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DU HỌC PHỔ THÔNG TẠI MỸ
Với các học sinh đang tìm kiếm cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại Mỹ, cải thiện vốn ngoại ngữ,
nâng cao nhận thức và các kỹ năng sống, B2Education cung cấp chương trình du học bậc phổ
thông với thời lượng nửa năm học (5 tháng) hoặc cả năm học (10 tháng) và có cơ hội thi tốt
nghiệp. Các bạn sẽ tham gia vào một trường phổ thông công lập hoặc tư thục, đồng thời sẽ sống
cùng các gia đình bản xứ hoặc ký tuc xá tại trường.
Với những đặc điểm nổi trội của các chương trình dành cho Visa J-1, F-1 cùng hệ thống các
trường trung học trên khắp nước Mỹ, chúng tôi tự tin đáp ứng được nhu cầu học tập và trải nghiệm
của những học sinh quốc tế.
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Đôi nét về trường học – phong cách học tập tại các trường trung học ở Mỹ
Giáo dục Mỹ coi trọng sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, vì vậy, các trường phổ thông
trung học đặc biệt quan tâm đến các chương trình hoạt động cho học sinh. Sau các chương trình
học thuật được giảng dạy trên lớp vào buổi sáng, buổi chiều, bạn sẽ được tham gia các chương
trình thể thao, vui chơi giải trí như bóng rổ, diễn kịch...
Các hoạt động diễn ra sôi nổi tại tất cả các trường học khắp nước Mỹ giúp học sinh trở nên năng
động, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống và môi trường học tập mới.
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Các chương trình du học phổ thông tại Mỹ cùng B2Education:
Dựa trên đặc điểm trường học (trường công lập và tư nhân) và các visa đi du học phổ thông của
học sinh quốc tế vào Mỹ: visa J-1 và F-1. Chúng tôi thiết kế các chương trình du học phù hợp
cho học sinh.
-

-

Classic Program: dành cho visa J-1, là chương trình học cơ bản, các học sinh sẽ được theo
học tại một trường công lập bất kỳ tại Mỹ (không chọn địa điểm) trong thời gian tối đa 1
năm học.
Seclect Program: dành cho visa F-1, cho phép học sinh lựa chọn địa điểm học, trường học
và môn học yêu thích. Học sinh có thể học tại trường công lập (Public Select Program)
hoặc tư nhân (Private Select Program) đồng thời có cơ hội học nhiều năm để thi tốt nghiệp.

Các học sinh quốc tế có thể lựa chọn 1 trong 3 chương trình:
 Classic Program – Visa J-1: Học tại trường công lập
 Public Select Program – Visa F-1: Học tại trường công lập
 Private Select Program – Visa F-1: Học tại trường tư nhân

