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GRAND RAPIDS CHRISTIAN SCHOOLS

CHƯƠNG TRÌNH
HỌC SINH
QUỐC TẾ
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU VỚI TẦM
ẢNH HƯỞNG TOÀN CẦU

Chào mừng!
Chào mừng các em học sinh quốc tế từ lớp 7 đến lớp 11 ghi danh vào Grand Rapids Christian Schools. Các em học sinh đến từ nhiều
quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Uganda, Thụy Sĩ, Bolivia, Nam Phi, Ba Lan, Phần Lan, Nigeria, Hà
Lan, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Costa Rica, đã tham gia cộng đồng của chúng tôi trong những năm gần đây.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ISP
Chương trình Đào tạo Xuất sắc

Đời sống Học sinh Năng động

Hỗ trợ Cá nhân

Chương trình Sống cùng Người bản xứ

Chương trình Dự bị Đại học

Phát triển Tính cách

825
435

4%

Ghi danh vào Hệ Trung học Phổ thông

Học sinh Quốc tế

Ghi danh vào Hệ Trung học Cơ sở

Quy mô Lớp học Trung bình

Điểm SAT/ACT: Các học sinh quốc tế có điểm trung bình môn Tiếng Anh SAT được cải thiện là
điểm Tiếng Anh ACT là

6

điểm sau

2

24

117.5

điểm và

năm học chính thức tại GRCHS.

Giới thiệu về Trường Trung học Grand Rapids Christian

Chương trình Đào tạo Xuất sắc
Chương trình Giảng dạy
Chương trình giảng dạy tại Grand Rapids Christian Schools rất nghiêm ngặt và được thiết kế để đặt nền tảng cho việc học tập cả đời.
Học sinh sẽ được chỉ dẫn tận tình với tỷ lệ giáo viên-học sinh là 1:15 đối với các bộ môn kỹ năng ngôn ngữ, khoa học, toán học, nghiên
cứu xã hội, Kinh Thánh, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, nghệ thuật và công nghệ.

Tầm quan trọng của STEM
Các khóa học STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) hàng đầu của chúng tôi sẽ trang bị cho học sinh kiến thức để trở
thành những người giải quyết vấn đề, các nhà đổi mới và nhà tư duy logic, để luôn sẵn sàng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu.

Chương trình Chuyển tiếp Mùa đông
Tất cả học sinh sẽ được tham gia trải nghiệm học tập ngoại khóa hai tuần vào Tháng
1, với các lớp học về những lĩnh vực được quan tâm đặc biệt, du lịch trong nước
hoặc quốc tế hay thực tập.

Khóa học Advance Placement (AP) (Xếp lớp Nâng cao)
Lịch sử Hoa Kỳ, Lịch sử Châu Âu, Chính phủ Hoa Kỳ, Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Vi mô,
Khoa học Máy tính, Sinh học, Hóa học, Vật lý C, Thống kê, Giải tích AB, Ngôn ngữ
và Cấu trúc Ngữ pháp, Văn học và Sáng tác, Tiếng Tây Ban Nha và Tâm lý học

Cơ sở Vật chất Hiện đại
Những dự án cải tạo mở rộng của Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông
Grand Rapids Christian đã góp phần mang đến các cơ sở vật chất hiện đại. Dự án
cải tạo này đã tạo ra một môi trường hỗ trợ hợp tác, học tập dựa trên trải nghiệm
thực tiễn và giải quyết vấn đề sáng tạo được hỗ trợ thông qua chương trình máy tính
xách tay 1:1 với MacBook Air.
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Hỗ trợ Cá nhân
Chương trình hỗ trợ cá nhân sau đây đảm bảo học sinh
quốc tế của chúng tôi luôn được chuẩn bị đầy đủ hành
trang cho một tương lai thành công.

Chương trình Định hướng
Học sinh quốc tế mới sẽ được tham dự một chương trình
định hướng kéo dài hai tuần để trang bị cho họ kiến thức về
cuộc sống ở trường và cuộc sống gia đình ở Mỹ.

Khóa học Tiếng Anh
Khóa học này sẽ giới thiệu cho học sinh quốc tế về văn
hóa, phong cách giảng dạy và học tập tại Mỹ.
Khóa học này cũng giúp hoàn thiện các kỹ năng nghe, nói,
đọc và viết Tiếng Anh.

Chương trình Phụ đạo Riêng
Mỗi giáo viên phụ đạo kèm cặp từng học sinh sẽ giải thích
về các bài tập, hướng dẫn làm bài tập về nhà và giúp học
sinh có kỹ năng quản lý thời gian và học tập.

