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THE KING’S ACADEMY
PALM BEACH
Sân bay gần nhất: PBI

West Palm Beach, FL
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 8-12
TOEFL tối thiểu: 70
TOEFL Jr tối thiểu: 700
ELTiS tối thiểu: 228

• Tọa lạc tại khu vực ven biển của West
Palm Beach, Florida.
• Nhận giải thưởng Blue Ribbon Quốc gia
• Là một trong 50 trường Trung học Tư
thục hàng đầu tại Mỹ
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 1,300
Tổng số học sinh bậc Trung học: 700
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:17
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Thiên Chúa giáo

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Ngoài thế mạnh về thể thao và nghệ thuật trình diễn, The King’s Academy ở West Palm
Beach nổi bật với giáo trình học thuật khắt khe cùng mô hình dạy học một kèm một trong
chương trình Đại sứ toàn cầu, 28 lớp Nâng cao (AP) và các khóa tín chỉ kép Đại học, cùng
nhiều khóa ôn luyện nâng cao tiếng Anh, luyện thi TOEFL, SAT/ACT. Trường cũng giảng
dạy chương trình STEM xuất sắc, cùng Trung tâm Khoa học Công nghệ Boswell mới.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất của trường bao gồm một khu thể thao phức hợp rộng 11,000 bộ vuông và
một bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic. Các học sinh có thể tham gia học tại học viện quần
vợt, phòng sản xuất phim và chương trình truyền hình, và Trung tâm Nghệ thuật trình
diễn mới được đưa vào hoạt động rộng tới 23,000 bộ vuông, cho phép học sinh sử dụng
để học về nhà hát, nhạc cụ nghệ thuật, khiêu vũ, làm phim, phát thanh và nghệ thuật
thị giác/kỹ thuật số. Tháng 8/2018, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Boswell được nhà
trưởng mở cửa đón học sinh với các phòng nghiên cứu khoa học máy tính hiện đại nhất,
phòng kỹ thuật nghiên cứu phát triển rô-bốt với máy in 3D, và lớp toán mới.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
The King’s Academy giảng dạy cho học sinh các khóa đào tạo chuyên nghiệp về thể thao
và đặc biệt nổi bật về chương trình đào tạo quần vợt. Các đội tuyển của trường đã giành
được 11 chức vô địch bao gồm cả chức vô địch toàn bang của Đội cổ vũ của trường năm
2019.
Học sinh tham gia các chương trình đào tạo nghệ thuật trình diễn của trường đều có thể
đi thi đấu toàn bang, được các trường đại học hàng đầu như Harvard, Yale, Princeton
và Columbia tới xem và tuyển chọn. Học sinh của Học viện Nghệ thuật uy tín của TKA đã
được biểu diễn tại Cung điện Diệu kỳ của Disney và Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Được Bộ trưởng Giáo dục Hoa kỳ công nhận là một trong 50 trường tư thục hàng đầu
trên toàn nước Mỹ. The King’s Academy còn nhận được giải thưởng Blue Ribbon danh
giá cho những nỗ lực không mệt mỏi của mình trong giáo dục và Nhạc viện của trường
nằm trong danh sách 5 nhạc viện xuất sắc nhất trên toàn nước Mỹ.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh Nội trú sẽ ở tại các căn nhà nằm gần khuôn viên trường. Nơi ở của học sinh gồm
những khu học tập, phòng chơi game, khu thể thao ngoài trời và nhiều bể bơi.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách các trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Arizona State University,
Auburn University, Boston College, Boston University, Clark University, Clemson University, Colorado State
University, Columbia University, Florida Gulf Coast University, Fordham University, George Mason University,
Johns Hopkins University, Loyola University - Chicago, Manhattan College, Marquette University, New York
University, Northeastern University, Northwestern University, Ohio State University, Pennsylvania State
University, Pratt Institute, Savannah College of Art and Design - SCAD, Hong Kong School of the Arts, Texas
A&M University, United States Air Force Academy, University of California, University of Colorado - Boulder,
University of Connecticut, Wentworth Institute of Technology

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, tiếng Latinh,
tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Lịch sử Nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Chương trình Capstone, Hóa học, Ngôn ngữ
và Văn hóa Trung Quốc, So sánh Chính phủ
và Thể chế Chính trị, Khoa học Máy tính A,
Nguyên lý Khoa học Máy tính, Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu, Ngôn
ngữ và Văn hóa Pháp, Địa lý Nhân văn, Kinh
tế Vĩ mô, Kinh tế Vi mô, Nhạc lý, Vật lý 1, Vật
lý C: Cơ học, Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn
hóa Tây Ban Nha, Thống kê, Xưởng nghệ
thuật: Thiết kế 2D, Xưởng nghệ thuật: Vẽ
tranh, Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Nghệ thuật 2D, Nghệ thuật
3D, Diễn xuất, Múa ba lê, Ban nhạc, Giao
hưởng thính phòng, Ban nhạc giao hưởng,
Khiêu vũ, Sản xuất điện ảnh số, Vẽ, Nhạc
Jazz, Nhạc kịch, Dàn giao hưởng, Hội họa,
Đàn dương cầm, In ấn, Kỹ thuật âm thanh,
Kỹ thuật nhà hát, Dàn hợp ca, Nghệ thuật
thế giới
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Ném bóng Bowling, Chạy việt dã,
Bóng bầu dục, Đánh gôn, Bơi lội, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Bơi lội, Quần
vợt
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Bơi lội,
Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Ném bóng Bowling, Đội cổ vũ,
Chạy việt dã, Đánh gôn, Bơi lội, Quần vợt,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bóng đá, Bơi
lội, Quần vợt
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Bơi lội,
Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Cờ vua, CLB
Hùng biện, CLB Lãnh đạo doanh nghiệp
tương lai của Mỹ, Hội đồng học sinh danh
dự, CLB Xây dựng kỹ năng cá nhân, Hội nghị
mô phỏng Liên Hợp Quốc, Ban tổ chức dạ
hội, CLB Rô bốt, Những chuyến đi chơi
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

wpb.org | tka.net

*All courses and options offered by the school are subject to change.

• Dân số: 110,000 người
• Cách Miami 1 tiếng 20 phút về phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Nóng và Ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ôn hoà

