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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Giới hạn đăng ký: Từ lớp 9 - 11
• SLEP tối thiểu: Không chấp nhận.
• TOEFL tối thiểu: 70 (yêu cầu cao hơn với
học sinh lớp 10/11)
• ELTIS tối thiểu: 180 (212 với học sinh lớp
10/11)

• Giảng dạy chương trình Bằng Tú tài Quốc
tế
• Chương trình liên kết với Học viện Bóng
đá D.C. United
• Nơi ở theo mô hình độc đáo dành cho
học sinh nội trú
•
•
•
•
•

Bậc học: Tiền mẫu giáo - lớp 12
Sĩ số toàn trường: 259 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:7
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc gần bờ biển của bang Maryland, cách thủ đô của Mỹ khoảng 1 giờ lái xe về hướng
Đông Nam, The Calverton School giảng dạy chương trình Bằng Tú tài quốc tế và sở hữu
một Làng học sinh toàn cầu theo phong cách độc đáo.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Việc có thêm Làng học sinh toàn cầu tăng diện tích toàn bộ khuôn viên của Calverton lên
153 mẫu Anh. Trường được trang bị rất nhiều cơ sở vật chất hiện đại như công nghệ Màn
hình chạm thông minh ở tất cả các lớp học, khu tổ hợp thể thao rộng với rất nhiều sân
vận động và sân thi đấu, sân vận động lát cỏ, trung tâm khoa học và nghệ thuật đương
đại, phòng triển lãm tác phẩm nghệ thuật của học sinh, phòng thí nghiệm khoa học, một
nhà hát/sân khấu lớn. Học sinh có thể sử dụng mạng không dây tại bất cứ đâu trong
khuôn viên của trường, cũng như iPads hoặc laptop được trang bị trong các lớp học.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Ngoài những môn thể thao hiện có, The Calverton Schools còn mang tới cho học sinh
chương trình Học viện Bóng đá D.C. United: đây là chương trình liên kết với đội tuyển
bóng đá chuyên nghiệp D.C. United, phù hợp với những học sinh muốn theo hướng thi
đấu bóng đá chuyên nghiệp.
Bên cạnh hai chương trình Bằng Tú tài Quốc tế về nghệ thuật, học sinh có thể học một
số môn tự chọn như In 3D và nghiên cứu phim.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỌC SINH
Gần đây The Calverton School đã khánh thành Làng học sinh toàn cầu và mở rộng khuôn
viên của trường. Làng học sinh này mang phong cách thân thiện với những căn nhà lớn,
có người chăm sóc học sinh toàn thời gian, mạng internet không dây, rạp hát, phòng tập
thể thao và khu vực giải trí. Học sinh sẽ được tận hưởng không gian sống gần gũi với
thiên nhiên.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 98%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Berklee College of Music, Boston University, Brown
University, Bryn Mawr College, Carnegie Mellon University, Harvard University, Middlebury College,
Mount Holyoke College, Savannah College of Art and Design, Smith College, Standford University,
Syracuse University, University of California - Los Angeles, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây
Ban Nha
Các khóa học nâng cao: Giải tích AB, Giải
tích BC
Nghệ thuật: In 3D, Nghiên cứu Phim, Guitar,
IB: Âm nhạc, IB: Nghệ thuật thị giác, Nhạc
kịch, Thẩm âm, Tiết mục trình diễn nghệ
thuật, Nghệ thuật phòng thu, Nhóm kỉ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh Gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng vợt, Tennis
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Đánh Gôn, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Tennis
Hoạt động ngoại khóa: CLB Hoạt hình
Anime, Nấu ăn
Chương trình tiếng Anh hỗ trợ: CÓ
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www.co.cal.md.us / www.calvertonschool.org

* Tất cả các khóa học và tùy chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

• Dân số: 3,300 người
• Cách Washington, D.C., 1 giờ lái xe về
phía Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ôn hoà

