


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG JUNIPERO SERRA 
MỘT TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÀNH CHO NAM GIỚI
TỌA LẠC TẠI TRUNG TÂM CỦA BÁN ĐẢO, GIỮA  
SAN FRANCISCO VÀ THUNG LŨNG SILICON



CÁC HỌC SINH CỦA SERRA ĐÃ THEO HỌC TẠI CÁC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC NHÓM IVY LEAGUE, CŨNG 
NHƯ STANFORD, MIT, JOHNS HOPKINS, TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC CHICAGO VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH 
KHÁC NHAU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CALIFORNIA 
VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỂU BANG CALIFORNIA.



Chương trình quốc tế Serra đặt học sinh 
trong ngôi nhà của gia đình Serra. Học sinh 
được hưởng lợi từ cả hướng dẫn học tập và xã 
hội, và họ được khuyến khích sử dụng các kỹ 
năng tiếng Anh khi tham gia sâu sắc vào cộng 
đồng Serra và văn hóa Mỹ. Cả du học sinh 
và gia đình người Mỹ của học sinh đó sẽ bắt 
đầu trải nghiệm phong phú chưa từng có, xây 
dựng các mối quan hệ sẽ kéo dài suốt đời. 
Gia đình bản địa ở cùng học sinh của Serra 
được tuyển dụng bởi đội ngũ Chương Trình 
Quốc Tế và tham gia vào quá trình đánh giá 
nghiêm ngặt bao gồm kiểm tra nền tảng gia 
đình kỹ lưỡng.

“Tôi thích sống với gia đình chủ 
nhà của tôi. Họ rất cởi mở và 
thông cảm. Họ đã dạy tôi làm thế 
nào để biến điều tiêu cực thành 
điều tích cực. Vì tôi đã sống với 
gia đình chủ nhà của tôi, tôi càng 
giữ cho cuộc sống đơn giản. Lối 
sống gia đình chủ nhà của tôi rất 
hoàn hảo.” 

—Andy Liu ’18

MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH 
HỖ TRỢ VÀ ẤM ÁP

ANDY LIU VÀ CHỦ NHÀ, 
GIA ĐÌNH GIGENA-ESQUEDA 



NHÓM CÁC HỌC SINH 
TỐT NGHIỆP NĂM 2017 
JOHN LI (UCSB), NICK ZHOU (TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC WASHINGTON), ALEX SUN (UC 
DAVIS), VÀ TOM LIANG (TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
FORDHAM) CÙNG VỚI COLLEEN BURSON-
RYAN LÀ GIÁO VIÊN CỦA SERRA.

“Trường Trung Học Phổ Thông Junipero 
Serra không chỉ giúp tôi trang bị đủ kiến 
thức ở cấp trung học phổ thông mà còn 
truyền đạt cho tôi cách thức để khám phá 
các chủ đề mà tôi quan tâm và đam mê. 
Đến với Serra với tư cách là một du học 
sinh, tôi đã nhận được một nền giáo dục 
hàng đầu, cũng như tìm hiểu thêm về bản 
thân mình và anh em có chung Sứ Mệnh 
của mình. Tôi xem ba năm của tôi tại Serra 
là những năm tháng tạo nên sự thay đổi 
lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tìm Ra Sứ 
Mệnh Của Mình!”

—John Li ’17

• Phim Hoạt Hình 
• Nghe Nhìn
• Cầu Lông
• BBQ 
• Chương Trình Big Brothers 
• Hội Câu Lạc Bộ Khối
• Bowling
• Phát Sóng
• Đổi Mới Kinh Doanh
• Liên Hiệp Học Bổng  

California (CSF) 
• Canyons và Canvas 
• Đánh Bài & Đánh Bạc Cổ Điển
• Tổng Kết 
• Lập Trình Máy Tính

Các câu lạc bộ và tổ chức khuyến khích học sinh khám phá sở thích  
và tài năng của họ và tham gia vào cộng đồng Serra.

