januari (Orientasi: minggu ke-3
bulan Agustus)
Periode ke-2: pertengahan Januari sampai
pertengahan Juni (Orientasi: Minggu ke-2 bulan
Januari)
Lihat kalender sekolah di:
www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

Alur waktu proses
1.

2.

Setelah mengirimkan dokumen yang diwajibkan,
konfirmasi aplikasi akan dikirimkan melalui email
dalam dua hari kerja
Wawancara melalui Skype atau secara tatap
muka hanya akan dilakukan jika pemohon
terpilih. Undangan wawancara akan dikirimkan
ke pemohon sebelum akhir Februari untuk
pendaftaran bulan Agustus, dan sebelum awal
Oktober untuk pendaftaran bulan Januari.

3.

Setelah wawancara, hasilnya akan diumumkan.

4.

Jika diterima, pemohon akan menerima email
berisi informasi pendaftaran.

5.

Setelah menyelesaikan proses pendaftaran,
pemohon akan mendapat surat penerimaan,
dokumen I-20 (dokumen keimigrasian A.S.),
informasi kedatangan & perjalanan, dan informasi
orientasi melalui pengiriman satu malam oleh
DHL.

Tenggat waktu & jumlah
penerimaan/tahun
*TENGGAT
WAKTU
PRIORITAS

PENDAFTARAN

JUMLAH SISWA
YANG
DITERIMA

periode
ke-1

Agustus

15 Februari

40

periode
ke-2

Januari

30 September

10

*Rolling admission/penerimaan langsung ditentukan setelah aplikasi

Tingkat penerimaan
1. Penempatan Elit: Nilai TOEFL 80 atau lebih/setara
2. Penempatan Akademik Langsung:
Nilai TOEFL 70 atau lebih/setara
3. Penempatan ESL: Nilai TOEFL di bawah 70/setara

6.

Dapatkan visa pelajar A.S.

7.

Beritahu sekolah setelah pemohon mendapatkan
visa, dan penempatan tempat tinggal akan
ditentukan dalam waktu 5 hari kerja.

Kualifikasi

8.

Pengaturan penerbangan: pesanlah penerbangan
ke Sea-Tac International Airport dan tiba dua hari
sebelum tanggal orientasi.

Mencapai kemajuan akademik selama 3 tahun terakhir

9.
10.

Usia yang Diterima: 14 – 17
Memiliki kepribadian yang berpengetahuan luas dan

Hadiri orientasi.

direkomendasikan oleh guru/konselor

Sekolah dimulai.

Berpikiran terbuka & mau mempelajari budaya maupun adat
istiadat baru

Informasi Kontak
Kennedy Catholic High School
International Admissions
Alamat: 140 S. 140th Street, Burien,
WA 98168-3496 USA
Email: INT@kennedyhs.org
Telepon: USA (+1) 206-957-9757
Situs web: www.kennedyhs.org/int

Kemampuan dan/atau bakat khusus merupakan nilai plus
Siswa dari semua agama diterima!

Kriteria Penerimaan &
Dokumen yang Diwajibkan
Kirimkan dokumen berikut ini:
Aplikasi (online)
Salinan paspor
Ujian TOEFL ATAU ujian kemahiran Bahasa Inggris lain yang
setara, jika ada. Kode sekolah TOEFL kami adalah B057
Transkrip 3 tahun terakhir

Penerimaan
Internasional
Kennedy
Catholic
High School

Terjemahan transkrip (Bahasa Inggris)
Dua rekomendasi dari guru
Pernyataan pribadi
Laporan bank: Saldo rekening terbaru minimal harus AS
$47.000 (atau kurs lain yang setara dengan jumlah ini)
Siswa terpilih akan dijadwalkan untuk wawancara.

