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ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT & GIẢI TRÍ

TỔNG CHI PHÍ ƯỚC TÍNH THEO NĂM HỌC
Vincentian Academy

North Catholic

Bishop Canevin

Our Lady of The Sacred Heart

44.076,80$

45.121,80$

41.721,80$

42,876,80$

Tổng thể: Địa điểm khuôn viên Chương trình chỉ cách trung tâm thành 
phố Pittsburgh 15 phút lái xe và 30 phút tới các trường thành viên của 
Chương trình.
   Khu Ký túc xá: 2 tầng, được trang bị đàn piano, tivi, phòng giặt đồ, 
bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng giải trí, phòng tự học, phòng lưu 
trú, phòng tắm và nhà vệ sinh.
   Môi tường xung quanh: Xanh, sạch, đẹp với nhiều hoa, cây xanh, 
cảnh quan sông, núi hài hòa.
     Giải trí: Phòng chơi bóng rổ, sân vận động đa năng dành cho bóng đá 
và các loại hình thể thao đồng đội khác, có hồ bơi, sân tennis, phòng mỹ 
thuật và các tiện nghi giải trí khác.
Ăn uống: HS được phục vụ bữa sáng tại phòng riêng và ăn tối chung tại 
Nhà ăn Chương trình. Vào cuối tuần, các loại thực phẩm tươi sống được 
nấu phục vụ HS tại chỗ. Mỗi phần ăn tối thiểu bao gồm súp, trái cây và 
món tráng miệng. Tủ ăn và tủ lạnh tại Ký túc xá luôn trữ đủ các loại thực 
phẩm: Trứng, sữa, bánh ngọt, mì và các nguyên liệu để học sinh có thể 
tự nấu theo ý muốn.
Mua sắm: Nhân viên của Chương trình thường xuyên đưa HS đi siêu thị 
mua các loại thực phẩm yêu thích.
Điều kiện thích nghi và giao lưu văn hóa:
     Gặp gỡ định hướng đầu năm cho HS mới.
     Các hoạt động giới thiệu văn hóa Mỹ: Như đi tham quan thành phố,  
     cácnơi nổi tiiếng tại địa phương.
     Đi xem thi đấu bóng rổ diễn ra tại Trường ĐH Pittsburgh.
     Đi xem các buổi trình diễn nghệ thuật và hòa nhạc.
     Các hoạt động văn hóa truyền thống Việt Nam: Mừng Tết, Trung Thu,           
     nấu đồ ăn Việt Nam (chả giò, phở, bún bò huế,bún riêu cua,...)
Hoạt động cộng đồng: HS được tham gia các hoạt động phục vụ cộng 
đồng như phát thực phẩm cho người có thu nhập thấp của tổ chức 
Greater Pittsburgh Food Bank, hoạt động làm đẹp trung tâm thành phố 
vào thứ Bảy hàng tuần của tổ chức Downtown Beautification. Các hoạt 
động này nhằm giúp cho HS tiếp cận với văn hóa địa phương; đồng thời, 
tạo điều kiện cho HS có thêm điểm hoạt động cộng đồng trong hồ sơ xin 
nhập học vào các trường đại học sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Tổng chi phí bao gồm học phí, phí ăn, ở, bảo 
hiểm y tế, và các khoảng chi phí phát sinh và 
linh tinh khác.
  Học phí: Cho cả năm học (10 tháng)
  Phí ăn ở: Lưu trú tại Ký túc xá của Chương 
trình, phí giám sát 24/7, ăn sáng và chiều vào 
các ngày học tại trường và 3 bữa ăn vào cuối 
tuần, phí vận chuyển đi và về từ Ký túc xá của 
Chương trình đến trường học và đến các điểm 
hoạt động ngoại khóa.
  Bảo hiểm y tế cho cả năm học (10 tháng)
  Phí phát sinh: Dành cho trường hợp khẩn cấp 
hoặc phụ phí tại trường học hoặc hoạt động 
ngoại khóa.

Liên lạc: Karen Dao Nguyen

Email: karendao.ng@gmail.com
ĐTDĐ (Mỹ): 412.983.1593

ĐTDĐ (Việt Nam): 0913.877.705 (qua Viber hoặc Zalo)
Skype (VN & US): karendao.ng



Chương trình cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp học sinh 
phát triển và thành công trong học tập thông qua:
    Các lớp tăng cường tiếng Anh tại KTX. Kết quả học tập được gởi  
    về cho phụ huynh hàng tháng.
    Các lớp luyện thị chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và TOEFL; đồng  
    thời Chương trình hỗ trợ đưa rước HS đi thi.
    Học sinh còn được các giảng viên đến từ các trường đại học tại  
    Tp. Pittsburgh hỗ trlàm bài tập và tự học cũng như đưa đi tham  
    quan các trường đại học trong thành phố.

Đội ngũ nhân viên của Chương trình thực hiện vai trò là người giám 
hộ hợp pháp cho học sinh trong thời gian các em học tại Mỹ. Các 
chuyên gia của Chương trình được yêu cầu tham gia tất cả các cuộc 
gặp gỡ với phụ huynh, kể cả trong các sự kiện thể thao và các cuộc 
họp phụ huynh tại trường.