• Viết Sáng Tạo 
• Cross Fit (Thể Dục Phối Hợp) 
• Đi Xe Đạp • Sống Dân Chủ! 
• Thể Thao Ảo 
• Tiếng Pháp 
• Nhóm Garage Band 
• Những Cuốn Sách Tuyệt Vời 
• Xanh 
• Công Lý và Hòa Bình 
• Toán Học 
• Phiên Tòa Giả 
• Đa Văn Hóa 
• Hiệp Hội Danh Dự Doanh Nghiệp 

Quốc Gia 
• Hiệp Hội Danh Dự Quốc Gia (NHS)

• Những ửng xứ Anh Em đối với  
Người Khác 

• Bóng Bàn 
• Robot Học 
• Trèo Vách Đá 
• Tương Tác Xoay Tròn 
• Đội Phản Ứng Khẩn Cấp Serra (SERT)
• Diễn Thuyết & Tranh Luận 
• Sản Xuất Phim Ảnh 
• Tin Vặt 
• Ném Đĩa Bay 
• Chơi Game Video 
• Yoga



100%
112

GIÀU TRUYỀN THỐNG 
TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI, 
TINH THẦN THỂ THAO, 
TINH THẦN CẠNH TRANH 
VÀ TINH THẦN VÔ ĐỊCH

Các vận động viên học sinh thành công của chúng tôi và chương 
trình thể thao là niềm tự hào cho toàn cộng đồng Serra. Chuyên 
phát triển các nam thanh thiếu niên có tính chính trực và tinh thần 
dẫn đầu, các huấn luyện viên của chúng tôi làm việc với các vận 
động viên học sinh để xây dựng các kỹ năng, sự tự tin, tính cách và 
đạo đức làm việc. Chương trình thể thao mạnh mẽ và thành công 
cho phép các mức độ tham gia đa dạng, bao gồm cả các cơ hội đóng 
góp vào các đội ngũ với tư cách là giảng viên, phóng viên phương 
tiện truyền thông xã hội, nhà thống kê và người quản lý nhóm.    

Các vận động viên học sinh của Serra thi đấu ở Liên Minh Thể Thao 
Công Giáo Miền Tây (WCAL), một trong những liên minh trường trung 
học cạnh tranh nhất của California. Thể thao đồng đội bao gồm: 

Năm ngoái, 13 trong số các đội đại học Serra giành được danh 
hiệu đội Thành Tích Học Tập CCS**
*Thể thao không cắt bóng
**Đội không phải là nhóm thể thao của Hiệp Hội Liên Kết Học Tập California 

(CIF), nhưng đội đã đáp ứng được tiêu chí thành tích học tập.

Baseball 
Basketball 
Crew (Đội Bóng Chày 

Bóng Rổ)** 
Cross Country (Khắp Đất 

Nước)* 
Football (Bóng Đá)* 

Lacrosse 
Golf 
Soccer 
Swimming and Diving 

(Bóng Vợt, Gôn, Bóng 
Đá, Bơi, và Lặn)* 

Tennis 

Track and Field (Đường 
Chạy và Sân Quần 
Vợt)* 

Volleyball 
Water Polo 
Wrestling (Bóng Chuyền, 

Bóng Nước, Vật)*

HỌC SINH TỐT 
NGHIỆP SERRA ĐƯỢC 
CHẤP NHẬN VÀO CÁC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ 
CAO ĐẲNG MỖI NĂM

GIÁO DỤC DỰ BỊ ĐẠI HỌC CỦA SERRA
Chương trình học tập diện rộng, nghiêm ngặt của Serra cung cấp giáo 
dục dự bị đại học chuẩn bị cho mỗi học sinh vào trường đại học đáp 
ứng tốt nhất mục tiêu và sở thích của mỗi người. Các giảng viên và cố 
vấn của chúng tôi là những nhà giáo dục chuyên nghiệp, các chuyên  
gia lĩnh vực chính và các cố vấn tận tâm giúp học sinh phát triển được 
trí tuệ, thế mạnh đạo đức và chiều sâu  
cảm xúc. 

