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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 99,000 người
• Cách Miami 1 tiếng 30 phút lái xe về
hướng Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Ấm và Có mưa
• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: 80
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

BOCA RATON
Sân bay gần nhất: MIA

• Giảng dạy chương trình Bằng Tú tài quốc
tế IB
• Những đội thể thao đã giành được chức
vô địch
• Phòng Thiết kế Nâng cao và Thực hành sản
xuất hiện đại
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-Học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 596
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:7
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Công giáo

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc tại Boca Raton, tiểu bang Florida, Saint Andrew’s School là một trường Nội trú
dự bị đại học được công nhận trên toàn nước Mỹ. Trường giảng dạy chương trình Bằng
tú tài quốc tế IB cùng nhiều khóa học Nâng cao và Danh dự. Bên cạnh đó, trường cũng
có các khóa học về Rô-bốt và Doanh nghiệp dành riêng cho những học sinh thích ngành
STEM hoặc kinh doanh.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất tại Saint Andrew’s School bao gồm các phòng học hiện đại, hồ bơi kých
thước chuẩn Olympic, nhiều sân thể thao và khu vực chung cho học sinh. Năm 2017,
trường đã khai trương Trung tâm Nghiên cứu Doanh nhân Tiến sĩ Albert Cohen với phòng
thực hành chế tạo, khu sản xuất chương trình truyền hình và khán phòng 183 chỗ ngồi.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường có hơn 18 môn thể thao cá nhân và đồng đội. Nhiều đội thể thao của trường
đã giành được chiến thắng trong các giải đấu, cuộc thi cấp tiểu bang, giải vô địch trong
nhiều thập kỷ qua. Trường cũng đã đào tạo nên các vận động viên chuyên nghiệp bộ
môn quần vợt và bóng đá.
Học sinh có thể tham gia vào các lớp mỹ thuật, nghệ thuật thị giác, và nhiều khóa học
nghệ thuật trình diễn, cũng như hoạt động ngoại khóa thú vị. Từ cấp độ sơ cấp đến nâng
cao, học sinh cũng có thể đăng ký vào các lớp âm nhạc và khiêu vũ được giáo viên kèm
riêng.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên trường và học sinh sẽ được các giảng viên - cũng
sống trong khu vực ký túc xá - trực tiếp giám sát. Trường tổ chức nhiều hoạt động trong
tuần cho các em tham gia, ví dụ như Thế vận hội Nội trú, nấu ăn, xem phim, khiêu vũ và
các chuyến vui chơi đến bãi biển và Florida Keys.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Amherst College, Babson
College, Baylor University, Boston College, Boston University, Brown University, Bucknell University, California
Institute of Technology, Carleton College, Carnegie Mellon University, Columbia University, Connecticut
College, Cornell University, Dartmouth College, Georgetown University, Georgia Institute of Technology,
Harvard University, Indiana University at Bloomington, Johns Hopkins University, Lafayette College,
Lehigh University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Middlebury College, New York University,
Northeastern University, University of California - Berkley, University of Southern California, University of
California - Los Angeles, University of Pennsylvania, Washington University in St. Louis, Yale University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp,
tiếng Trung Quốc, tiếng La-tinh
Các khóa học Nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Giải tích AB, Giải tích BC, Hóa học,
Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Khoa học
máy tính A, Nguyên tắc khoa học máy tính,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học môi
trường, Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Địa lý
Nhân văn, Tiếng La-tinh , Kinh tế vĩ mô, Kinh
tế vi mô, Vật lý C: Điện và Lực từ, Vật lý C: Cơ
học, Thống kê, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Vẽ tranh, Nghiên cứu Phim,
Ban nhạc Pep, Phòng thu Nghệ thuật
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Ném bóng bowling, Chạy việt dã,
Bóng bầu dục, Đánh gôn, Bơi và Lặn, Quần
vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Bơi và Lặn,
Quần vợt, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Bơi và Lặn,
Quần vợt, Điền kinh phối hợp, Bóng nước
Nữ:
Mùa thu: Ném bóng bowling, Đội cổ vũ,
Chạy việt dã, Đánh gôn, Bơi và Lặn, Quần
vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Bơi và Lặn,
Quần vợt
Mùa xuân: Bóng vợt, Bơi và Lặn, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp, Bóng nước
Hoạt động ngoại khóa: Hội Thiên văn học,
CLB Sách, CLB Tranh luận, CLB Kịch, CLB
Thời trang, Những cô gái thích lập trình, Hội
Harvard kiểu mẫu, Đầu tư & Kinh doanh,
Thành tựu Thiếu niên, CLB Luật, CLB Rôbốt, Tạp chí Văn học, CLB Văn học, Nhóm
Toán học, Phiên tòa giả lập, Hội nghị mô
phỏng Liên Hợp Quốc, Hội Mu Alpha Theta,
CLB Đa phương tiện, Hội tôn vinh âm nhạc,
Đồ gốm cho người khó khăn, CLB Dự bị Y
khoa, Hội khoa học danh dự quốc gia, CLB
Sáng tác nhạc, Đại sứ học sinh, TED-Ed, CLB
Quay phim
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

myboca.us | saintandrews.net

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

NỘI TRÚ

