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VỊ TRÍ:

• Dân số: 6,400 người
• Cách Atlanta 1 giờ 20 phút về hướng Tây
Nam
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Nóng và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Từ lớp 9-12
• SLEP tối thiểu: Không chấp nhận
• TOEFL tối thiểu: Yêu cầu, không quy định
mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Trang thiết bị thể thao được nâng cấp
gần đây
• Đạt danh hiệu Ruy Băng Xanh AISA
• Ký túc xá cho học sinh quốc tế vừa được
khánh thành vào kỳ Mùa thu 2018

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Tiền mẫu giáo - Lớp 12
Sĩ số toàn trường: 298 học sinh
Sĩ số bậc trung học: 126 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:10
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Công giáo

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Springwood đặt trọng tâm vào việc chuẩn bị cho học sinh hành trang học tập tại bậc cao
đẳng, đại học. Trường cung cấp một số khóa học nâng cao (AP) và chương trình thể thao
có tính cạnh tranh cao.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khu học xá tộng 45 mẫu với các lớp học được phủ sóng Wifi, ký xúc xá nằm trong khuôn
viên trường, một trung tâm mỹ thuật, một trung tâm truyền thông và các phòng máy
tính công nghệ cao. Học sinh có thể sử dụng nhiều cơ sở vật chất hiện đại trong trường
gồm phòng tập thể hình, phòng tập tạ, sân vận động, sân tennis, sân bóng mềm và bóng
chày.

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Văn học Anh,
Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Thiết kế đồ họa 2D/3D, Mỹ
thuật, Nhập môn nghệ thuật, Ban nhạc,
Đồng ca, Thẩm định âm nhạc, Kịch nghệ,
Nghệ thuật thị giác
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Bóng đá

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Hai cựu học sinh quốc tế của trường đã thi đấu cho đội tuyển Gôn nữ của Mỹ, trong đó
một người vẫn tiếp tục tham gia các giải thi đấu của Hiệp hội đánh Gôn nữ nhà nghề.
Học sinh có thể đăng ký từ rất nhiều môn học tự chọn như Thiết kế đồ họa, Kịch nghệ
hoặc Ban nhạc.

Mùa đông: Bóng rổ

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Springwood đã nhận được danh hiệu Ruy Băng Xanh (AISA) - danh hiệu dành cho những
trường tư thục hàng đầu tại Alabama - và giành chức vô địch trong giải đấu hỏi đáp toàn
bang (ISA High School Scholars’ Bowl State Championships) trong năm năm liên tiếp.

Mùa đông: Bóng chày, Đội cổ vũ

KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỌC SINH
Ký túc xá của Springwood nằm ngay trong khuôn viên của trường, mỗi phòng gồm có
hai học sinh, có lối đi thẳng vào tòa nhà chính của trường cũng như những không gian
chung trong nhà và ngoài trời. Vào kỳ Mùa thu 2018, trường sẽ đưa ký túc xá cho học
sinh quốc tế mới vào hoạt động.
Tỷ lệ được nhận vào Đại học: 100%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Boston College, Duke University, Emory University,
Georgia Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Notre Dame University, Pennsylvania State University, Princeton University, Savannah College of Art and Design, United States Air Force Academy, University of Pennslyvania, University of South Carolina, University
of Colorado, Vanderbilt University, Wake Forest University, Wheaton College, Washington and Lee
University, Yale University

Mùa xuân: Bóng chày, Đánh Gôn, Tennis,
Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã
Mùa xuân: Đánh Gôn, Bóng đá, Bóng
mềm, Tennis, Điền kinh
Hoạt động ngoại khoá: CLB Mỹ thuật 2D và
3D, Mỹ thuật, Ban nhạc, Đồng ca, Tổ chức
thể thao tín đồ đạo Cơ Đốc, Junior Scholars,
Nhóm Toán học, Hội danh dự quốc gia, CLB
Robot, Thi vấn đáp Scholars Bowl, CLB Tiếng
Tây Ban Nha, Luyện tập thể chất, Kịch nghệ,
Cử tạ, Nhóm Kỉ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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