Trong thời gian qua, nhờ các dịch vụ hỗ trợ học tập của Chương 
trình, học sinh không những đạt kết quả tốt trong học tập tại các 
trường thành viên mà còn có đủ khả năng đậu vào các trường cao 
đẳng, đại học danh tiếng của Mỹ như Trường Đại học (ĐH) Califor-
nia tại Los Angeles (UCLA), ĐH Boston Chicago và Trường Thiết kế 
Parsons.

Mỗi trường có khoảng 10% học sinh quốc tế. Tỉ lệ này đảm bảo cho HS 
quốc tế có cơ hội trãi nghiệm với môi trường học tập thuần Mỹ. Đồng 
thời, Chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động giúp HS thành công 
trong học tập và trong cuộc sống.

(sau đây gọi tắt là Chương trình) là một chương trình dự bị đại học có chỗ 
ở nội trú dành cho học sinh (HS) quốt tế theo học bậc trung học phổ 
thông (THPT) tại các trường tư thục có chất lượng hàng đầu trong khu 
vực nội ô và ngoại ô Tp. Pittsburgh, bang Pennsylvania.
   Tọa lạc trên diện tích hơn 60.700 m2, bao gồm 8 khu nhà biệt lập, mới   
   tân trang, được cấu trúc theo kiểu dành cho gia đình, có khu vực sinh  
   hoạt chung, bếp, phòng ăn, khu vực tự học - yên tĩnh, có sự giám sát  
   24/7 của nhân viên Chương trình.
   Khu sinh hoạt ngoài trời và khu dành cho các hoạt động dã ngoại  
   (picnic).
   HS được bố trí ở và sinh hoạt với các học sinh quốc tế khác.
   Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, Chương trình còn luôn tạo  
   điều kiện để HS có thể bảo tồn nét văn hóa riêng.
   Các bữa ăn được phục vụ tại nhà ăn mới nâng cấp với thực đơn đa  
   dạng các món ăn Mỹ và các nước.

Vị trí: Tọa lạc trên khu vực an toàn và yên tĩnh dọc theo dòng sông 
Ohio.
Đội ngũ Giám sát: Đảm bảo an toàn cho HS 24 giờ/ngày, 7 
ngày/tuần.
Phương tiện đưa rước HS:
   Đi học: Bằng xe bus của trường
   Hoạt động ngoài giờ học: Chương trình có bố trí xe đưa HS đi tham 
gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thiện nguyện tại cộng 
đồng, đi bưu điện, ngân hàng, đi khám bệnh và các sự kiện thể 
thao.
Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tâm lý: Được cung cấp trực tiếp tại Khu Ký 
túc xá của Chương trình.
Phòng cháy chữa cháy:
      Nhân viên của Chương trình cũng được bố trí giám sát khi học  
      sinh có nhu cầu tự nấu ăn tại Ký túc xá.
      Tất cả các phòng đều được trang bị trang thiết bị phòng cháy,  
      chữa cháy và học sinh được thường xuyên tập huấn phòng chống  
      cháy nổ.
      Khu vực sinh hoạt chung: Luôn được lau dọn sạch sẽ bằng chất  
      khử trùng.
      Điều kiện ra khỏi khuôn viên KTX: Học sinh chỉ được ra khỏi  
      khuôn viên của Chương trình khi có sự đồng ý chính thức của  
      Cha Mẹ và Giám sát viên của Chương trình.
Giờ giới nghiêm: Được áp dụng nhằm giám sát giờ giấc sinh hoạt 
của học sinh. Giám sát viên của Chương trình trực tiếp phụ trách 
giám sát giờ giấc của mỗi học sinh.

CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN
Trường THPT Bishop Canevin
Trường THPT North Catholic
Trường THPT Our Lady of Sacred Heart (Đức Mẹ Thánh Tâm)
Viện THPT Vincentian

Khu Ký túc xá (KTX) an toàn 24/7... Hỗ trợ học tập...



Trường THPT

Our Lady of The Sacret Heart

(Đức Mẹ Thánh Tâm)

Liên lạc: Karen Dao Nguyen
Email: karendao.ng@gmail.com

ĐTDĐ (Mỹ): 412.983.1593
ĐTDĐ (Việt Nam): 0913.877.705 (qua Viber hoặc Zalo)

Skype (VN & US): karendao.ng

Bao gồm: Học phí, phí lưu trú tại Ký túc xá của Chương trình 

Holy Family, học phí các lớp hỗ trợ tiếng Anh và kỳ thi quốc tế 

(ESL, TOEFL, SAT Đọc phản biện), phí bảo hiểm y tế và các chi 

phí cá nhân phát sinh khác như sách giáo khoa, quần áo, chi 

phí cho các hoạt động thể thao tự chọn.      

