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ROANOKE CATHOLIC SCHOOL  

Chào đón học sinh trên khắp thế giới

KÝ TÚC QUỐC TẾ 
WILSON
Nơi để bạn khám phá

Roanoke Catholic School tọa lạc tại trung tâm Roanoke, 
cách khu ký túc Quốc tế Wilson và mọi tiện nghi đáng 

chú ý của thành phố chỉ vài bước 
chân.

Hiện là mái nhà chung cho học 
sinh đến từ 6 quốc gia khác 
nhau, Wilson cung cấp các 
chương trình nội trú và nhà ở 
cho học sinh quốc tế. Phòng học 
mới được tân trang dành cho ba 
học sinh mỗi phòng và bao gồm 

một khu sinh hoạt, phòng tắm riêng, và phòng ngủ 
chung với chỗ trữ đồ rộng rãi.

Đối tác ESL giúp học sinh trước và sau khi đến Mỹ.
Tiếp cận với các dịch vụ trực tuyến Scott Dreyer, 
cung cấp giáo dục văn hóa hội nhập cho học sinh 
quốc tế

Kết nối mạng cáp quang tốc độ cao
Dịch vụ giặt là tại trường, cùng chung khu vực 
với phòng trò chơi
Phòng học riêng trang bị công nghệ tương tác
An ninh 24/24, ra vào phải sử dụng thẻ
Nhà ăn và bếp công nghiệp

VỀ ROANOKE, VIRGINIA
Tọa lạc tại trung tâm Dãy núi Blue Ridge xinh đẹp, cách phía 
tây nam Washington, D.C. 250 dặm, Thung lũng Roanoke là 
ngôi nhà của hơn 325.000 dân cư và được xếp hạng là một 
trong những thành phố nhỏ có giá trị nhất nước Mỹ.

Các con đường biểu diễn và nghệ thuật bao gồm Bảo tàng 
Nghệ thuật Taubman tuyệt đẹp, Trung tâm Jefferson lâu đời, 
và Nhà hát Mill Mountain nằm tại Trung tâm của Quảng 
trường, nơi có một trung tâm hành tinh hệ và nhiều bảo tàng.

Một trạm xe lửa Amtrak mới cung cấp dịch vụ xe lửa chở hành 
khách đến thẳng Washington, D.C., Philadelphia, New York, 
Boston, và các điểm ở giữa. Các con đường Thung lũng 
Roanoke là nơi các em chạy, đạp xe và leo núi, cũng như kết 
nối với Đường mòn Appalachian liền kề với McAfee Knob, một 
trong những cảnh quan đẹp nhất khu vực. Cách ký túc Wilson 
một tòa nhà là công viên Elmwood, với các lễ hội theo mùa, 
trượt băng trong kỳ nghỉ, và một giảng đường ngoài trời để tổ 
chức các buổi hòa nhạc thường xuyên.

với cuộc sống thường nhật.

Hòa trộn việc học với đức tin ...
đức tinvà



 

THÔNG TIN TRƯỜNG

Hơn cả một ngôi trường ...  
một cộng đồng học tập và đức tin

• 
•  

•  

AUBURN UNIVERSIT •  CARNEGIE MELLON UNIVERSITY •  CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK • COLLEGE OF WILLIAM & MARY • CORNELL UNIVERSITY 

DUQUESNE UNIVERSITY • GEORGE MASON UNIVERSITY • GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY  

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY • JAMES MADISON UNIVERSITY • NORTH CAROLINA STATE  

UNIVERSITY • PARSONS THE NEW SCHOOL FOR DESIGN • RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE U.S. 

