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VÙNG TRUNG
TÂM CỦA MỸ

NAM NỮ

MAUR HILL-MOUNT ACADEMY
KANSAS CITY
Sân bay gần nhất: MCI

BỐN MÙA

Maur Hill-Mount
Academy
Atchison, KS

• Dân số: 11,000 người
• Cách thành phố Kansas 1 giờ lái xe về
phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên
• ELTiS tối thiểu: Chấp nhận

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Giảng dạy chương trình tín chỉ kép kết hợp
với trường Benedictine College
• Cơ sở vật chất hiện đại bao gồm khu nhà
kýnh, khán phòng lớn và trung tâm thể thao
• Chương trình hỗ trợ tiếng Anh ESL tốt

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 210
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:9
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Là trường trung học dự bị đại học Công giáo, Maur Hill-Mount Academy (MH-MA) cung
cấp cho học sinh nhiều lựa chọn về các môn học danh dự, khóa học nâng cao và chương
trình tín chỉ kép bậc đại học, tại trường và trường đại học lân cận. Chương trình hỗ trợ
tiếng Anh của trường rất nổi tiếng và đã hoạt động được sáu thập kỉ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất được thiết kế hiện đại và phù hợp với nhiều loại hình thời tiết khác nhau,
gồm có các tòa ký túc xá, phòng ăn và trang thiết bị thể thao được đặt ngay trung tâm
khuôn viên rộng 90 mẫu Anh của trường. Gần đây trường đã nâng cấp và đưa vào sử
dụng một tòa nhà nghiên cứu khoa học, trung tâm thể dục thể thao, nhà kýnh, thính
phòng và sân bóng rổ.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Ngoài mang đến cho học sinh những môn thể thao thi đấu như đấu vật, bóng chuyền và
bơi lội, Maur Hill-Mount Academy đã giành được nhiều chức vô địch trong môn bóng
bầu dục và bóng rổ.
Bên cạnh đó học sinh có nhiều lựa chọn tham gia các khóa học hay CLB nghệ thuật như
điêu khắc, nhiếp ảnh và hợp xướng.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Ký túc xá của trường được trang bị đầy đủ với phòng sinh hoạt chung, nhà bếp, phòng
giặt là và mạng không dây wifi. Cuối tuần, trường thường xuyên tổ chức các chuyến
đi xem hòa nhạc, ngắm cảnh và đi công viên giải trí chơi. Học sinh có thể tham gia các
chuyến đi xa vào những kỳ nghỉ lớn.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston College, Benedictine College, California Institute of the Arts, Davis College, Duke University, Johns Hopkins University, Northwestern University,
Pennsylvania State University, Purdue University, Rutgers University, State University of New York (SUNY),
Syracuse University, Texas A&M University, University of California, University of California - Los Angeles,
University of Kansas, University of Michigan, University of Notre Dame, University of Pennsylvania, University of Virginia, Vanderbilt University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): AP Giải tích
AB, AP Lịch sử, AP Chính quyền và thể chế
Chính trị Mỹ, Đại số Đại học, Giải phẫu học
& Sinh lý học Đại học, Thiên văn học Đại
học, Giải tích Đại học, Giải tích II Đại học,
Văn học Anh Đại học, Ngôn ngữ Anh Đại
học, Chính phủ Đại học, Lịch sử Đại học,
Tiếng Tây Ban Nha Đại học
Ngoài những khóa học nâng cao vốn có,
trường có thêm lựa chọn học chương
trình kép lấy tín chỉ đại học tại trường
Benedictine College.
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Nghệ thuật nâng
cao, Ban nhạc, Điện ảnh, Nghệ thuật giải trí,
Bố cục/Thiết kế, Thẩm định âm nhạc, Nhạc
lý, Nhiếp ảnh, Điêu khắc, Hợp xướng
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Điền kinh
phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng đá,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Khiêu vũ
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng mềm, Bơi lội,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Đại sứ, CLB
Nghệ thuật, Ban nhạc, CLB Kinh doanh,
CLB Cờ vua, CLB Hùng biện, Kịch nghệ, Giải
phẫu học, CLB Tiếng Pháp, CLB Quốc tế, CLB
Toán, Hội Danh dự quốc gia, Nhiếp ảnh, CLB
Xuất bản, CLB Vấn đáp, CLB Khoa học, Hợp
xướng, CLB Tiếng Tây Ban Nha
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

cit y o fatch is o n .co m | mh - ma. com

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

VỊ TRÍ:

