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Hòa Bình Xuân Lộc, ngày 23 tháng 07 năm 2020

THƢ TUYỂN SINH, NĂM HỌC 2020 – 2021
TRƢỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC
Kính gửi: -

Quý cha trong Ban giám đốc và quý nhân viên Vp. Caritas Việt Nam;
Quý cha trong Ban giám đốc và quý nhân viên Vp. Caritas các giáo phận;
Quý cha phụ trách truyền thông các giáo phận;
Quý Cha quản hạt, cha sở, cha phó các xứ đạo, họ đạo;
Quý bề trên, linh mục, tu sĩ nam nữ phụ trách Caritas của các hội dòng;
Quý vị phụ trách các website Công Giáo;
Quý phụ huynh và quý vị quan tâm đến công cuộc giáo dục.

Trƣờng Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chúng con xin cảm tạ quý Cha, quý bề trên, quý
Tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh và mọi ngƣời, trong năm học vừa qua đã giới thiệu cho chúng con
nhiều học sinh – sinh viên. Đã liên đới, chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến xây dựng giúp chúng con đạt
được những kết quả và hướng đến sự hoàn thiện hơn.
Trong mùa tuyển sinh chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021, trường Cao đẳng Hòa Bình
Xuân Lộc chúng con lại xin sự giúp đỡ đầy tình liên đới của quý Cha, quý bề trên, quý Tu Sĩ, quý
Phụ huynh và quý vị.
1. Chúng con kính gởi thông tin tuyển sinh kèm theo thƣ này.
2. Thời gian tuyển sinh: Chúng con đang tuyển cho đến hết ngày 31.08.2020.
3. Ngày nhập học năm học 2020-2021: Thứ hai, ngày 07.09.2020.
Chúng con tha thiết kính xin quý Cha, quý Thầy quý Dì, quý Phụ huynh và quý vị thương giúp
đỡ phổ biến thông tin tuyển sinh của trường chúng con ra rộng khắp hơn nữa, để chúng con được
đón thêm các HS-SV, hầu có thể đồng hành với các bạn trong bước đường xây dựng tương lai.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh cả Giuse – Đấng bảo trợ nhà trường
chúng con, tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý Cha và quý vị.
Chúng con xin trân trọng cảm ơn./.
Kính thư

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy
Giám đốc Caritas Xuân Lộc
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH XUÂN LỘC
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

Châm ngôn giáo dục: “Thăng tiến con ngƣời toàn diện”
TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - MỤC TIÊU:
Giá trị: “Thăng tiến con người toàn diện” được triển khai theo ba giá trị cốt lõi (EKT):
Đạo đức (Ethics): Công bằng, bác ái. Trung thực và trách nhiệm. Kỹ năng sống.
Tôn trọng nhân phẩm. Bảo vệ môi trường.
Kiến thức (Knowledge): Kiến thức cơ bản. Kiến thức theo chương trình giảng dạy.
Kiến thức về môi trường. Kiến thức về cộng đồng xã hội.
Công nghệ (Technology): Thực tiễn. Tự chủ. Sáng tạo.
CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO
Hệ Cao Đẳng gồm các nghề:
1. Thiết kế đồ họa
2. Quản trị mạng máy tính
3. May thời trang
4. Quản trị khách sạn
5. Kế toán doanh nghiệp
6. Công nghệ ô tô
7. Điện công nghiệp
8. Điện tử công nghiệp
9. Hàn
10. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
Hệ Trung Cấp (Vừa học nghề, vừa học văn hóa THPT) gồm các nghề:
1. Thiết kế đồ họa
2. Quản trị mạng máy tính
3. Tin học văn phòng
4. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
5. May thời trang
6. Sửa chữa thiết bị may
7. Quản trị khách sạn
8. Hướng dẫn du lịch
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9. Nghiệp vụ nhà hàng
10. Quản trị lữ hành
11. Kế toán doanh nghiệp
12. Công nghệ ô tô
13. Điện công nghiệp
14. Điện tử công nghiệp
15. Hàn
16. Nguội sửa chữa máy công cụ
17. Mộc xây dựng & trang trí nội thất
18. Gia công và thiết kế sản phẩm mộc
19. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
20. Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí
Hệ Liên Kết Đại Học:
Liên kết với Đại học Sư phạm Tp.HCM đào tạo Giáo Viên Mầm Non bậc Đại học
(học vào các ngày thứ bảy và Chúa nhật hằng tuần)

