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Tại CSL, học sinh sẽ
• Băt́ đầu khám phá ngành nghề và trường CĐ & ĐH ở năm thứ hai

• Được săṕ xêṕ cơ hội thực tập và cơ hội làm việc phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp

• Tham gia hội thảo về nói trước đám đông, viêt́ sơ yêú lý lịch và xây dựng thương hiệu cá

nhân

• Tham gia các chuyêń tham quan trường CĐ & ĐH
• Khám phá cơ hội tham gia chương trình phát triển sau giờ học và chương trình hè
• Xây dựng tính cách bằng việc sáng tạo và tham gia các dự án phục vụ cộng đồng

• Khám phá năng khiêú, niềm đam mê, và con đường phát triển của riêng học sinh

• Gặp gỡ cựu học sinh & diễn giả để được chia sẻ về kinh nghiệm và lời khuyên của họ

 Được trang bị phòng máy tính và khu vực sảnh ngồi cho học sinh, trung tâm cho
Lãnh đạo trẻ (CSL) là một nơi năng động để học sinh gặp gỡ, tổ chức, và định
hướng nghề nghiệp và phát triển khả năng lãnh đạo

CSL tận dụng mạng lưới cựu học sinh để giúp học sinh đưa ra quyêt́ định sáng suôt́
về ngành nghề và các trường CĐ & ĐH, giúp học sinh khám phá tiềm năng lãnh
đạo.

CSL mang tới sự hỗ trợ độc đáo riêng biệt nhằm thử thách và khen thưởng học
sinh. Thông qua CSL, các học sinh của CEC có nhiều cơ hội hơn bao giờ hêt́ để băt́
đầu con đường riêng và tác động tích cực tới cộng đồng của mình.

TRUNG TÂM
CHO LÃNH
ĐẠO TRẺ 



CEC cung câṕ chương trình giảng dạy nghiêm
ngặt được thiêt́ kê ́ để học sinh định hướng
nghề nghiệp và quyêt́ định ngành học sau khi
tôt́ nghiệp trung học.

CEC cung câṕ các lớp ESL và chương trình gia
sư miễn phí để giúp du học sinh về Tiêńg Anh
cũng như thăć măć về các môn học trên lớp.
CEC còn trang bị các lớp củng cô ́về kiêń thức
thông qua các khóa học luyện SAT trong
chương trình học, lớp gia sư SAT, chương
trình tín chỉ kép (24 tín chỉ được châṕ nhận
ở trường CĐ), hơn 30 lớp AP và các cơ hội
lãnh đạo giá trị thông qua CSL để giúp học
sinh vào trường CĐ & ĐH top và  trở thành
những leader tại đó.

Học tập dựa trên dự án thông qua thiết kế và kỹ thuật

Giao tiếp và hợp tác giữa các cá nhân

Cung cấp trải nghiệm thực tế cùng với công nghệ tiên tiến để
giải quyết các vấn đề trong cộng đồng

Một trải nghiệm biến đổi có ảnh hưởng tới tương lai

Truyền cảm hứng cho sự tự tin và quyền sở hữu công việc
của họ

Học sinh phát triển các dự án của riêng mình, học tập và
phát triển

 

HỌC THUẬT

Chương trình EAST mang đến trải nghiệm thực tế



Chương trình Steem
Đây là cụm từ viết tắt cho chương trình gồm các
môn - Science, Technology,Engineering, EAST,and
Math

-Science
-Technology
-EAST
-Engineering
-Math

o Sáng kiến chương trình STEEM tại CEC nhằm mục đích
mang lại cho học sinh cơ hội trải nghiệm học tập qua
truy vấn, với hướng dẫn có cấu trúc trong các khóa học
Kỹ thuật, cũng như Robot, EAST(giáo trình đặc biệt về
Khoa Học và Công nghệ) và tiếp cận với công nghệ tích
hợp trong lớp học và các chương trình ngoại khóa.

o Lợi ích của việc tiếp cận này cho phép học sinh tham
gia vào tình huống, nhiều câu hỏi, và tự truy vấn những
ý tưởng trước đây, giải thích cho những phát hiện mới,
áp dụng chúng vào tình huống mới, và đánh giá quá
trình học tập của mình.