Website: www.olsh.org
Năm thành lập: 1932
Bậc trung học: Trung học phổ thông từ lớp 9 đến 12
Qui mô học sinh (HS): 343
Qui mô lớp học: 14 HS
Tỉ lệ học sinh/giáo viên: 12:1

Số lượng môn học Nâng cao: 18
Hình thức lưu trú cho học sinh: Ký túc xá của Chương trình 
Holy Family Quốc tế
Chất lượng giáo dục được chứng nhận bởi:
      Hiệp hội các trường Trung học và Đại học thuộc các tiểu 
bang Trung Mỹ (Middle State Association of Secondary 
Schools and Colleges)
      Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia (National
Catholic Education Association)

Địa chỉ: 1504 Woodcrest Avenue, PA 15108, USA
Vị trí: Gần các trường đại học của bang Pennsylvania được xếp 
hạng quốc gia như:
      ĐH Pennsylvania (hạng thứ 8)
      ĐH Carnegie Melon (hạng 24)
      ĐH Lehigh (hạng 44)
      ĐH Pennsylvania State (hạng 50)
      ĐH Pittsburgh (hạng 58)
Gần sân bay: PIT (sân bay quốc tế Pittsburgh) Tp. Pittsburgh
      Đứng thứ nhì trong các thành phố đáng sống nhất của Mỹ và 
thứ 32 của thế giới (theo xếp hạng của Economic Intelligence 
Unit).
     Là 1 trong 25 thành phố có nhiều đại học nhất của Mỹ và là 
một trong những thành phố hàng đầu về công ăn việc làm (theo 
WalletHub).
    Được Tổng thống Obama chọn làm nơi diễn ta Hội nghị 
Thượng đỉnh G-20 năm 2009.

* Phí xin visa (160$) phí l-20 (250$); phí tham gia hoạt động 

định hướng (1.000$).
* Phí tham gia hoạt động định hướng cho sinh viên quốc tế 

bao gồm một lần tham gia tại trường khi đến Mỹ.

Tổng chi phí ước tính theo năm học
áp dụng cho HS quốc tế

Các phụ phí chi trả Một lần (chỉ năm đầu):

$42.876,80 đô-la Mỹ ($)

Địa điểm

Thông tin cơ bản



    Học sinh của Trường được chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kỹ 
năng để theo đuổi học bậc đại học. Trung bình 98% học sinh 
sau khi tốt nghiệp tại Trường đậu đại học. Học sinh tốt nghiệp 
khóa năm 2017 được nhận học bổng đại học với tổng giá trị 
trên 8.700.000 USD $).
    Điểm SAT trung bình: Đọc biện luận 531, Toán 511, Viết 524. 
Trường có 46% học sinh đạt điểm SAT tổng hợp từ 1.500 đến 
1.790.
    Điểm ACT trung bình: 26
    Học sinh sau khi tốt nghiệp tại Trường hiện đang học tại các 
trường ĐH danh tiếng của Mỹ bao gồm:

HS được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa.
      85% HS tham gia ít nhất một loại hình thể thao hoặc hoạt động 
khác; tất cả HS phải tham gia ít nhất một hoạt động nội khóa.
      Nhà trường có trên 70 hoạt động ngoại khóa và các loại hình thể 
thao, giúp học sinh phát triển kỹ năng lãnh đạo, năng khiếu nghệ 
thuật, khả năng học tập và thi đấu thể thao.
      Trường có 20 chương trình thể thao đồng đội góp phần xây dựng 
nhân cách, tính kỷ luật và tinh thần thể thao cho HS.

Số lượng môn học Nâng cao: 7 (Văn chương Anh, Lịch sử Thế giới, 
Toán - Phép tính AB, Toán - Phép tính BC, ngôn ngữ Tây Ban Nha, 
Vật lý 1 và Nguyên lý Khoa học Máy tính).
Số lượng môn học Nâng cao được dạy tại Trung tâm Johns 
Hopskins dành cho Tài năng: 10 (Lịch sử Mỹ, Chính quyền và 
Chính trị, Tâm lý, Thống kê, Phép tính C, Khoa học Máy tính A, Sinh 
học, Hóa học, Vật lý 2 và Kinh tế).

Cơ hội học tập nâng cao
Chương trình Advantage Nâng cao (AP Advantage Program) mang 
đến nhiều cơ hội đặc biệt cho HS theo học các môn nâng cao:
 
     ĐH Notre Dame: Chấp nhận Trường Our Lady of the Sacred 
Heart là trường đầu tiên ngoài tiểu bang Indianna tham gia 
Chương trình Đầu tư cho Giáo viên dạy Chương trình Nâng cao 
(Advanced Placement Teacher Investment Program - AP-TIP IN). 
Trong khuôn khổ của Chương trình này, giáo viên của Trường được 
đào tạo chuyên nghiệp. Cả HS và giáo viên đều được cấp ưu đãi 
bằng hiện kim khi đạt điểm tốt (3, 4, 5) trong kỳ Kiểm tra Nâng cao 
(AP test). Môn học trong Chương trình bao gồm Phép tính AB & BC, 
Vật lý I, Nguyên lý khoa học Máy tính và Văn chương Anh. Học sinh 
của Trường cũng nhận được ưu đãi bằng hiện kim nếu đạt điểm tốt 
trong kỳ thi Lịch sử Thế giới nâng cao.
 
      ĐH Johns Hopskin: Trung tâm Tài Năng chủ trì khóa học trực 
tiến (online). Học sinh của Trường nếu đạt điểm học tập theo quy 
định đặc biệt có thể được đăng ký học online và nhận học bổng học 
phí của các môn học Nâng cao.

      ĐH La Roche: Chương trình SCHOLAR liên kết dạy các môn học 
nâng cao.

      ĐH Pittsburgh: Chương trình Trung học liên thông lên bậc đại 
học của Trường.

       ĐH Duquesne: Tạo cơ hội liên thông tín chỉ với mức học phí 
giảm nếu hoàn thành các môn học: tiếng Anh, Khoa học Máy tính 
và các môn ngôn ngữ thế giới.