Điểm ưu việt của mỗi chương trình:
1. Classic Program là chương trình học phổ thông công lập dành cho visa J-1, các học sinh sẽ
học tập tại một trường phổ thông bất kỳ tại Mỹ trong khoảng thời gian nửa năm (5 tháng) hoặc
một năm học (10 tháng). Trong suốt quá trình này, bạn sẽ sinh sống cùng một gia đình người Mỹ
ở gần trường (Host-family).
Điểm đặc biệt trong chương trình J-1 chính là bạn không phải trả chi phí nhà ở. Chúng tôi tìm
kiếm những host-family tình nguyện nhận học sinh quốc tế vào sinh sống cùng. Mỗi gia đình đều
trải qua quá trình kiểm tra chặt chẽ và nghiêm ngặt trước khi được nhận vào chương trình để
đảm bảo học sinh có một thời gian học tập an toàn nhất tại Mỹ. Họ có thể là một gia đình có bố
mẹ và con cái hoặc là gia đình đơn thân... Dù với bất kỳ kiểu mẫu gia đình nào, họ sẽ luôn tận
tình giúp đỡ bạn trong quá trình học tập, nhanh chóng hòa nhập với môi trường sinh hoạt và nền
văn hóa địa phương
2. Select Program là chương trình cho phép các học sinh du học phổ thông tại Mỹ có thể lựa
chọn được Tiểu bang/khu vực có trường học, trường học và một số môn học tại các trường theo
nguyện vọng riêng.
Visa F-1: Khi bạn ghi danh vào chương trình Select Program USA, bạn sẽ được đăng ký với tư
cách là người tham gia visa F-1. Như vậy, bạn chỉ có thể học tại trường phổ thông ở Mỹ trong
một năm. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục học các năm tiếp theo ở trường tư nhân và có cơ hội thi
tốt nghiệp phổ thông để tiếp tục học đại học.
Theo đó, các học sinh tham gia chương trình F-1 tại trường công lập sẽ chuyển đến trường tư
nhân. Và, các học sinh tham gia chương trình F-1 tại trường tư nhân sẽ tiếp tục gia hạn thời gian
học hoặc chuyển đến trường tư nhân khác. Tất cả các trường phổ thông trong chương trình của
chúng tôi đều có yêu cầu giờ học cho học sinh trao đổi. Mỗi trường có các tiêu chuẩn tuyển sinh
quốc tế riêng (Ví dụ: về trình độ tiếng Anh và yêu cầu GPA) chúng tôi nhận được sự chấp nhận
của trường dựa trên trình độ và điều kiện cá nhân của bạn.
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Những lợi thế của chương trình Select Program (Visa F-1)
- Được thi tốt nghiệp phổ thông trung học tại Mỹ
- Điều kiện tham gia chương trình nhẹ hơn J-1 Visa (Classic Program)
- Chấp nhận học sinh bị dị ứng
- Có thể chọn được trường Phổ thông công lập và tư thục
- Có 2 thời điểm du học là mùa Đông và mùa Hè
- Chi phí học tập hợp lý
- Chỗ học sẽ được bảo đảm chắc chắn
Các bước đăng ký chương trình Select Program:
1. Học sinh cùng các bậc phụ huynh nghiên cứu và quyết định sẽ chọn học ở trường công lập
hoặc tư thục.
2. Học sinh chuyển cho chúng tôi những dữ liệu sau: Môn học yêu thích, môn thể thao yêu
thích, mục đích du học là gì, điều kiện thời tiết học sinh mong muốn. (theo thứ tự ưu tiên
quan trọng trước, ít quan trọng sau).
3.
Chúng tôi sẽ tìm kiếm cho học sinh trường học như mong muốn và gửi tất cả các dữ liệu
của bạn đến nhà trường.
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Chi tiết giá của các chương trình:
1. Classic Program (Visa J-1): Học tại trường phổ thông công lập
Điều kiện tham gia:
- Giới hạn độ tuổi: 15 – 18,5
- Đủ trình độ tiếng Anh (Test)
- Chấp nhận học sinh bị dị ứng khi thanh toán thêm tiền
- Không có điểm 5 trong 3 năm học cuối cùng. Điểm trung bình tối thiểu là 3.0
- Thời lượng chương trình:
+ Thời lượng chương trình tham gia vào mùa đông: 5 tháng (nửa năm)
+ Thời lượng chương trình tham gia vào mùa hè: 10 tháng (một năm)
- Visa J-1
Giá chương trình – Classic Program*:
EURO
Classic Program 10 tháng (một năm):
9.800,00
Classic Program 5 tháng (nửa năm):
9.100,00
Chi phí chọn thêm địa điểm học
Vùng phía Đông hoặc phía Tây của nước Mỹ:
450,00
Chọn tiểu Bang:
850,00
Chọn thành phố lớn:
1.550,00
Chọn Tiểu bang California, Florida
1.700,00
Chấp nhận học sinh bị dị ứng:
450,00
*Giá dành cho công dân EU.
Liên hệ email: info@language-sport.com để biết mức giá cho các khu vực khác
a. Chọn thêm vùng và Tiểu bang theo bản đồ và bảng dưới đây (Program USA Classic Select):
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*FL-Florida là nơi thu hút nhiều học sinh đăng ký. Nếu lựa chọn FL, các học sinh cần chọn thêm
1 tiểu bang thay thế. Trong trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng nguyện vọng vào học tại
FL, bạn sẽ học tại tiểu bang thay thế.
b. Chọn các thành phố lớn thuộc các Tiểu bang theo bảng dưới đây:
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2. Public Select program (Visa F-1) Học tại trường phổ thông công lập
Điều kiện tham gia:
- Giới hạn độ tuổi: 14-18
- Đủ trình độ tiếng Anh (Test)
- Chấp nhận học sinh bị dị ứng
- Bảng điểm học tập (Có thể có điểm 5 trong
3 năm học cuối cùng)
- Thời lượng chương trình:

+ Tháng khởi hành vào mùa đông: Tháng 1
(thời lượng nửa năm)
+ Tháng khởi hành vào mùa hè: Tháng 8
(thời lượng 1 năm)
- Visa F-1