o Chương trình STEEM bao gồmchương trình EAST từng
đoạt giải của CEC, với mục đích là mang lại sự hỗ trợ
nhóm cho thầy cô giáo CEC để điều chỉnh hoặc tích hợp
chương trình giảng dạy, giúp học sinh phát triển khả
năng tư duy rộng trong từng khía cạnh học thuật.

oMục tiêu của chương trình STEEM tại CEC là tạo cho
học sinh cơ hội   không chỉ thấy lĩnh vực kỹ thuật trông
như thế nào mà còn thấy được tầm quan trọng của kỹ
năng giải quyết vấn đề, định hướng giải pháp và hợp tác
với người khác.

-



THỂ THAO & CÁC HOẠT ĐỘNG
Các huâń luyện viên và nhân viên luôn thúc đẩy các vận động viên đạt thành công trong
học tập bằng cách khuyêń khích các em duy trì điểm sô ́trong lớp học. Bằng cách trau dồi
kỹ năng lãnh đạo và thúc đẩy sự tự tin, chúng tôi mong muôń mong muôń hình thành nên
tính cách của một nhà vô địch thực sự.

Bóng mềm
Điền kinh trong sân (Nam &
Nữ)) 
Bóng chuyền (Nữ)
Đâú vật
Khúc côn cầu trên cỏ 
Bóng bầu dục kiểu Mỹ
Golf

Bóng vợt (Nam & Nữ) 
Bóng đá (Nam & Nữ)
Bóng chày
Bóng rổ (Nam & Nữ)
Bowling (Nam & Nữ) 
Cổ vũ
Việt dã (Nam & Nữ)



Art Club
Cancer Awareness Club
Chamber Choir
Community Service Corps (CSC)
Concert Band
Concert Choir
Dance Team
Drama Club
Father-Daughter Dance
Forensics - Speech & Debate
Homecoming
Liturgy Team
Mathletes
Mock Trial
Model UN
Mother-Son Dance
Multicutural Club

Healthy Cooking
Peace of Mind Club

Respect Life Club
Robotics

Science Club
Spirit Night

Student Government
Trivia/Quiz Game Club

Yearbook

 CÂU LẠC BỘ
 & CÁC HOẠT ĐỘNG



 Thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại CEC, học sinh có thể sáng tạo thể
hiện bản thân bằng việc hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau cũng như biểu diễn âm

nhạc từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Học sinh có cơ hội khám phá và trau dồi các kỹ
năng về nhạc cụ, thanh nhạc, và biểu diễn sân khâú.

•  H. Choral Music - Concert Choir

•  H. Choral Music II - Chamber Choir

•  H. Instrumental Music - Concert Band

Các khóa học

Học sinh học nghệ thuật tại CEC đào tạo toàn diện, thiêt́ lập nền tảng các kỹ năng cần thiêt́
và xây dựng trên các kỹ năng này trong suôt́ 4 năm học. Các học sinh sẽ có cơ hội sáng tạo
các tác phẩm mỹ thuật và chúng sẽ được trưng bày tại các buổi diễn nghệ thuật trong trường
và khu vực, cũng như xây dựng hồ sơ năng lực của mình trong suôt́ thời gian học tại CEC.
Với các cơ hội ngoại khóa, sự hợp tác của trường với Danasher Lynch Family Foundation
(DLFF) cung câṕ cho học sinh cơ hội trải nghiệm khóa học đặc biệt trong suôt́ năm học. 

•  Honors Studio Art I: Foundation
•  Honors Studio Art II: Design
•  Honors Studio Art III: Portfolio
•  Honors Studio Art IV: Concentration
•  AP Studio Art

NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC

Các khóa học

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

Cơ hội học ngoại khóa
•  Praise and Worship Ensemble
• Chapel Choir
•  All Catholic Band, Chorus, and Orchestra
• Theatre



Hội nhập cùng học sinh bản xứ (P.A.L.S)
- Mỗi năm học sinh quốc tế kết hợp với học sinh của Danaher-Lynch Family 
Foundation (DLFF), các học sinh hiện tại đang phá triển các kỹ năng lãnh đạo 
trong cộng đồng nhà trường.