Trường là thành viên của Chương trình Holy Family Quốc tế, cung 
cấp nơi lưu trú yên tĩnh, an toàn cho học sinh.
Ký túc xá: Gồm 4 khu nhà biệt lập, mới tân trang theo lối kiến trúc 
dành cho gia đình. Mỗi khu nhà bao gồm phòng sinh hoạt chung, 
bếp và phòng ăn. Mỗi phòng dành cho 2 học sinh. Các bữa ăn được 
phục vụ tại Phòng ăn mới được nâng cấp, với thực đơn đa dạng các 
món ăn Mỹ và quốc tế.
Điều kiện giải trí: Phòng thể thao trong nhà, sân thể thao tennis, 
bóng chày, bóng đá ngoài trời. Khu ký túc xá chỉ cách các trung tâm 
mua sắm, sân thể thao và các nhà hàng quốc tế vài phút lái xe.
An Ninh: Nhân viên chuyên nghiệp của Chương trình được bố trí 
giám sát học sinh trong suốt thời gian các em lưu trú tại KTX.

Thống kê tỉ lệ đậu vào
các trường ĐH danh tiếng

- Allegheny College
- Arizona State University
- Rensselaer Polytechnic Institute
- Carnegie Mellon University
- Case Western Reserve University
- Catholic University Of America
- Savannah College Of Art & Design
- University Of Notre Dame
- Washington & Jeffrson University
- Institute Xavier University
- Embry-riddle Aeronautical University
- Gannon University
- George Masonuniversity
- Grove City Collge
- Hawaii Pacific University
- lllinois Institute Of Technology
- James Madison University
- John Carroll University
- Kent State University
- Marquette University
- Michigan State University

- Montana Tech
- Ny Institute Of Technology
- New York University
- Ohio State University
- Penn State University
- Pepperdine University
- Boston University
- Carlow University
- Rice University
- Clemsonuniversity
- Colgate University
- Drexel University
- Duquesne University
- University Of Alabama
- University Of Dayton
- Universityof Kentucky
- University Of Pittsburgh
- Virginia Tech
- Wake Forest University
- Webster University

Các hoạt động ngoại khóa

Cơ sở vật chất Trường

Ký túc xá

Các hoạt động ngoại khóa

      Trường được xây dựng đạt Chứng nhận vàng LEED và Nhà thể 
thao đạt Chứng nhận bạc LEED:
      32 phòng học hiện đại có lắp máy chiếu tương tác
      Máy tính xách tay và iPad được cung cấp cho mục đích học tập 
tại lớp.
      Phòng máy tính Mac.
      Thư viện: Được trang bị máy tính bàn và máy tính xách tay.
      Trung tâm Hỗ trợ Học tập và Viết: Được tổ chức như mô hình ở đại 
học để hỗ trợ học sinh.
      Nhà Thể thao có phòng học, hai phòng gym, tủ để đồ, phòng 
huấn luyện và phòng cử tạ.
      An ninh: Khuôn viên trường an toàn, lối vào của học sinh và giáo 
viên được lắp đặt hệ thống nhận diện dấu vân tay, có cổng kiểm tra 
an ninh, camera an ninh, và có một thang máy.



TRƯỜNG THPT

Đứng thứ 10 trong các trường Trung học phổ thông (THPT)
tư thục hàng đầu của khu vực Tp. Pittsburgh

Thông tin cơ bản

Địa điểm:

Liên lạc: Karen Dao Nguyen
Email: karendao.ng@gmail.com

ĐTDĐ (Mỹ): 412.983.1593
ĐTDĐ (Việt Nam): 0913.877.705 (qua Viber hoặc Zalo)

Skype (VN & US): karendao.ng

Bao gồm: Học phí, phí lưu trú tại Ký túc xá của Chương trình 

Holy Family Quốc tế, học phí các lớp hỗ trợ tiếng Anh và kỳ thi 

quốc tế (ESL, TOEFL, SAT Đọc phản biện), phí bảo hiểm y tế và 

các chi phí cá nhân phát sinh khác như sách giáo khoa, quần 

áo, chi phí cho các hoạt động thể thao tự chọn.

Website: www.bishopcanevin.org
Năm thành lập: 1959
Bậc học: Trung học phổ thông từ lớp 9 đến 12
Qui mô học sinh (HS): 214
Qui mô lớp học: 16 HS
Tỉ lệ học sinh/giáo viên: 15:1
Chất lượng giáo dục được chứng nhận bởi:
           * Hiệp hội các tiểu bang Trung Mỹ (Middle States  
              Association).
           * Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia (National
   Catholic Education Association).
Hình thức lưu trú cho học sinh: Ký túc xá của Chương trình 
Holy Family Quốc tế.

Địa chỉ: 2700 Morange Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205,                
               USA.
Vị trí: Gần các trường đại học của tiểu bang Pennsylvania được 
xếp hạng quốc gia như:
            ĐH Pennsylvania (hạng thứ 8).
            ĐH Carnegie Mellon (hạng 24).
            ĐH Lehigh (hạng 44).
            ĐH Pennsylvania State (hạng 50).
            ĐH Pittsburgh (hạng 58).
Gần sân bay: PIT (sân bay quốc tế Pittsburgh) Tp. Pittsburgh:
       Đứng thứ nhì trong các thành phố đáng sống nhất của Mỹ  
        và thứ 32 của thế giới (theo xếp hạng của Economic
        Intelligence Unit).
       Là một trong 25 thành phố có nhiều đại học nhất của Mỹ  
        và là một trong những thành phố hàng đầu về tạo công ăn  
        việc làm (theo WalletHub).
       Được Tổng thống Obama chọn làm nơi diễn ra Hội nghị              
        Thượng đỉnh G-20 năm 2009.
       