Danh sách các trường trong chương trình Public Select Program:
Tiểu bang

Arizona

California

New York

Minnesota

Trường công lập
F-1 visa

Thành phố

Thời lượng
nửa năm

Giá 1 năm học
(Euro) *

Arizona Conservatory for
the Arts

Phoenix

Có

Từ 18.800,00

Phoenix

Không

Từ 17.951,00

Lancaser

Có

Từ 24.600,00

Chico Unified School
District

Chico

Có

Từ 22.700,00

Clovis Unified School
District

Clovis

Không

Từ 24.040,00

Healdsburg Public High
School

Healdsburg

Có

Từ 28.560,00

Newcomb Central School
District

Newcomb

Không

Từ 16.550,00

Niskayuna High School

Niskayuna

Không

Từ 29.350,00

Southwest High School

Minneapolis

Không

Từ 15.850,00

Deer Valley Unified School
District
Antelope Valley Union High
School District

* Giá dành cho công dân EU và thời lượng 1 năm học, mời liên hệ email: info@languagesport.com để biết thông tin chi tiết chương trình cho người học tại các khu vực khác và thời lượng
nửa năm.
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3. Private Select program (Visa F-1) Học tại trường phổ thông tư nhân
Điều kiện tham gia:
- Giới hạn độ tuổi: 14-18
- Đủ trình độ tiếng Anh (Test)
- Chấp nhận học sinh bị dị ứng
- Bảng điểm học tập (Có thể có điểm 5 trong
3 năm học cuối cùng)

- Thời lượng chương trình:
+ Tháng khởi hành vào mùa đông: Tháng 1
(thời lượng nửa năm)
+ Tháng khởi hành vào mùa hè: Tháng 8
(thời lượng 1 năm)
- Visa F-1
Danh sách các trường trong chương trình Private Select Program:
Trường tư nhân
F-1 visa
Alma Heights Christian
Academy
Apple Valley Christian
School
Grace Brethren High School
Hesperia Christian School
Notre Dame High School
Pomona Catholic High
California
School
Purple Lotus Buddhist
School
Saint Mary's College High
School
Victor Valley Christian
School
Xavier College Preparatory
High School
Sacred Heart High School
Connecticut
St. Paul Catholic High
School
Bishop John Snyder High
School
Cardinal Mooney Catholic
HS
Green Acres Christian
Florida
Academy
John Paul II Catholic High
School
Lexington Christian
Lighthouse Academy
Arlington Catholic High
School
Massachusetts Bradford Christian Academy
Holy Name Central Catholic
High School
Tiểu bang

Thành phố

Thời lượng
nửa năm

Giá 1 năm học
(Euro) *

Pacifica

Có

Từ 27.160,00

Apple Valley

Có

Từ 26.640,00

Simi Valley
Hesperia
Salinas

Không
Có
Có

Từ 25.500,00
Từ 25.150,00
Từ 28.660,00

Pomona

Không

Từ 29.820,00

Union City

Không

Từ 30.030,00

Berkeley

Có

Từ 29.950,00

Victorville

Có

Từ 24.230,00

Palm Desert

Có

Từ 26.250,00

Waterbury

Không

Từ 18.080,00

Bristol

Có

Từ 21.140,00

Jacksonville

Có

Từ 25.360,00

Sarasota

Không

Từ 28.100,00

West Palm
Beach
Tallahassee

Từ 22.280,00
Không

Từ 22.560,00
Từ 19.200,00

Orlando
Pensacola
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Từ 28.530,00

Arlington

Có

Từ 25.760,00

Haverhill

Không

Từ 27.130,00

Worcester

Có

Từ 27.390,00
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Minnesota
New York
Virginia
Wisconsin

Matignon High School
Saint Clement High School
Saint Joseph Preparatory
High School
Calvin Christian School
Grace Christian Academy
The Aquinas Institute
Timberlake Christian
Schools
Coulee Christian School
Eagle Christian School

Cambridge
Medford

Không
Không

Từ 22.710,00
Từ 20.530,00

Boston

Có

Từ 36.280,00

Edina
Merrick
Rochester

Có
Có
Không

Từ 19.460,00
Từ 29.360,00
Từ 24.480,00

Forest

Có

Từ 16.700,00

West Salem
Richland
Center

Có

Từ 18.990,00

Không

Từ 16.990,00

* Giá dành cho công dân EU và thời lượng 1 năm học, mời liên hệ email: info@language-sport.com để biết
thông tin chi tiết chương trình cho người học tại các khu vực khác và thời lượng nửa năm.

