Tìm hiểu thêm về giáo dục đại học ở Hoa Kỳ
và khám phá xem những cơ hội nào phù hợp
với bạn nhất — tất cả trong thành phố lớn
nhất trên thế giới! Tham gia Học viện Giáo
dục Hoa Kỳ tại Đại học St. John’s.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT

• Chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và các khóa luyện thi
• Các buổi học hàng tuần về viết tự luận để xin học tại
các trường đại học
• Hội thảo về các cơ sở giáo dục tại Hoa Kỳ, và các yêu
cầu và quy trình nộp đơn xin học

CÁC HOẠT ĐỘNG MẪU:

Trong khuôn viên trường
• Tiệc nướng ngoài trời
• Đêm trò chơi
• Bữa tiệc kem
• Đêm chiếu phim
• Đêm thể thao

Ngoài khuôn viên trường
• Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ
• Sở thú Bronx
• Công viên Central
• Du thuyền ngắm cảnh Circle Line
• Bảo tàng Sáp Madame Tussauds
• Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan
• Sân gôn mini trên Sông Hudson
• Trận đấu bóng chày của đội tuyển
NY Mets
• Tượng Nữ thần Tự do
• Quảng trường Thời đại
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• Dự án học tập phục vụ cộng đồng tại trường đại học
• Thăm quan bốn trường cao đẳng/đại học ở thành phố
New York
• Tư vấn đại học từng cả nhȃn

THỜI GIAN THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2019:

Kỳ 1: Ngày 30 tháng 6 –
ngày 13 tháng 7
Kỳ 2: Ngày 24 tháng 7 –
ngày 8 tháng 8

CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH:

3.610 USD/ kỳ

BAO GỒM CHI PHÍ:

• Học phí và tài liệu học
• Các bữa ăn
• Phí tham quan các hoạt động
ngoài khuôn viên trường
• Nhà ở trong khuôn viên trường
• Di chuyển trong địa phương
• Bảo hiểm y tế
KHÔNG bao gồm vé máy bay và
chi phí thị thực Mỹ.

Academy

YÊU CẦU:

• 15–17 tuổi
• Hiện đang là học sinh trung học
• Chấp nhận tất cả các trình độ
tiếng Anh
• Phỏng vấn trực tuyến
• Hoàn thành đơn đẳng ký trực
tuyến
• Thị thực B1/B2; miễn thị thực;
Thị thực J1 (chỉ dành cho sinh
viên được tài trợ)

ĐỊA ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH:

Đại học St. John’s
Số 8000 Đại lộ Utopia
Queens, thành phố New York 11439

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT:

Giám sát 24 giờ trong và ngoài
khuôn viên trường

Để biết thêm thông tin: stjohns.edu/edusa
tlc@stjohns.edu