* Phí xin visa (160$) phí l-20 (250$); phí tham gia hoạt động 

định hướng (1.000$).

* Phí tham gia hoạt động định hướng cho HS quốc tế bao gồm 

một lần tham gia tại trường khi đến Mỹ.

Tổng chi phí ước tính theo năm học
áp dụng cho HS quốc tế

$41.721,80 đô-la Mỹ ($)

Các phụ phí chi trả Một lần (chỉ năm đầu):



Số lượng môn học Nâng cao: 18
Chương trình Liên thông Đại học (College in High 
School Program): Tối đa 33 tín chỉ đại học của các trường 
như: ĐH Duquesne, ĐH La Roche và ĐH Pittsburgh với mức phụ 
phí theo qui định.
Chương trình hỗ trợ học sinh quốc tế:
     Kỳ Thi Đánh giá quốc tế Năng lực tiếng Anh của học sinh 
(WIDA - World - Class Instruction Design and Assessment).
     Lớp tiếng Anh tăng cường: 2 buổi tối/tuần tại Ký túc xá (1 
giáo viên/4 học sinh).
     Lớp phụ đạo tiếng Anh: Vào các ngày Chủ nhật cho các học 
sinh đặc biệt có nhu cầu.
     Phần mềm tự học tiếng Anh Rosetta Stone English: Được 
cung cấp theo yêu cầu với mức phụ phí nhất định.
Công nghệ hiện đại: Wifi/Phòng máy tính/Trung tâm 
truyền thông/Bảng SMART Board tương tác/Chương trình 
phần mềm Edline/Lớp dạy Microsoft office và Adobe Creative 
Suite/ Tivi truyền hình cáp/Dự án Crusader Ipad Advantage.

- University of Notre Dame
- Carnegie Mello University
- Case Western Reserve University
- Florida state University
- Georgetown University
- Johns Hopkins University
- North Carolina State University
- University of Washington
- University of Pittsburgh
- University of Michigan
- Washington University

- New York University
- Ohio State University
- Penn State University
- Cornell University
- Duke University
- Boston College
- Howard University
- Miami University
- Marquette University

Với bề dày lịch sử và nền tảng giáo dục tiên tiến, nhà trường 
đảm bảo trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết 
để dẫn dắt xã hội thông qua con đường sự nghiệp mà các em 
lựa chọn. Trong nhiều năm qua, nhà trường có:
      50% học sinh được liên thông ít nhất 3 tín chỉ lên ĐH     
      Pittsburgh, ĐH Duquesne và ĐH LaRoche;
      20% học sinh có 12 tín chỉ trở lên được liên thông lên đại  
      học;
      10% có 18 tín chỉ trở lên;

Thống kê tỉ lệ đậu vào
các trường ĐH danh tiếng

Giới Thiệu Chung

      98% học sinh của Trường sau khi tốt nghiệp có khả năng 
đậu vào các trường ĐH danh tiếng của Mỹ, đặc biệt là trường 
nằm trong danh sách 100 trường ĐH hàng đầu, bao gồm:

Trường được thành lập năm 1959. Trường được xây dựng 
trên nền tảng giá trị tôn trọng và trách nhiệm. Trường có uy 
tín trong chăm lo và giáo dục học sinh trở thành con người 
phát triển toàn diện. Sứ mệnh hàng đầu của trường là 
chuẩn bị cho học sinh một cuộc sống có niềm tin, một cuộc 
sống phong phú từ kiến thức, kỹ năng và một cuộc sống có ý 
nghĩa thông qua phục vụ cộng đồng.

Các hoạt động ngoại khóa

Ký túc xá

Chương trình học

Trường luôn nỗ lực để mỗi học sinh của Trường được trãi 
nghiệm tham gia thi đấu thể thao tại các cuộc thi liên trường. 
Đội Crusaders Bishop Canevin của Trường có khả năng tham 
gia 24 môn thể thao liên trường:
Mục tiêu của hoạt động thể thao và các hoạt động ngoại khóa 
nhằm giúp HS:
        Phát triển sở trường của bản thân
        Phát triển khả năng học tập chính khóa
        Tăng cường thể lực
        Tiếp cận các loại hình nghệ thuật
        Phát triển sự tự tin, nâng cao nhận thức về thế giới và có  
        tinh thần phục vụ cộng đồng.

Trường là thành viên của Chương trình Holy Family Quốc tế, 
cung cấp nơi lưu trú yên tĩnh, an toàn cho học sinh.
Ký túc xá: Gồm 4 khu nhà biệt lập, mới tân trang theo lối kiến 
trúc dành cho gia đình. Mỗi khu nhà bao gồm phòng sinh hoạt 
chung, bếp và phòng ăn. Mỗi phòng dành cho 2 học sinh. Các 
bữa ăn được phục vụ tại Phòng ăn mới được nâng cấp, với thực 
đơn đa dạng các món ăn Mỹ và quốc tế.
Điều kiện giải trí: Phòng thể thao trong nhà, sân thể thao 
tennis, bóng chày và bóng đá ngoài trời. Khu ký túc xá chỉ cách 
các trung tâm mua sắm, sân thể thao và các nhà hàng quốc tế 
vài phút lái xe.
An ninh: Nhân viên chuyên nghiệp của Chương trình được bố 
trí giám sát học sinh trong suốt thời gian các em lưu trú tại Ký 
túc xá.