AIR FORCE ACADEMY • U.S. MILITARY ACADEMY AT WEST POINT • UNIVERSITY OF ALABAMA 

UNIVERSITY OF DALLAS • UNIVERSITY OF KENTUCKY • UNIVERSITY OF MARYLAND • UNIVERSITY OF 

MONTREAL • UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA • UNIVERSITY OF NOTRE DAME • UNIVERSITY OF OT�

TAWA • UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA • UNIVERSITY OF PITTSBURGH • UNIVERSITY OF RICHMOND 

UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO • UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA • UNIVERSITY OF TENNESSEE 

UNIVERSITY OF THE PACIFIC • UNIVERSITY OF VIRGINIA • VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 

VIRGINIA TECH • WAKE FOREST UNIVERSITY • XAVIER UNIVERSITY

Một vài trường đại học học sinh tốt nghiệp mới nhập học vào

NORA HUANG, ‘18 | Chuyện của Cô ấy

 

 

 
 

 

 

THEA CHEN, ‘17 | Sinh viên năm nhất 
College of William and Mary

 

 

NHẬP HỌC KÉP*
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Roanoke Catholic School

GẶP EMMA KAUFFMAN
Điều phối viên Quốc tế Roanoke Catholic School

Hiệu trưởng trường
từ

CHÀO MỪNG EM ĐẾN VỚI 
ROANOKE CATHOLIC SCHOOL.

Chúng tôi rất vinh dự được em cân 
nhắc và lựa chọn, bởi sứ mệnh của 
chúng tôi là trở nên "toàn cầu", và 
mở cửa cho các gia đình từ khắp 
nơi trên thế giới muốn một môi 
trường đạo đức để con em họ học 
tập và trưởng thành.

Chúng tôi ghi nhận những đóng góp đáng kể của các gia 
đình cho Roanoke Catholic School, đây cũng là lý do vì sao 
chúng tôi nỗ lực hết sức để đem lại nhiều giá trị nhất cho 
những đóng góp này.

Chúng tôi tự hào 100% học 
sinh tốt nghiệp được chấp 
nhận vào trường đại học và 
trung bình mỗi năm được 
trao hơn 3 triệu đô-la học 
bổng đại học.

Ngoài ra, thông qua nhập 
học kép và các khóa Xếp lớp 
Nâng cao (AP), học sinh của 
chúng tôi có cơ hội lấy được tới 24 tín chỉ đại học - hoặc 
tương đương một năm học đại học - trong khi vẫn học tại 
Roanoke Catholic.

Thành tích học tập - cùng với các cơ hội về thể thao, nghệ 
thuật, lãnh đạo và dịch vụ, làm nên trải nghiệm tại Roanoke 
Catholic School, biến trường trở thành một khoản đầu tư 
liên tục sinh lời. Với năm thứ 128 này, chúng tôi càng tâm 
huyết hơn bao giờ hết với sứ mệnh phát triển học sinh toàn 
diện, hòa trộn việc học với đức tin và đức tin với cuộc sống 
thường nhật.

Chúa ban phước lành,

PATRICK PATTERSON,
Hiệu trường

Được thành lập vào năm 1889, Roanoke Catholic School là 
trường chuẩn bị đại học từ Mẫu giáo - Lớp 12 dành cho cả 
nam và nữ đến từ nhiều nguồn gốc dân tộc và kinh tế xã 
hội khác nhau, những người phản ánh sự đa dạng trong 
thế giới chúng ta.

485 học sinh niên khóa 2017-18
196 học sinh cấp Trung học (Lớp 8-12)
Tỷ lệ học sinh/giảng viên là 15:1
100% đỗ Đại học
Hơn 3 triệu đô-la học bổng đại học mỗi năm
Tất cả giáo viên đều có chứng chỉ hợp lệ của 
bang Virginia

Sứ mệnh của chúng tôi là giáo dục toàn diện con người, 
"hòa trộn việc học với đức tin và đức tin với đời sống 
thường nhật." Đây là một thông điệp luôn tồn tại cùng các 
gia đình trong khu vực của chúng tôi, với tỷ lệ nhập học 
tăng gần 10% niên khóa 2017-18.