Du học sinh tại Serra phát triển mạnh 
về mặt học thuật. Một du học sinh thông 
thường học bốn lớp Danh Dự/AP (Nâng 
Cao) vào mỗi năm học. Số liệu thống kê 
nói lên rằng: 
• SAT Trung Bình: 1422 (SAT Mới) 
• ACT Trung Bình: 29 
• GPA Trung Bình Trọng Số: 3.81 
• GPA Trung Bình Không Trọng Số: 3.54

TOEFL Trung Bình  
của Du Học Sinh  
Tốt Nghiệp



CHUẨN BỊ CHO HỌC TẬP VÀ HÌNH THÀNH 
NHÂN CÁCH LÀ TRUNG TÂM CỦA TẤT CẢ 
NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM. HỌC SINH CỦA 
CHÚNG TÔI ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG VÀ THỬ 
THÁCH TRONG CỘNG ĐỒNG GỒM CÁC NHÀ 
GIÁO DỤC CHU ĐÁO VÀ HÒA HỢP TRONG 
TÌNH ANH EM TRỌN VẸN LÂU BỀN SUỐT ĐỜI.



BAN QUẢN LÝ 
Lars Lund
Hiệu Trưởng 

Barry Thornton,  
Tiến Sĩ Giáo Dục.  
Hiệu Trưởng

Sean McMillan
Giám Đốc Chương  
Trình Quốc Tế

100% học sinh tham gia ít nhất  
4 năm môn toán học (UC yêu 
cầu 3 năm) 
80% học sinh tham gia ít nhất  
4 năm môn khoa học trong 
phòng thí nghiệm (UC yêu cầu 
2 năm) 
86% học sinh tham gia 4 năm 
môn nghiên cứu xã hội (UC yêu 
cầu 3 năm) 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP 
•  Hệ thống dự bị đại học, đa cấp độ hướng đến nhu  

cầu cá nhân 
•  30 khóa học Danh Dự và Nâng Cao (AP) trong hầu  

hết tất cả các lĩnh vực môn học 
•  55% học sinh ghi danh vào các khóa học Danh Dự và AP 

(Xếp Lớp Nâng Cao) 
•  Yêu cầu học thuật đáp ứng các yêu cầu UC và CSU;  

cung cấp các lớp học mở rộng cho phép học sinh  
vượt qua các yêu cầu đó

“Tại Serra, giáo viên của chúng tôi tận dụng những 
điểm mạnh tự nhiên, tài năng và nguyện vọng của 

nam sinh bằng cách sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu 
quả, thúc đẩy và hỗ trợ nam thanh thiếu niên trong 

việc phát triển học tập và cá nhân của họ.”

  Barry Thornton, Tiến Sĩ Giáo Dục Hiệu Trưởng

THÀNH PHẦN 
KHOA CÓ 

BẰNG CAO CẤP

THÀNH PHẦN KHOA
•  81 giảng viên (66 toàn thời 

gian, 15 bán thời gian) 
•  5 nhân viên tư vấn toàn 

thời gian 
•  49 nhân viên có hơn 10 

năm phục vụ 
•  22 giảng viên và nhân viên 

là cựu học sinh Serra

THÀNH PHẦN  
HỌC SINH   

• 63% Thiên Chúa Giáo La Mã 
•  Dân Tộc Đa Dạng: 58% Người Da 

Trắng, 15.5% Đa Chủng Tộc, 5% 
Người Hispanic, 10% Người Châu Á,  
6% Người Philippines, 3% Người Đảo 
Thái Bình Dương, 2% Người Mỹ Gốc 
Phi, 0.5% Người Mỹ Bản Địa

•  Hơn 95% học sinh tham gia ít nhất 
một hoạt động ngoại khóa 

•  81% học sinh tham gia chương trình 
thể thao

24

75%
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HỌC SINH ĐĂNG KÝ 
VÀO ĐẠI HỌC 4 NĂM 
ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN 
TRONG NĂM 2017