Địa chỉ: 2700 Morange Road, Pittsburgh, Pennsylvania 
15205, USA.
Vị trí: Gần các trường đại học của tiểu bang Pennsylva-
nia được xếp hạng quốc gia như:
            ĐH Pennsylvania (hạng thứ 8).
            ĐH Carnegie Mellon (hạng 24).
            ĐH Lehigh (hạng 44).
            ĐH Pennsylvania State (hạng 50).
            ĐH Pittsburgh (hạng 58).
Gần sân bay: PIT (sân bay quốc tế Pittsburgh)
Tp. Pittsburgh:
            Đứng thứ nhì trong các thành phố đáng sống nhất 
của Mỹ và thứ 32 của thế giới (theo xếp hạng của 
Economic Intelligence Unit).
            Là một trong 25 thành phố có nhiều đại học nhất 
của Mỹ và là một trong những thành phố hàng đầu về 
tạo công ăn việc làm (theo WalletHub).
           Được Tổng thống Obama chọn làm nơi diễn ra 
Hội nghị Thượng đỉnh G-20 năm 2009.
       

Đứng thứ 6 trong các trường Trung học
phổ thông (THPT) tư thục hàng đầu
của khu vực Tp. Pittsburgh

Liên lạc: Karen Dao Nguyen
Email: karendao.ng@gmail.com

ĐTDĐ (Mỹ): 412.983.1593
ĐTDĐ (Việt Nam): 0913.877.705 (qua Viber hoặc Zalo)

Skype (VN & US): karendao.ng

THÔNG TIN CƠ BẢN

Website: www.vincentianacademy.org
Năm thành lập: 1932
Bậc học: Trung học phổ thông từ lớp 9 đến 12
Qui mô học sinh (HS): 263
Qui mô lớp học: 15 HS
Hình thức lưu trú cho học sinh: Ký túc xá của Chương 
trình Holy Family Quốc tế.
Chất lượng giáo dục được chứng nhận bởi:
   * Hiệp hội các trường Trung học và Đại học thuộc 
các tiểu bang Trung Mỹ (Middle States Association 
of Secondary Schools and Colleges)
   * Tổ chức Chương trình Tú tài Quốc tế
(International Baccalaureate Organnization - IB)

ĐỊA ĐIỂM

IDEA FOUNDRY
INTERNATIONAL

&
NIES

&
FLORA

Tổng chi phí ước tính theo năm học
áp dụng cho HS quốc tế

Các phụ phí chỉ trả một lần
(chỉ năm đầu):

44.076.80 đô-la Mỹ ($)
Bao gồm: Học phí, phí lưu trú tại Ký túc xá của 
Chương trình Holy Family, học phí các lớp hỗ trợ 
tiếng Anh và kỳ thi quốc tế (ESL, TOEFL, SAT Đọc 
phản biện), phí bảo hiểm y tế và các chi phí cá nhân 
phát sinh khác như sách giáo khoa, quần áo, chi phí 
cho các hoạt động thể thao tự chọn.

* Phí xin visa (160$) phí l-20 (250$); phí tham gia 
hoạt động định hướng (1.000$).
* Phí tham gia hoạt động định hướng cho HS quốc
tế bao gồm một lần tham gia tại trường khi đến Mỹ.



Số lượng môn học nâng cao theo chương trình IB: 32
Số lượng môn học danh dự: 13
Chương trình Tú tài Quốc tế (IB): là chương trình giáo 
dục toàn diện, kéo dài 2 năm (lớp 11 và 12). Học sinh 
đăng ký theo học Chương trình IB từ Học kỳ Thứ 2 của 
năm lớp 10. Yêu cầu này nhằm giúp HS đánh giá đúng 
và hiểu rõ mục tiêu học tập của cá nhân.
Tỉ lệ HS của Viện thi đậu Kỳ thi IB: 82%, cao hơn tỉ lệ 
toàn cầu (78%) và Mỹ (75%).
Chương trình hỗ trợ HS quốc tế:
     Kỳ Thi Đánh giá quốc tế Năng lực tiếng Anh của học 
sinh (WIDA - World - Class Instructiona Design and 
Assessment).
     Lớp tiếng Anh tăng cường: 2 buổi tối mỗi tuần tại Ký 
túc xá (1 giáo viên/4 HS).
     Lớp Phụ đạo tiếng Anh: Vào các ngày Chủ nhật cho 
các học sinh đặc biệt có nhu cầu.
     Phần mềm tự học tiếng Anh Rosetta Stone English: 
Được cung cấp theo yêu cầu với mức phụ phí nhất định. 
Cơ sở vật chất: Hiện đại
     Gần khu thương mại Ross Park Mall.
     Được xây dựng trên diện tích: 27.000m2

     7 sân bóng chày mini (softball), 1 sân bóng đá/bóng 
ném (lacrosse), 1 sân chơi khúc côn cầu (hockey).
     3 phòng máy tính riêng biệt được trang bị máy điều 
hòa.