- Các sự kiện, ngày lễ của Mỹ, châu Á và châu Âu, bao gồm Thanksgiving, Giáng 
sinh, và ngày Tết Nguyên Đán.

Cải tiến cơ sở vật chất
- Cải tọa phòng học, phòng thí nghiệm Hóa học và phòng thí 

nghiệm Kỹ thuật
- Trung tâm biểu diễn nghệ thuật mới
- Khu phức hợp thể thao với nhiều sân cỏ
- Sân phía trong được cải tạo thành quần xã sinh vật thủy 

sinh



Các trường ĐH có học sinh theo học
• Purdue University
• Pennsylvania State University
• Miami University, Oxford
• Ohio State University
• Indiana University at Bloomington
• Rochester Institute of Technology
• Rutgers University-New Brunswick
• School of the Art Institute of Chicago
• St. John's University - Queens Campus
• Temple University
• The Catholic University of America
• The George Washington University
• University of California, Davis
• University of California, Irvine
• University of California, San Diego
• University of California, Santa Cruz
• University of Connecticut

• University of Delaware
• University of Massachusetts, Amherst
• University of Miami
• University of Michigan
• University of New Haven
• University of Pittsburgh
• University of Pittsburgh at Bradford
• University of Rhode Island
• University of Sciences
• University of the Sciences in

Philadelphia
• University of Washington
• Ursinus College
• Villanova University
• Virginia Tech
• West Chester
• University of Pennsylvania
• Westmoreland County Community

College
• West Virginia University
• Widener University
• Wilkes University

• Xavier University



CEC không chỉ mang đêń cho học sinh cơ hội phát triển cá nhân và cộng đồng,
trường còn mang lại nhiều cơ hội cho học sinh thực hiện niềm tin bằng hành động
thực tê.́ CEC cam kêt́ phục vụ cộng đồng cùng với việc phát triển các nhà lãnh đạo
tương lai trẻ. 

Sự hợp tác của trường với Danaher Lynch Family Foundation (DLFF) cho phép
mang lại cho học sinh cơ hội học tập đặc biệt trong suôt́ năm học.

CÔNG GIÁO, CƠ SỞ GIÁ TRỊ GIÁO DỤC

Hoạt động cộng đồng





Phòng:
 Hai học sinh/phòng.
 Mỗi phòng có phòng tắm riêng với vòi tắm được chia sẻ cùng phòng liền kề.                      
Mỗi phòng được trang bị giường, tủ đồ, bàn, ghế, tủ quần áo

Staff
Có nhân sự trực 24/7
Nhiều camera giám sát trong và ngoài tòa nhà
Quản lý/giám sát học sinh và gửi báo cáo tháng tới agent để cập nhật cho phụ huynh về tình hình 
học sinh

GIỚI THIỆU VỀ KÝ TÚC XÁ
SAINT ANTHONY RESIDENCE HALL

** Phí thêm sẽ được áp dụng cho các chương trình tư vấn ĐH, lớp nhạc, lớp cưỡi ngựa & 
golf và bữa trưa tại trường

Bữa ăn
• Ngày đi học: Bữa sáng & tối (KTX)

Bữa trưa (Nhà ăn tại trường)
• Ngày nghỉ: Bữa trưa & tối (KTX)

Hỗ trợ học thuật

• Trợ giúp phần bài tập
• Hai tiếng hỗ trợ học, ôn bài sau 

giờ lên lớp

Hoạt động
• Co nhiều hoạt động đa dạng. Các chuyến 

tham quan theo nhóm tới điểm tham quan 
lịch sử, viện bảo tàng, chuyến thăm trường 
ĐH, ...