Hỗ trợ về Cảm xúc, Tinh thần, Xã hội
Hai nhân viên chính thức của Trường Trung học Phổ thông
Grand Rapids Christian sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ đối với
tất cả các khía cạnh đời sống cho học sinh quốc tế.

Học sinh quốc tế mới tốt nghiệp
đã theo học:
Trường Đại học Duke
Trường Đại học Michigan
Trường Đại học New York

Chương trình Dự bị Đại học
Theo học tại một trường đại học xuất sắc là một mục tiêu
quan trọng và bước tiến đi tới thành công trong tương lai. Do
đó, chúng tôi luôn mang đến các cơ hội và sự chuẩn bị tốt
nhất cho học sinh của mình.

Tư vấn Hướng dẫn Học tập tại Trường đại học
Tư vấn học sinh quốc tế cung cấp các dịch vụ tư vấn và
hướng dẫn cá nhân trong suốt quá trình tìm kiếm và tuyển
sinh đại học.

Luyện thi SAT/ACT
Các buổi học vào Thứ Bảy và kéo dài suốt học kỳ dành riêng
cho học sinh quốc tế để luyện thi SAT và ACT. Các buổi học
này sẽ do một nhân viên giàu kinh nghiệm hướng dẫn.

Tham quan Trường Đại học
Chúng tôi tổ chức các chuyến thăm trong ngày và vào cuối
tuần đến nhiều trường đại học nổi tiếng. Đại diện của hơn
65 trường cao đẳng và đại học cũng thường xuyên đến thăm
Trường Trung học Phổ thông Grand Rapids Christian.

Trường Đại học Bang Penn
Trường Đại học Boston
Trường Đại học Calvin
Purdue
UCLA
Trường Đại học Wake Forest
Trường Đại học Fordham

Trường Đại học Washington
Trường Đại học Bang Michigan
Trường Đại học George Washington
Trường Đại học James Madison
Virginia Tech
Trường Đại học Baylor
Trường Đại học Illinois (Chicago)
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Đời sống Học sinh Năng động
Ngoài việc thành công trong học tập, học sinh cũng cần phải có một cuộc sống
xã hội và tình cảm cân bằng. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu học sinh quốc tế phải
tích cực tham gia các cộng đồng học đường ngoài giờ học. Việc tham gia các
chương trình ngoại khóa rất quan trọng cho sự phát triển xã hội, văn hóa và
ngôn ngữ và cũng có giá trị để chuẩn bị theo học đại học sau này.

Các Câu lạc bộ và Tổ chức Học sinh
•

Câu lạc bộ Khám phá

•

Câu lạc bộ Cờ vua

•

Câu lạc bộ Lập trình

•

Câu lạc bộ Môi trường

•

Lễ hội Nghệ thuật

•

Pháp lý

•

Đại sứ Toàn cầu

•

Cải thiện

•

Yêu mến Hàng xóm của Bạn

•

Hội Danh dự Quốc gia

•

Lắng nghe Bạn bè

•

Câu lạc bộ Triết học

•

Chơi và sáng tác nhạc

•

Câu lạc bộ Giải đố

•

Rô-bốt

•

Báo chí Nhà trường

•

Olympic Khoa học

•

Câu lạc bộ Trượt tuyết

•

Ban Học sinh

•

Hội Học sinh

Thể thao
•

27 đội thể thao đại diện của trường trung học phổ thông, bao gồm bóng
đá, chèo thuyền, quần vợt, việt dã, bóng rổ, bowling, khúc côn cầu trên
băng, trượt tuyết xuống dốc, bơi lội, đấu vật, bóng chày, golf, bóng vợt,
đua xe, bóng chuyền và cổ vũ

•

Các môn thể thao trong trường vào giờ nghỉ trưa

Chương trình Sống cùng Người bản xứ
Trải nghiệm sống cùng người bản xứ là một điểm nổi bật trong Chương trình Học sinh Quốc tế
của chúng tôi. Trải nghiệm gia đình là trọng tâm cho việc chuyển tiếp và phát triển ngôn ngữ,
văn hóa, xã hội và tình cảm của mỗi học sinh về các kỹ năng quan trọng khi sống tại Bắc Mỹ.

Gia đình Nhận nuôi
Các gia đình nhận nuôi sẽ được lựa chọn cẩn thận khi tham gia chương trình của chúng tôi.
Chúng tôi tiến hành các buổi phỏng vấn, điều tra lý lịch, thăm nhà và kiểm tra thông tin tham
chiếu nhằm đảm bảo rằng các gia đình sẽ mang đến một môi trường an toàn và phát triển,
cũng như hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng sống quan trọng. Cha mẹ nuôi sẽ tham dự một
chương trình định hướng và được đào tạo, hỗ trợ và giám sát liên tục nhằm đảm bảo có thể
cung cấp được các dịch vụ chăm sóc tuyệt vời dành cho học sinh quốc tế của chúng tôi.