Chương trình đào tạo quốc tế của chúng tôi cũng phát 
triển, kéo theo Câu lạc bộ Quốc tế mới, nơi:

Cố vấn cho học sinh quốc tế mới vào
Để học sinh quốc tế chia sẻ văn hóa của 
mình
Mang đến cái nhìn rộng hơn về thế giới 
cho học sinh Mỹ

Chúng tôi bồi đắp kỹ năng lãnh đạo thông qua nhiều hoạt 
động của học sinh, trong khi học sinh trung học sẽ phải 
hoàn thành một dự án nghiên cứu kết hợp một bài viết và 
thuyết trình chính thức trước trường.

Ngoài lớp học, hơn 80% học sinh trung học của chúng tôi 
tham gia vào các câu lạc bộ thể thao của chúng tôi, hàng 
năm thi đấu tranh giải cao của bang Virginia.

Để củng cố phòng thể thao và các chương trình mỹ thuật, 
chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng khu phức hợp thể 
thao và trung tâm trình diễn nghệ thuật trị giá hàng triệu 
đô-la.

Sinh học
Hóa học
Viết tiếng Anh
Anh ngữ
Vật lý
Lịch sử Mỹ

HỌC THUẬT
KHÓA AP*

Kỹ thuật
Anh ngữ
Văn học Anh
Chính phủ
Tiếng Tây Ban Nha
Lịch sử Mỹ

CÁC HOẠT ĐỘNG 
PHONG PHÚ KHÁC
In ấn & Kỹ thuật 3-D
Trải nghiệm Công viên Quốc gia
Tùy chọn Nghệ thuật Tạo hình, Kỷ yếu 
& Nhân viên Báo
Mạng lưới Mạng không dây Thương mại 
mới và Chromebooks
Chứng chỉ Nghiên cứu Nghề nghiệp về 
Kỹ thuật

*Học sinh RCS có thể lấy được tới một 
năm tín chỉ đại học thông qua các lớp 
AP và nhập học kép.

Bóng chày
Bóng rổ
Chạy Việt dã
Bóng Bầu dục
Golf
Bóng vợt
Chạy Ngoài trời
Bơi
Đấu vật

Bóng rổ
Cổ vũ
Chạy Việt dã
Golf
Chạy Ngoài trời
Bóng đá
Bơi lội
Bóng chuyền

Câu lạc bộ Key
Hiệp hội Danh dự Quốc gia
Hội Vận động viên Công giáo
Câu lạc bộ ProLife
Câu lạc bộ Chữ Thập Đỏ
Câu lạc bộ Rosary
Hiệp hội Sinh viên
Câu lạc bộ Quốc tế

Dàn hợp xướng Ca sỹ Celtic
Câu lạc bộ Kịch
Ban nhạc RCS

Các chương trình Nghệ thuật phối hợp 
với nhau trong chương trình Giáng 
sinh. Câu lạc bộ Kịch xây dựng một vở 
nhạc kịch mùa xuân lớn. Các dàn nhạc 
và ban nhạc thi đấu trong lễ hội mùa 
xuân "Âm nhạc trong Công viên" tại 
Williamsburg, Va.

Nora Huang (ngồi giữa) bắt đầu hành trình du học tại Mỹ 
vài năm trước, sau khi nghe người anh họ kể về Roanoke 
Catholic School.

Là người Trung Quốc, Nora nhận thấy việc đi du học sẽ 
giúp em có được cơ hội tìm hiểu về thế giới, ngoài quy tắc 
và văn hóa nơi em sống, cũng như mở rộng chân trời của 
em cả về giao tiếp và học tập. Em cũng muốn trải nghiệm 
sự độc lập khỏi gia đình mình.

Khi mới đến Roanoke, em đã chật vật với rào cản ngôn 
ngữ và văn hóa, nhưng với sự giúp đỡ của bạn bè và thầy 
cô, em đã vượt qua được những thử thách ấy. Nora tham 
gia vào Câu lạc bộ Quốc tế và nhân viên Kỷ yếu.