Mức giá của các chương trình bao gồm:
- Tiền học phí theo chương trình
- Tìm kiếm chỗ học cho học sinh tại trường Phổ thông công lập hoặc tư thục trên toàn nước Mỹ.
- Tìm kiếm chỗ ăn ở cho học sinh trong gia đình người dân Mỹ hoặc ký túc xá khi tham gia
chương trình.
- Học sinh luôn được hỗ trợ và chăm sóc tận tình bởi 1 người phụ trách vùng thuộc đối tác của
B2Education tại Mỹ.
- Có số điện thoại khẩn cấp 24/7 tại Mỹ trong thời gian tham gia chương trình.
- Tham gia bài Test tiếng Anh ELTiS
- Một buổi gặp gỡ của học sinh cùng các bậc phụ huynh trước khi bay sang Mỹ tại văn phòng
của B2Education.
- Tài liệu hướng dẫn học sinh khi tham gia chương trình High School tại Mỹ.
- Bảo hiểm ốm đau, tai nạn, làm hỏng hoặc đổ vỡ đồ khi ở Mỹ theo chương trình
- Vé máy bay từ Frankfurt đến Mỹ (các khu vực khác vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết)
- Vận chuyển từ sân bay đến chỗ ở 2 chiều tại Mỹ
- Tham gia New York City tour hoặc Los Angeles City tour (3 ngày) trước khi bắt đầu chương
trình.
Giá chưa bao gồm:
- Phí dịch vụ tư vấn, hỗ trợ của B2Education (Tùy thuộc từng chương trình)
- Lệ phí làm Visa
- Tiền tiêu vặt hàng ngày
- Tiền tham quan hoặc đi du lịch cùng Host-family hoặc nhà trường
- Tiền ăn thêm ở trường
- Tiền dụng cụ học tập tại trường
- Tiền giao thông công cộng
- Tiền đồng phục tại trường (nếu có)
- Tiền đi lại đến văn phòng của B2Education
- Tiền bảo hiểm hủy dịch vụ trước khi đi và bảo hiểm mất đồ.
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Quá trình thực hiện chương trình học phổ thông tại Mỹ
Để học sinh nhanh chóng thích ứng với nền văn hóa, cuộc sống và môi trường mới trên đất Mỹ,
B2Education sẽ giúp đỡ, sát cánh cùng học sinh và các bậc phụ huynh từng bước chuẩn bị một
cách tốt nhất trong suốt quá trình du học.
Quá trình đặt đơn
Trước tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm tra một cách cẩn thận tất cả các hồ sơ hiện có của bạn
(miễn phí). Sau đó chúng tôi sẽ tư vấn và thảo luận trực tiếp với bạn qua Skype. Dựa trên hồ sơ
và những thông tin trao đổi, chúng tôi sẽ nắm bắt được các thông tin và mong muốn học tập của
bạn. Chúng tôi sẽ cùng bạn và các phụ huynh quyết định bạn sẽ tham gia chương trình J-1 hay
F-1 visa, học tại trường công lập hay tư nhân, thời lượng nửa năm, một năm hay nhiều hơn
nữa…
Nếu bạn tham gia chương trình Classic Program, chúng tôi mong muốn nhận được hồ sơ càng
sớm càng tốt để tăng khả năng tìm được trường học và gia đình lưu trú tại Mỹ.
Hạn nộp hồ sơ:
-

Chương trình mùa hè: 31.03 (cho thời lượng 1 năm – 10 tháng)
Chương trình mùa đông: 30.09 (cho thời lượng nửa năm – 5 tháng)