Thu xếp Chỗ ở cho Học sinh
Chúng tôi vô cùng thận trọng trong việc sắp xếp gia đình nhận nuôi cho học sinh. Chúng tôi
khuyến khích giao tiếp giữa gia đình, gia đình nhận nuôi, nhà trường và học sinh về sự tiến bộ
trong học tập và tất cả các khía cạnh trong cuộc sống ở Mỹ.

Phát triển Tính cách
Tính chính trực và kỹ năng sống là điều cần thiết để thành công. Khi được sống với một gia đình
người Mỹ có chuẩn mực đạo đức cao và là một phần của một cộng đồng trung thành và hỗ trợ,
học sinh của chúng tôi có được các kỹ năng sống sau: sự linh hoạt, có khả năng giải quyết xung
đột, tính chính trực, đúng giờ, độc lập, đáng tin cậy, khả năng quản lý thời gian, chu đáo và tự tin.

Chào mừng đến Grand Rapids!
Grand Rapids, nằm ở phía Tây Michigan, từng được biết đến là Thành phố Nội thất vì đây
là nơi chuyên sản xuất đồ nội thất chất lượng cao. Ngày nay, thành phố này nổi tiếng là một
trung tâm nghệ thuật, kinh doanh và y học.
Thành phố của chúng tôi là quê hương của ArtPrize—cuộc thi nghệ thuật lớn nhất thế giới.
Khu vực trung tâm thành phố mang đến nhiều cơ hội để tham dự các chương trình chiếu
phim, buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao. Khu vực Grand Rapids cũng là nơi có nhiều trụ sở
quốc tế của nhiều tập đoàn quốc tế như Amway, Steelcase và Whirlpool và nổi tiếng là một
trong những trung tâm y tế tốt nhất khu vực Bắc Mỹ.
Grand Rapids chỉ cách thành phố Chicago 3,5 giờ lái xe và cách các bãi biển Lake Michigan
45 phút lái xe.
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Quy trình Nộp đơn và Đăng ký
BƯỚC 1 – NỘP ĐƠN 

Hoàn thành mẫu đơn trực tuyến và nộp các giấy tờ cần thiết.

BƯỚC 2 – PHỎNG VẤN

Sau khi đơn đăng ký của học sinh được hoàn tất và phê duyệt, học
sinh đó sẽ được liên hệ để sắp xếp buổi phỏng vấn qua Skype.

Giám đốc Chương trình Cán bộ Hỗ trợ Chương trình
Học sinh Quốc tế
Học sinh Quốc tế

Joelle Wiliams

Julie Watson

jwilliams@grcs.org

jwatson@grcs.org

Hiệu trưởng

Điều phối viên Học
tập dành cho Học sinh
Quốc tế

BƯỚC 3 – CHẤP NHẬN

Dựa trên đơn đăng ký và buổi phỏng vấn, nhà trường sẽ quyết định
có chấp nhận học sinh hay không và thư chấp nhận đăng ký sẽ
được gửi cho học sinh kèm theo thêm các hướng dẫn.

BƯỚC 4 – ĐÓNG HỌC PHÍ

Sau khi nhận được học phí, nhà trường sẽ cấp I-20.

BƯỚC 5 – CẤP I-20

Học sinh sẽ được cấp I-20 và học sinh phải xin cấp visa tại quốc gia
của mình.

BƯỚC 6 – TÌM GIA ĐÌNH NHẬN NUÔI PHÙ HỢP

Brad Mockabee

bmockabee@grcs.org

Lisa Rozema

lrozema@grcs.org

Khi học sinh đã xin được visa, học sinh sẽ được sắp xếp với một
gia đình nhận nuôi phù hợp.

BƯỚC 7 – ĐẾN TRƯỜNG và ĐỊNH HƯỚNG

Học sinh phải đến Grand Rapids 1 đến 2 tuần trước khi bắt đầu
năm học để tham gia chương trình định hướng dành cho học sinh
quốc tế.

Vui lòng truy cập trang web để biết ngày và thời hạn
chính xác:
www.grcs.org/international

Grand Rapids Christian Schools hoạt động như một cơ quan độc lập và cung cấp tất cả các dịch vụ hỗ trợ mà một cơ
quan điều phối quốc tế sẽ cung cấp và hơn thế nữa. Vui lòng truy cập trang web để biết thêm thông tin chi tiết:
www.grcs.org/international