Viện là thành viên của Chương trình Holy Family Quốc 
tế, cung cấp nơi lưu trú yên tĩnh, an toàn cho học sinh.
Ký túc xá: Gồm 4 khu nhà biệt lập, mới tân trang theo 
lối kiến trúc dành cho gia đình. Mỗi khu nhà bao gồm 
phòng sinh hoạt chung, bếp và phòng ăn. Mỗi phòng 
dành cho 2 học sinh. Các bữa ăn được phục vụ tại Phòng 
ăn mới được nâng cấp, với thực đơn đa dạng các món ăn 
Mỹ và quốc tế.
Điều kiện giải trí: Phòng thể thao trong nhà, sân thể 
thao tennis, bóng chày và bóng đá ngoài trời. Khu ký 
túc xá chỉ cách trung tâm mua sắm, sân thể thao và các 
nhà hàng quốc tế vài phút lái xe.
An ninh: Nhân viên chuyên nghiệp của Chương trình 
được bố trí giám sát học sinh trong suốt thời gian các em 
lưu trú Ký túc xá.

     Tỉ lệ đậu đại học: 100%
     Điểm SAT trung bình: 1820
Học sinh sau khi tốt nghiệp tại Viện có khả năng đậu 
vào các trường ĐH thuộc danh sách 100 trường ĐH 
hàng đầu của Mỹ bao gồm:

Trường luôn nỗ lực để mỗi HS của Trường được trải 
nghiệm tham gia thi đấu thể thao (TT) tại các cuộc thi 
liên trường.
     Các môn TT bao gồm: Bóng rổ, bóng bầu dục, bóng 
đá, golf, các môn điền kinh và trưởng đội cổ vũ.
     Tổng số môn TT được chơi tại Trường: 13
     Tổng số các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa: 18

Viện Vincentian được thành lập năm 1932. Viện dạy 
Chương trình dự bị đại học thông qua Chương Trình 
Tú Tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB). 
Đây là chương trình cốt lõi của Viện với phương châm 
lấy học sinh làm trung tâm. Bên cạnh chương trình 
học tập, Viện còn theo đuổi mục tiêu phát triển năng 
lực đạo đức và xã hội cho học sinh.

- Baylor University 
- University of Notre Dame
- Penn State University 
- Boston College
- Rocherter Institute of Technology
- Carnegie Mellon University 
- Universityof Michigan
- Case Western Reserve University
- Clemson University
- University of Pennsylvania

- University of Rochester
- Geoge Washington University
- University of Washington
- Georgetown University
- Villanova University
- John Carroll University
- Wake Forest University
- Johns Hopkins University
- Xavier University

Thống kê tỉ lệ đậu vào
các trường ĐH danh tiếng

Giới thiệu chung

Các hoạt động ngoại khóa

Ký túc xá

Chưng trình học



North Catholic
HIGH S CHOOL

Đứng thứ 11 trong các trường Trung học phổ thông (THPT)
tư thục hàng đầu của khu vực Tp. Pittsburgh

IDEA FOUNDRY
INTERNATIONAL

&
NIES

&
FLORA

Liên lạc: Karen Dao Nguyen
Email: karendao.ng@gmail.com

ĐTDĐ (Mỹ): 412.983.1593
ĐTDĐ (Việt Nam): 0913.877.705 (qua Viber hoặc Zalo)

Skype (VN & US): karendao.ng

Bao gồm: Học phí, phí lưu trú tại Ký túc xá của Chương trình 

Holy Family, học phí các lớp hỗ trợ tiếng Anh và kỳ thi quốc tế 

(ESL, TOEFL, SAT Đọc phản biện), phí bảo hiểm y tế và các chi 

phí cá nhân phát sinh khác như sách giáo khoa, quần áo, chi 

phí cho các hoạt động thể thao tự chọn.

Website: www.cwnchs.org
Năm thành lập: 1939
Bậc học: Từ lớp 9 đến 12
Qui mô học sinh: 571 học sinh (HS)
Qui mô lớp học: 22 HS
Giáo viên có bằng nâng cao: 90%
Tỉ lệ học sinh/giáo viên: 12:1

Địa chỉ: 1617 Route 228, Cranberry Townership, Pennsylva-
nia 16066, USA.
Vị trí: Gần các trường đại học của bang Pennsylvania được 
xếp hạng quốc gia như:
     ĐH Pennsylvania (hạng thứ 8).
     ĐH Carnegie Melon (hang 24).
     ĐH Lehigh (hạng 44).
     ĐH Pennsylvania State (hạng 50)
     ĐH Pittsburgh (hạng 58).
Gần sân bay: PIT (sân bay quốc tế Pittsburgh) Tp. Pittsburgh      
      Đứng thứ nhì trong các thành phố đáng sống nhất của Mỹ 
và thứ 32 của thế giới (theo xếp hạng của Economic Intelli-
gence Unit).
     Là 1 trong 25 thành phố có nhiều đại học nhất của Mỹ và 
là một trong những thành phố hàng đầu về công ăn việc 
làm (theo WalletHub).
    Được Tổng thống Obama chọn làm nơi diễn ta Hội nghị 
Thượng đỉnh G-20 năm 2009.

* Phí xin visa (160$) phí l-20 (250$); phí tham gia hoạt động 

định hướng (1.000$).
* Phí tham gia hoạt động định hướng cho sinh viên quốc tế 

bao gồm một lần tham gia tại trường khi đến Mỹ.