100%

TỈ LỆ VƯỢT 
QUA AP (TRUNG 
BÌNH LÀ 5 NĂM)

95%

QUY MÔ LỚP HỌC
TRUNG BÌNH



QUY TRÌNH NHẬP HỌC
Để khởi đầu quy trình nhập học, người nộp đơn phải nộp các tài 
liệu sau đây cho đội ngũ Chương Trình Quốc Tế của Serra:  
1. Đơn Đăng Ký cho Du Học Sinh, được cung cấp trên trang web của 
chúng tôi.
2. Yêu cầu hai thư giới thiệu, một từ giáo viên Tiếng Anh hiện tại của 
học sinh, một từ giáo viên toán hiện tại của học sinh. Thư giới thiệu 
cần có phần in tiêu đề trường học chính thức và trình bày trong 
phong bì dán kín.
3. Bảng điểm học tập chính thức cho biết kết quả của ba năm học 
gần đây nhất của học sinh; bảng điểm phải có bản dịch tiếng Anh.
4. Mẫu Báo Cáo Điểm TOEFL hay Báo Cáo Kiểm Tra IELTS Chính Thức. 
(Đơn đăng ký của bạn không được xử lý cho đến khi điểm TOEFL hay 
IELTS được nộp.)
Phạm Vi Điểm Tối Thiểu cho Mỗi Cấp Lớp của Người Nộp Đơn: 
• Lớp 9: TOEFL, 70-80 (iBT); IELTS, 6.0
• Lớp 10: TOEFL, 75-85 (iBT); IELTS, 6.5
• Lớp 11: TOEFL, 85+ (iBT); IELTS, 7.0
5. Bản sao hộ chiếu hiện tại.
6. Lệ phí nộp đơn không hoàn lại là $200.
Các tài liệu hỗ trợ ở dữ kiện PDF có thể được gửi email đến Serra, 
hoặc bạn cũng có thể gửi tài liệu theo đường bưu điện. Xem thông 
tin liên lạc ở bên phải.  

Sau khi nhận và xem xét các đơn đăng ký trực tuyến đã hoàn thành, 
một thành viên trong nhóm Chương Trình Du Học Sinh sẽ liên lạc trực 
tiếp với người nộp đơn để sắp xếp một cuộc phỏng vấn qua SKYPE 
hoặc phỏng vấn trực tiếp. Học sinh được tiếp nhận vào Trường Trung 
Học Phổ Thông Junípero Serra sẽ phải bảo đảm suất học của mình 
với số tiền đặt cọc không hoàn lại là $5.000. Serra sẽ cấp mẫu I-20 để 
xin Visa Học Sinh Sinh Viên F-1.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Email: international@serrahs.com
Phone: 650.345.8207 số máy lẻ 137
Junípero Serra High School
International Program
451 West 20th Avenue
San Mateo, CA 94403-1385

SERRA CHÀO ĐÓN NAM THANH THIẾU NIÊN từ khắp toàn cầu đăng ký học lớp 9, 10 và 11 với mục đích 
là tốt nghiệp Trường Trung Học Junípero Serra. Chúng tôi chỉ chấp nhận học sinh cho học kỳ mùa thu. Người nộp 
đơn quốc tế có đủ tiêu chuẩn là nam thanh thiếu niên có:

• hồ sơ thành tích học tập tốt. 
• trình độ cao về thành thạo đọc, viết, nghe và nói tiếng Anh. 
• sở thích say mê tham gia sâu sắc vào cộng đồng Trường Trung Học Junípero Serra và nền văn hóa Mỹ. 
• mong muốn chân thành được sinh hoạt và tham gia cùng với gia đình chủ nhà người Mỹ.