Tư vấn ĐH**

• Buổi tư vấn 1 giờ mỗi tuần
• Hai tiếng mỗi tuần dạy gia sư 

TOEFL/SAT (3 lần mỗi tháng)

Lớp cưỡi ngựa & Golf **

• Có lớp học cưỡi ngựa & Golf cho học sinh (1 
lần/tuần)

• Lớp riêng: $60 / Lớp nhóm: $40
*Chi phí khác nhau theo nhu cầu học viên

Lớp nhạc**

• Có các lớp Piano, Violin, Flute, và 
vocal



*
*
*

SAMPLE SCHEDULE



Chương trình Tiếng Anh chuyên sâu
Chương trình Tiếng Anh chuyên sâu được thiết kế để giúp học sinh quốc tế:

- Phát triển và củng cố kỹ năng Tiếng Anh
- Cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
- Hiểu được chương trình học của Mỹ

- Chuyển qua các lớp học Mỹ thành công

Dạy kèm các môn & Hỗ trợ ôn tập

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Bài tập về nhà Kế hoach bài luận Học ôn thi
Câu hỏi về môn 
học tại trường



Guest Speakers

Hàng tháng, bên ký túc xá mời những vị khách diễn giả tới để chia sẻ về sự
nghiệp của họ với học sinh:
- Giúp học sinh hiểu hơn về nhiều ngành nghề
- Tạo cơ hội để học sinh dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm nghề nghiệp
tương lai

Homework & Writing Help / SAT Vocab Quiz

Trợ giúp học sinh về các bài tập và bài được giao

-Phát triển khả năng Tiếng anh cùng với việc quản lý thời gian
- Học cách sắp xếp thứ tự làm bài
- Bài kiểm tra SAT Vocab hàng tuần giúp cải thiện từ vựng cho các em

Conversation Partners

Conversation partners giúp học sinh cải thiện khả năng Tiếng Anh:

- Học cách giao tiếp bằng Tiếng Anh trôi chảy
- Thoải mái, quen với cách nói chuyện của người bản xứ



Dù học sinh học tụt lại phía sau hay xuất sắc trong trường, chương trình tư vấn
có chức năng như một hệ thống hỗ trợ sinh viên được cá nhân hóa thiết kế ra để
hỗ trợ tối đa các cơ hội học tập của học sinh.

Mỗi học sinh được chỉ định một cố vấn học tập chuyên gặp gỡ học sinh thường
xuyên để theo dõi tiến độ học tập và trải nghiệm của học sinh tại trường. Tại
các buổi học 1-1 này, học sinh và cố vấn làm việc cùng nhau để giải quyết các dự
án đang diễn ra và phát triển lộ trình để đạt được mục tiêu

Xác định động lực cá nhân & lợi ích của việc học
Tuyển sinh Đại học ở Mỹ
Đánh giá tiến độ học tập
Thiết lập mục tiêu
Kế hoạch chọn khóa học
Hỗ trợ việc chuyển qua môi trường học tập tại Mỹ
Xây dựng hồ sơ cá nhân

Cố vấn có thể trợ giúp:

* Tư vâń CĐ & ĐH cho sinh viên đăng ký/ có tính thêm phí. 

HỌC VIỆN & TRƯỜNG ĐẠI HỌC



Với các học sinh nội trú có dự định vào các trường Đh ở Mỹ, chúng tôi tập trung vào
như cầu cụ thể và riêng biệt của họ. Chúng tôi hy vọng giúp các em xác định trường
ĐH phù hợp nhất, để tìm hiểu và đáp ứng bất kỳ yêu cầu đặc biệt, và để thể hiện lý
lịch của họ một cách nổi bật khi ứng tuyển.

 Các buổi cung cấp thông tin và chuyến thăm trường ĐH sẽ mang lại cho học sinh
hiểu biết về trường ĐH sẽ như thế nào và liệu các em có vui vẻ khi học ở đó. Một đầu
tư nhỏ lúc này sẽ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, tiền bạc, và những phức tạp trong
quá trình nộp hồ sơ vào ĐH.

THAM QUAN TRƯỜNG ĐH

Saint Anthony Residence Hall cung cấp 
khoảng 10 tới 12chuyến tham quan ĐH mỗi năm cho học sinh nội trú. 

University of Pennsylvania Harvard University MIT Penn State University

University of Maryland Georgetown University New York University (NYU) Princeton University

Mercy College George Washington University Johns Hopkins University Drexel University

Harvard University

Georgetown University

New York University (NYU)

Mercy College

George Washington University

Johns Hopkins University

University of Pennsylvania

University of Maryland

Penn State University

Princeton University

Drexel University

MIT - Massachusetts Institute of Technology



1) Trợ lý bác sĩ (PA): Làm việc dưới sự giám sát của Bác sĩ để chuẩn đoán, điều trị
bệnh, và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Có vô số cơ hội việc làm trong ngành này như
Trợ lý Bác sĩ chăm sóc khẩn cấp hoặc Trợ lý bác sĩ ICU.