Tổng chi phí ước tính theo năm học
áp dụng cho HS quốc tế

Các phụ phí chi trả Một lần (chỉ năm đầu):

$45.121,80 đô-la Mỹ ($)

Thông tin cơ bản

Địa điểm

Hình thức lưu trú cho học sinh: Ký Túc xá của Chương trình 
Holy Family Quốc tế.
Chất lượng giáo dục được chứng nhận bởi:
     Hiệp hội các trường Trung học và Đại học thuộc các tiểu 
bang Trung Mỹ (Middle States Association of secondary 
Scools and Colleges).
     Hiệp hội Giáo dục Công giáo Quốc gia (National Catholic 
Education Association).



- Baylor University
- Case Western Reserve University
- Fordham University
- John Carrol University
- Michigan State University
- New York University
- Pennsylvania State University
- Ohioo State University
- Steven Institute of Technology
- University of Connecticut
- University of Pittsburgh

Trưởng do Dòng Huynh Đệ Đức Mẹ Maria thành lập năm 
1939 với tầm nhìn liên kết các giá trị gia đình và phụng sự 
với học thuật. Trường cung cấp chương trình giáo dục 
chất lượng cao, gắn với các giá trị đạo đức được nêu trong 
Phúc Âm. Mục tiêu của Trường là đưa học sinh ra thế giới 
với tầm nhìn toàn cầu, nhìn nhận phẩm giá của mỗi con 
người và nhu cầu theo đuổi công lý cũng như ý thức phục 
vụ cộng đồng.

Trường luôn nỗ lực để mỗi học sinh đều được trãi nghiệm 
tham gia thi đấu thể thao tại các cuộc thi liên trường. Thể dục 
thể thao được xem là một hoạt động giảng dạy tại trường 
nhằm giúp học sinh nhận biết đầy đủ tiềm năng của bản thân 
về thể chất, xã hội và tinh thần. Đội North Catholic Trojans của 
Trường tham gia thi đấu 24 môn thể thao liên trường (bóng 
chày, bóng bầu dục, golf, bóng đá, quần vợt và dẫn đầu đội cổ 
vũ).
     Tổng số các môn thể thao được chơi tại trường: 24
     Tổng số câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa: 50

Tỉ lệ đậu đại học: 100%
Học sinh sau khi tốt nghiệp tại Trường có khả 
năng đậu vào các trường ĐH thuộc danh sách 100 
trường ĐH hàng đầu của Mỹ bao gồm:

Giới thiệu chung

Các hoạt động ngoại khóa

Chương trình học

Ký túc xá

Thống kê tỉ lệ đậu vào
các trường ĐH danh tiếng

Trường là thành viên của Chương trình Holy Family Quốc tế, 
cung cấp nơi lưu trú yên tĩnh, an toàn cho học sinh.
Ký túc xá: Gồm 4 khu nhà biệt lập, mới tân trang theo lối kiến 
trúc dành cho gia đình. Mỗi khu nhà bao gồm phòng sinh hoạt 
chung, bếp và phòng ăn. Mỗi phòng dành cho 2 học sinh. Các 
bữa ăn được phục vụ tại Phòng ăn mới được nâng cấp, với thực 
đơn đa dạng các món ăn Mỹ và quốc tế.
Điều kiện giải trí: Phòng thể thao trong nhà, sân thể thao 
tennis, bóng chày và bóng đá ngoài trời. Khu Ký túc xá chỉ cách 
trung tâm mua sắm, sân thể thao và các nhà hàng quốc tế vài 
phút lái xe.
An ninh: Nhân viên chuyên nghiệp của Chương trình được bố 
trí giám sát học sinh trong suốt thời gian các em lưu trú tại Ký 
túc xá.

Số lượng môn học Nâng cao: 20

Số lượng các môn học Danh dự: 30

Chương trình STREAMM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 

Nghệ thuật, Toán và Y khoa): Nhằm chuẩn bị để học sinh 

thành công ở bậc đại học. Phương pháp dạy tích hợp: Nội 

dung các môn được liên kết với nhau.

Chương trình hỗ trợ học sinh quốc tế:

     Kỳ Thi Đánh giá quốc tế Năng lực tiếng Anh của học sinh 

(WIDA - World - Class Instructional Design and Assessment).

     Lớp tiếng Anh tăng cường: 2 buổi tối/tuần tại Ký túc xá (1 

giáo viên/4 học sinh).

     Lớp Phụ đạo tiếng Anh: Vào các ngày Chủ nhật cho các học 

sinh đặc biệt có nhu cầu.

     Phần mềm tự học tiếng Anh Rosetta Stone English: Được 

cung cấp theo yêu cầu với mức phụ phí nhất định.

Cơ sở vật chất: Hiện đại, được cấp Chứng chỉ Bạc Dẫn đầu 

trong Thiết kế tiết kiệm Năng lượng và Bảo vệ Môi trường 

(Leadership in Energy and Environment Design Silver Certifi-

cation - LEED).

      Trường được xây dựng mới năm 2014 trên diện

tích 54.864m2, qui mô 1.000 HS.

      Khán phòng/hội trường: 1.000 chỗ ngồi.

      Nhà thi đấu: Qui mô 1.250 chỗ ngồi  