Trường Trung Học Junipero Serra nhận học sinh thuộc tất cả các 
chủng tộc, màu sắc, và nguồn gốc quốc gia và/hoặc nguồn gốc dân 
tộc với tất cả các quyền, đặc quyền, chương trình và các hoạt động 
thường phù hợp hoặc cung cấp cho học sinh tại trường này. Serra 
không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc nguồn 
gốc quốc gia và/hoặc dân tộc, hoặc trong điều hành chính sách 
giáo dục, chính sách tuyển sinh, chương trình học bổng và cho vay 
và các chương trình khác do nhà trường quản lý.

ĐĂNG KÝ VÀO SERRA



VÀ PHÍ
Học phí hàng năm cho Chương Trình Du Học Sinh của Serra là 
$56.500 cho năm học 2018-19. Chi phí này bao gồm:
Phí Đăng Ký: $5.000
• Phí dịch vụ I20
• Đặt cọc không hoàn lại
Học Phí: $30.500
• Khóa Dự bị đại học
• Các lớp học Danh Dự và Nâng Cao
• Tư vấn học tập ở đại học
Phí Ở Cùng Gia Đình Bản Địa: $13.500
• Ba bữa ăn mỗi ngày 
• Giường ngủ có không gian học tập 
• Đi lại 
• Một gia đình người Mỹ đầy yêu thương

Phí Tham Gia Chương Trình: $7.500
• Đội ngũ của Chương Trình Học Sinh Quốc Tế, chuyên cung cấp 

hỗ trợ liên tục trong khuôn viên trường và cho các gia đình bản 
địa ở cùng.

• Sắp xếp vào Chương Trình Ở Cùng Gia Đình Bản Địa với một gia 
đình Serra trong năm học kéo dài 10 tháng

• Bảo hiểm y tế khi được ghi danh vào chương trình quốc tế của 
Serra 

• Hướng dẫn nhóm và cá nhân trong ESL 
• Nhiều sự kiện văn hóa và xã hội để giúp học sinh hòa nhập vào 

nền văn hóa Mỹ 
• Tủ cá nhân an toàn, phí tốt nghiệp 
• Sách cho học sinh mới ($750)
• Nhân viên tư vấn chỉ định sẽ cung cấp hỗ trợ học thuật, tư vấn và 

ủng hộ cho học sinh

451 West 20th Avenue 

San Mateo, California 94403 

p 650.345.8207

f 650.573.6638

www.serrahs.com 

Định Hướng Hai Tuần Mùa Hè
Du học Sinh theo định hướng hai tuần mùa hè được chào đón vào 
Cộng đồng Serra và được giới thiệu về cuộc sống với chương trình 
định hướng trong khuôn viên trường. Định hướng này sẽ bao gồm 
chương trình tham gia Anh ngữ chuyên sâu, các chuyến tham quan 
trong khuôn viên trường, lên lịch học, mua sách giáo khoa, và xem 
xét lại các quy tắc, chính sách và truyền thống của nhà trường. Học 
sinh cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ với Cố Vấn Du Học Sinh, những 
người sẽ chào đón học sinh đến Serra và giúp họ thích nghi được 
với ngôi trường mới của họ. Họ sẽ cùng nhau tham gia du ngoạn 
đến San Francisco, Thung Lũng Silicon và các điểm tham quan cũng 
như tham gia vào một sự kiện giao lưu văn hóa với học sinh Serra 
khác, giảng viên và gia đình chủ nhà.

HỌC PHÍ

Các Ngày Quan Trọng
Ngày 5 tháng 9 năm 2017:   Đơn đăng ký sẵn có cho năm 

học 2018-19
Ngày 8 tháng 1 năm 2018:   Thời hạn nộp đơn đăng ký ưu 

tiên
Tháng 2-4, năm 2018:  Đơn đăng ký không ràng buộc 
Ngày 25 tháng 5 năm 2018:  Thời hạn nộp học phí
Ngày 6-14 tháng 8 năm 2018:   Định Hướng cho Du Học Sinh 

trong khuôn viên trường