Sau khi nhận được hồ sơ
Sau khi nhận được hồ sơ, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và các bậc phụ huynh qua Email hoặc
điện thoại để hẹn ngày 2 bên trao đổi với nhau trực tiếp hay qua Skype. Qua đó 2 bên sẽ quyết
định chương trình bạn sẽ tham gia và chúng tôi có thể làm được những gì cho bạn. Tất cả các
câu hỏi hoặc băn khoăn của bạn và phụ huynh sẽ lần lượt được chúng tôi giải đáp.
Sau cuộc trao đổi
Sau cuộc nói chuyện qua Skype chúng tôi sẽ kiểm tra và nhanh chóng thông báo bạn có thể
tham gia một trong các chương trình của chúng tôi hay không. Nếu được chúng tôi sẽ gửi cho
bạn và phụ huynh chi tiết chương trình mà bạn muốn tham gia. Bạn và các bậc phụ huynh sẽ
suy nghĩ kỹ và quyết định có đồng ý với chương trình chúng tôi đã gửi hay không. Nếu đồng ý,
chúng tôi sẽ gửi hợp đồng và tất cả các giấy tờ liên quan đến chương trình.
Nếu bạn muốn tham gia chương trình Select Program, chúng tôi sẽ gửi bạn danh sách các
trường, Tiểu bang và các môn học. Qua đó bạn sẽ tự quyết định chọn nơi mà bạn muốn học tập.
Quá trình làm việc
Sau khi bạn và phụ huynh đồng ý chương trình, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ dữ liệu của bạn đến
từng nhà trường trong hệ thống mà chúng tôi có tại Mỹ. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ trả lời
và giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn và các bậc phụ huynh (nếu có) qua Email và điện thoại.
Chúng tôi sẽ gửi bạn những giấy tờ cần bạn cùng bố mẹ khai báo. Toàn bộ giấy tờ này sẽ được
gửi cho đối tác của chúng tôi cũng như các trường học ở Mỹ. Nếu tất cả đều diễn ra như mong
muốn, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn và bố mẹ chi tiết những gì cần chuẩn bị cho chuyến du học
và các bước cần thực hiện tiếp theo như: Đặt đơn xin Visa, vé máy bay, quà cho host–family…
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Gặp gỡ tại văn phòng B2Education: Để hỗ trợ bạn một cách tận tình nhất, B2Education sẽ
mời bạn và phụ huynh tới văn phòng công ty tại Berlin để trao đổi kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ
chuẩn bị đồ ăn và một vài trò chơi giúp truyền tải kinh nghiệm cho học sinh về các tình huống có
thể gặp với gia đình chủ nhà, có những lời khuyên về văn hóa và ngôn ngữ để các học sinh làm
quen, tránh bỡ ngỡ khi du học. Đồng thời, buổi gặp gỡ cũng là cơ hội để các bậc phụ huynh
thêm hiểu biết về B2Education: chúng tôi là ai, văn phòng của chúng tôi ở đâu, công việc của
chúng tôi là gì, cách thức tổ chức và làm việc như thế nào, chúng tôi giúp đỡ các học sinh của
mình ra sao… Từ đó, họ sẽ hoàn toàn yên tâm về chúng tôi.
Đối tác của chúng tôi tại Mỹ
B2Education có mối liên hệ chặt chẽ và chỉ làm việc với các đối tác nổi tiếng tại nhiều nước trên
trên Thế giới. Họ đã có bề dày kinh nghiệm về tổ chức các chương trình giáo dục và đào tạo,
bảo đảm chắc chắn học sinh của chúng tôi gặt hái được kiến thức tốt nhất và có cuộc sống chất
lượng nhất trong thời gian lưu trú ở nước ngoài. Hệ thống các trường học và host-family của
chúng tôi được các đối tác tuyển chọn rất nghiêm ngặt và kỹ lưỡng. Mặt khác, các tổ chức du
học ở nước ngoài mà chúng tôi liên kết được nhà nước sở tại quản lý rất chặt chẽ về mọi mặt
mà đặc biệt là việc tuyển sinh các học sinh Quốc tế. Vì những lý do nêu trên, chúng tôi chắc chắn
rằng, bạn sẽ được các đối tác của chúng tôi tại Mỹ chăm sóc rất chu đáo để học tập kiến thức,
văn hóa cũng như sự trải nghiệm tuyệt vời khi du học phổ thông tại Mỹ.
Sự quan tâm săn sóc dành cho bạn tại Mỹ
Các học sinh tham gia chương trình Select Program ở bất kỳ nơi nào tại Mỹ đều nhận được sự
quan tâm chăm sóc của người phụ trách nơi đó. Bạn sẽ được cung cấp thông tin liên lạc 24/7.
Người phụ trách vùng được tuyển chọn rất nghiêm ngặt dựa trên nhiều tiêu chí. Họ sẽ trả lời tất
cả các câu hỏi và lo lắng về cuộc sống của bạn trên nước Mỹ. Bạn có thể liên lạc và trao đổi với
họ vào bất kỳ lúc nào khi có những vấn đề làm bạn phải lo lắng.
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