Cùng Apax Franklin giúp con bạn hiện thực hóa giấc mơ “Du học Mỹ” với chi phí tối ưu,
du học Mỹ 01 năm chỉ với $ 8,600/năm - Học tập, sinh hoạt và giao lưu văn hóa cùng bạn
bè từ khắp mọi nơi tại quốc gia có nền văn hóa tiên tiến hàng đầu thế giới.
GIỚI THIỆU CHUNG
Chương trình Giao lưu Văn hóa Mỹ (J1) được biết đến là chương trình du học Mỹ đặc biệt bậc
trung học phổ thông (THPT), được Chính phủ Mỹ tài trợ và Bộ Ngoại giao Mỹ cấp phép hoạt
động từ năm 1982, với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết giao lưu văn hoá giữa các học sinh quốc
tế với học sinh Mỹ, thông qua hình thức trao đổi giáo dục dành cho các bạn học sinh có độ tuổi
từ 15 đến 18 bắt đầu từ tháng 8 hằng năm. Chương trình giúp các em hiện thực hóa giấc mơ “Du
học Mỹ” với chi phí thấp nhất.
TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
Chi phí tiết kiệm một cách tối ưu
1.
Được chính phủ tài trợ toàn bộ chi phí học tập và sinh sống tại Mỹ, các phụ huynh chỉ cần chi trả
Phí hành chính khi tham gia chương trình, theo đó các em học sinh sẽ được học tập tại các
trường THPT Mỹ trong 01 năm miễn phí 100% (mức phí thông thường khoảng
20,000~80,000/năm)
Mặt khác, các em cũng sẽ sinh sống cùng gia đình bản ngữ được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm giúp
du học sinh có những trải nghiệm du học trọn vẹn. Chi phí này miễn phí 100%
Cơ hội lớn: Tham gia chương trình giao lưu văn hóa, các em học sinh sẽ có cơ hội
2.
Học tập và trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới, từ đó có cơ hội tiếp thu nhiều
kiến thức và kỹ năng mới.
Giao lưu kết bạn cùng nhiều bạn bè đa sắc tộc trên thế giới, mở rộng sự hiểu biết của
mình.

Sinh sống cùng với người bản xứ, từ đó nhanh chóng thích nghi văn hóa, phát triển kỹ
năng sống và kỹ năng nói tiếng Anh.
Với sự tuyển chọn và quản lý kỹ lưỡng của chương trình Giao lưu văn hóa J1 và thời gian du
học ngắn xuyên suốt 1 năm, J1 sẽ là tiền đề giúp con bạn đạt Visa du học dài hạn F1 dễ dàng hơn – Từ
đó tiếp tục cánh cửa du học ở những  bậc học cao hơn trong tương lai

ĐẶC BIỆT: Cam kết sở hữu bằng THPT với lộ trình tối ưu duy nhất
3.
Phụ huynh lo lắng học sinh sẽ không nhận được bằng THPT Mỹ sau khi kết thúc thời gian 1
năm? Học sinh phải nghỉ học chương trình THPT Việt Nam trong 1 năm tham gia học bổng?
Hoặc học sinh muốn tham gia chương trình J1 nhưng không đủ điều kiện ELTis 222+
- Chương trình J1 “3 trong 1” tại Apax Franklin đảm bảo cam kết giúp các em học sinh
tham gia chương trình giao lưu văn hóa J1 tại Mỹ và sở hữu bằng THPT Mỹ với lộ trình
tối ưu. Giúp các em học sinh sau khi kết thúc chương trình J1 có thể tiếp tục xin visa F1
để du học đại học tại Mỹ.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
- Tuổi từ đủ 15 đến 18 (sinh trước 31/07/2004 cho năm học 2019-2020);
- Sức khỏe tốt, hạnh kiểm tốt;
- Học lực 03 năm gần nhất xếp loại khá trở lên (điểm tổng kết trên 7.0);
- Điểm kiểm tra năng lực tiếng Anh ELTiS* đạt 222 trở lên.
- Đậu kì phỏng vấn tiếng Anh với đại diện của tổ chức
*Note: ELTiS là bài thi kiểm tra năng lực tiếng Anh, gồm 02 phần: Listening (Nghe) và Reading
(Đọc).
THÔNG TIN CHI TIẾT

Thời gian nhập học: 8/2019
Thời hạn đăng ký, nộp hồ sơ – đến hết 31/03/2019
1. Chi phí tham dự chương trình J-1 Classic:
Phí hành chính chương trình gồm: Phí hồ sơ đăng ký; Sắp xếp trường học, chỗ ở; Quản lý học
sinh và Bảo hiểm.
Biểu phí cụ thể: Phí hành chính chương trình: $8.600/năm. (thu hộ Tổ chức NACEL USA)
2. Chương trình J-1 “3 trong 1” - H
 ọc sinh sau khi tham gia chương trình giao lưu văn hóa
tại Mỹ, được quay về Việt Nam tham gia chương trình chuyển đổi và bổ sung tín chỉ để nhận
bằng THPT Mỹ của Franklin Virtual Schools (Sẽ hoàn lại chi phí THPT Mỹ nếu Học sinh được
cấp bằng THPT Mỹ ngay từ chương trình Giao lưu văn hóa) - Bằng THPT Mỹ được cấp bởi
Franklin Virtual Schools Mỹ, được chấp nhận tại các trường ĐH tại Mỹ, tạo điều kiện giúp học
sinh tiếp tục tham gia học tập tại Mỹ, bậc học đại học.
Lộ trình đảm bảo cam kết tham gia J1 - sở hữu bằng THPT Mỹ sau 03 giai đoạn:
● Giai đoạn 1: Khóa học Pre-AYP/ELE Plus: giúp học sinh đạt tiêu chuẩn ELTis 222+
và kiến thức học thuật cần thiết trước khi du học
● Giai đoạn 2: T
 ham gia chương trình J1 - 01 năm tại Mỹ
● Giai đoạn 3: Tham gia chương trình học tại Apax Franklin - học sinh được chuyển
đổi tín chỉ sau khi chuyển điểm từ chương trình J1, hoàn tất và sở hữu bằng THPT Mỹ,
Franklin Virtual Schools tại Việt Nam và tiếp tục tham gia các chương trình học khác.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT!