Điều em thích nhất ở Roanoke Catholic là con người: 
"Mọi người ở đây đều rất tốt bụng", đem đến một cộng 
đồng thân thiện để em học tập và trường thành. Em cũng 
thích bộ đồng phục, nó khiến các học sinh trở nên gần 
gũi hơn và em cũng không cần phải nghĩ về việc mặc gì 
mỗi ngày!

Sau khi tốt nghiệp, em dự định nộp đơn vào một trường 
đại học Mỹ để học về tâm lý học hoặc truyền thông. Động 
lực để em lấy tấm bằng nhân văn đến từ cuộc sống Công 
giáo nơi mọi người tập trung vào mối quan hệ giữa người 
với người. Em thấy vô cùng sẵn sàng cho hành trình học 
tập tiếp theo và mong chờ đến ngày tốt nghiệp.

"Tôi đến với Roanoke 
Catholic năm 2014 và một 
trong những điều ấn tượng 
nhất với em là văn hóa vì 
cộng đồng', Thea bày tỏ. 
Mùa hè năm 2016, em lập 
một nhóm dịch vụ với tên 
gọi Hiệp hội Tình nguyện 
từ Trái tim đến Trái tim tại 
Trung Quốc để giúp 
những người cần hỗ trợ, 
thăm các viện dưỡng lão và 
tình nguyện tại thư viện 
thành phố.

Tại Roanoke Catholic, tôi cũng tham gia vào Câu lạc bộ 
Key và Câu lạc bộ Quốc tế. "Là một học sinh quốc tế, tôi 
hiểu cảm giác bất lực và khó khăn mà một học sinh có thể 
cảm thấy khi bạn đến một quốc gia hoàn toàn khác biệt. 
Câu lạc bộ quốc tế chưa có khi tôi mới đến đây, và tôi rất 
vui khi nó có thể giúp đỡ nhiều học sinh quốc tế hòa nhập 
với các hoạt động và quen thuộc với môi trường nhanh 
hơn."

Thea là thủ khoa tốt nghiệp vào tháng Sáu năm 2017 và 
hiện tại là sinh viên năm nhất trường College of William & 
Mary.

"Tôi có một trải nghiệm tuyệt vời tại 
Roanoke Catholic. Đây là một cộng đồng ấm 
áp, nơi học sinh và giáo viên kết nối chặt 
chẽ. Luôn có một ai đó sẵn sàng giúp đỡ bạn 
bất cứ khi nào gặp khó khăn. Tôi đã gặp 
những người bạn tuyệt vời và thấy hạnh 
phúc khi đã lựa chọn Roanoke Catholic."

Năm 2017, Roanoke Catholic chào đón một nhân viên mới, Emma Kauffman. 
Lầ một Điều phối viên Quốc tế, Emma cung cấp sự hỗ trợ về học thuật và xã 
hội cho các học sinh quốc tế của chúng tôi.

Với hiểu biết về Chương trình Sinh viên và Khách Trao đổi (SEVP), cô có thể 
đưa ra lời khuyên cho học sinh về visa và đảm bảo các em tuân thủ các quy 
định của Cục An ninh Nội địa. Cô cũng điều hành chương trình học sinh 
quốc tế với việc dẫn dắt Câu lạc bộ Quốc tế và cung cấp hỗ trợ sau giờ học. 
Câu lạc bộ là nơi học sinh mới có các cố vấn giúp đỡ các em hòa nhập với 
cuộc sống tại Mỹ, cũng như chia sẻ về nền văn hóa của mình.

Cửa phòng Emma luôn rộng mở với các học sinh cần hỗ trợ thêm tại lớp, cần có người trò chuyện về các thử thách xã hội, hay 
hỗ trợ nộp hồ sơ đại học. Nếu học sinh cần những dịch vụ mà Emma không thể cung cấp, cô sẽ kết nối các em đến những người 
có thể giúp đỡ. Hãy yên tâm là con bạn sẽ được chăm sóc tận tình tại Roanoke Catholic School.