LIÊN KẾT QUỐC TẾ
Hiện nay, ngoài Học viện Taiken (Nhật Bản), trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
còn liên kết với trường Catholic Sangji College (Hàn Quốc) để tạo điều kiện cho Sinh
viên học sinh có cơ hội học tập và làm việc tại các nước tân tiến.
Đồng thời, Trung Tâm Ngoại Ngữ của trường thường xuyên đào tạo các lớp Tiếng
Anh, Nhật, Hàn, Đức để trang bị kiến thức ngoại ngữ cho sinh viên học sinh khi tốt
nghiệp và chuẩn bị cho sinh viên học sinh đi du học nghề tại các nước Đức, Nhật Bản,
Hàn Quốc.
Liên kết với trường Đại Học Sư Phạm Tp.HCM đào tạo ngành Giáo Viên Mầm Non
bậc Đại học hệ vừa học vừa làm (học vào các ngày thứ bảy và chúa nhật hằng tuần), đáp
ứng nhu cầu đào tạo giáo viên mầm non của các nhà dòng nữ trên địa bàn.

HÌNH THỨC & ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH
Hình thức tuyển sinh: xét học bạ.
Đối tƣợng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nƣớc, không phân biệt lƣơng giáo.
Hệ Cao đẳng: Các học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Hệ Liên thông lên Cao đẳng: Các học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp nghề
Hệ Trung cấp: Hệ Cao đẳng: Các học sinh đã tốt nghiệp THCS
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QUYỀN LỢI CỦA HS-SV
Được quý Linh mục, chủng sinh, tu sĩ đồng hành trọn thời gian (24/7)
Có cơ hội nhận học bổng của nhà trường, của quý doanh nghiệp, nhà hảo tâm…
trong và ngoài nước dành cho các HS-SV có kết quả học tập tốt, hiếu học, đạo đức, hoặc
HS-SV có hoàn cảnh khó khăn.
Được tạo điều kiện tham gia các lớp ngoại khóa và hưởng các chính sách hỗ trợ của
chính phủ về khuyến khích học nghề.

CƠ HỘI VIỆC LÀM
Các công ty và doanh nghiệp đã và đang liên kết đào tạo với nhà trường và đón nhận
HS-SV đến thực tập và làm việc lâu dài.
Nhà trường liên kết với các trường Đại học trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho
HS-SV được học liên thông lên Đại học hoặc đi du học và làm việc tại Đức, Nhật Bản,
Hàn Quốc…
Nhà trường phối hợp với Tổ chức Save The Children (SCI) của Vương Quốc Anh và
Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội tỉnh Đồng Nai mở những lớp Tập huấn kỹ năng
và hỗ trợ vốn cho HS-SV của trường khởi nghiệp.

HỌC PHÍ
Vì tinh thần Bác Ái Công Giáo, nhằm nâng đỡ các HS-SV, Ký túc xá của nhà trường
miễn phí cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn. Học phí áp dụng cho các ngành nghề như sau:
Hệ Cao đẳng: 5,5 triệu đồng/năm học
Hệ Trung cấp:
Phí học nghề: 4,5 triệu đồng/năm học
Phí học Văn hóa THPT: 2,5 triệu đồng/năm học

LIÊN HỆ TUYỂN SINH
Phòng tuyển sinh trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc
Địa chỉ: ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Sđt: 0251.3.980.789; 0964.044.186; 0965.450.224; 0356.814.938
Email: caodanghoabinhxuanloc@gmail.com
Website: caodanghoabinhxuanloc.edu.vn
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