2) Điều dưỡng:  Theo dõi và ghi lại các triệu chứng về tình trạng bệnh nhân. Tại các
trung tâm y tế, nhu cầu về điều dưỡng ngày càng tăng lên, điều này sẽ mang lại cho
các sinh viên điều dưỡng cơ hội việc làm cao hơn

3) Nha sĩ:  Giúp bệnh nhân cso ý thức vệ sinh rang miệng tốt hơn. Học sinh sẽ có thể
ghi danh vào các chương trình tiền nha khoa để chuẩn bị cho việc vào học tại các
trường nha khoa. Nhu cầu về dịch vụ nha khoa tiếp tục tăng lên, điều này tạo ra
nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên nha khoa

4) Dược sĩ: Chuẩn bị, phân phối và kiểm soát thuốc cho khách hàng và bệnh nhân.
Học sinh sẽ được tiếp xúc sớm với việc nghiên cứu dược phẩm để chuẩn bị cho cơ
hội việc làm trong tương lai.

5) Bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống: Kiểm tra tình trạng thể chất của bệnh nhân và
bệnh sử để điều trị cột sống và các khớp. Tất cả các nhóm tuổi ngày càng quan tâm
về việc cải thiện tổng thể sức khỏe, điều này đòi hỏi việc cần tuyển nhiều các sĩ trị
liệu hơn.

6) Nhà khoa học thí nghiệm lâm sàng (CLS): Cung cấp dữ liệu và các khía cạnh của
y học để quyết định cách điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Ngành nghiên cứu này có
thể là một bước đệm tuyệt vời vì nó mở ra cánh cửa khác cho ngành y học.

 Thời gian học và ván đề tài chính của các trường y tế có thể ảnh hưởng tới quyết

định của du học sinh tránh theo đuổi việc hoc trong lĩnh vực y tế. Cơ hội tốt cho các

học sinh nội trú của CEC là các em sẽ nhận được thông tin và hỗ trợ để tham gia vào

lĩnh vực y tế và các chuyên ngành học thuật khác như:

HỖ TRỢ HỌC SINH
THAM GIA 
LĨNH VỰC Y TẾ



NƠI GẦN KHUÔN VIÊN TRƯỜNG

H-Mart, chuỗi cửa hàng tap̣ hóa
lớn nhât́ Châu

Á  taị Mỹ năm̀ cách 5’ lái xe

Ký túc xá năm̀ caṇh trường học

YMCA, tổ chức thanh niên thê ́giới năm̀
trong khoảng cách có thể đi bộ

H Mart

AnB Education

Wawa

YMCA

Trụ sở AnB Education năm̀ ở
tâǹg 1 của tòa nhà Ký túc

Wawa, cửa hàng tiện lợi 24/7
năm̀ cách trường 1 con phố

YMCA



Phòng đơn

Sảnh học sinh Sảnh học sinh

Phòng học Phòng bêṕ

HÌNH ẢNH VỀ  RESIDENCE HALL

Nhà ăn



Phòng hoaṭ động

HÌNH ẢNH VỀ  RESIDENCE HALL

Cảnh bên ngoài Ký túc xá

Trụ sở AnBTrụ sở AnB

Quang cảnh trường đôí diện Ký túc xá

Phòng hoaṭ động



Chi phí cho học sinh chương 
trình nội trú CEC

• Fall 2023-2024 - App fee $200 + Học phí + ăn ở $55,600 + Cọc an 
ninh $2,000

• Nửa năm (1 học kỳ) - App fee $200, Học phí + ăn ở $29,800 + Cọc 
an ninh

• AnB Education cấp học bổng dựa vào bảng điểm, bài thi năng lực 
Tiếng Anh và phỏng vấn với học sinh


	Slide Number 1
	Blank Page
	Blank Page
	ABOUTSAINT ANTHONY RESIDENCE HALL
	SAMPLE SCHEDULE
	WHAT	WE	OFFER
	Blank Page

