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• Dân số: 2,600 người
• Cách Baltimore 1 tiếng lái xe về phía
Đông Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: 50
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Dễ dàng lái xe đến Washington, D.C. và
thành phố New York
• Phương pháp học dựa trên dự án thực tế
• Trung tâm Sáng tạo mới; Máy in 3D; Công
nghệ thực tế ảo

HỌC THUẬT:
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12, học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 130
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:7
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG (Có quy định
về trang phục)
• Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1744, West Nottingham Academy là trường Nội trú lâu đời nhất
tại Mỹ. Vị trí lý tưởng của trường giúp học sinh có thể dễ dàng lái xe đến bờ biển Đại Tây
Dương, thành phố New York và Washington, D.C. Học sinh sẽ được tham gia vào chương
trình học dựa trên dự án thực tiễn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất của West Nottingham, nằm trong khu đất rộng 100 mẫu Anh gần biển Đại
Tây Dương, bao gồm 1 trung tâm học sinh, 1 trung tâm khoa học, nhiều sân thể thao và
1 Trung tâm biểu diễn đa chức năng. Trung tâm Sáng tạo hoàn toàn mới của trường có
máy in 3D, dàn máy tính HP, thiết bị thâu âm, công nghệ thực tế ảo và công nghệ xử lý
hậu kỳ bằng màn hình xanh.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Tất cả học sinh đều được tham gia vào các môn thể thao cạnh tranh hoặc giải trí suốt
3 mùa mỗi năm. Các môn thể thao được giảng dạy bao gồm Cầu lông, Bóng đá, Đội cổ
vũ, v.v...
Sự hợp tác giữa các nghệ sĩ của West Nottingham với Học viện Nghệ thuật New York cho
phép học sinh được tham giao vào những lớp học do các nghệ sĩ chuyên nghiệp đang cư
trú và giảng dạy tại trường đứng lớp.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh sẽ được sống tại 1 trong 4 ký túc xá của trường. Mỗi ký túc xá đều được trang
bị đầy đủ tiện nghi với máy lạnh, ti-vi màn hình phẳng, phòng khách, khu giặt là, nhà bếp,
và mạng internet.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: University of Alabama, American University,
Boston College, Boston University, University of California, University of Delaware, Drexel University,
George Washington University, University of Illinois, Indiana University, University of Maryland, University
of Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Michigan State University, Northeastern
University, Pennsylvania State University, Philadelphia University, Purdue University, Rochester Institute
of Technology, University of San Francisco, Syracuse University, University of Virginia, Virginia Polytechnic
Institute and State University, Washington College

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học máy
tính, Văn học Anh, Khoa học Môi trường,
Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ Pháp, Nhạc lý,
Vật lý 1, Vật lý C, Tiếng Tây Ban Nha, Xác
suất Thống kê, Xưởng nghệ thuật, Lịch sử
Mỹ
Nghệ thuật: Dàn hợp xướng, Kịch nghệ,
Nghệ thuật Nhân văn và Âm nhạc, Trình
diễn Nhạc cụ, Sản xuất Âm nhạc, Nhiếp
ảnh, Sáng tác và Nhạc lý, Phòng thu I và II,
Các chủ đề về Khởi nghiệp ngành Âm nhạc,
Trình diễn Thanh nhạc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Cầu lông, Bóng chày, Bóng vợt,
Quần vợt
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Bóng
chuyền				
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ
Mùa xuân: Cầu lông, Bóng vợt, Quần vợt
Hoạt động ngoại khóa: Đại sứ Tuyển sinh,
Nhóm nhạc thính phòng, Đội cổ vũ, Cờ vua,
Dàn hợp xướng, Khiêu vũ, Kịch nghệ, Mô
hình Liên hợp quốc, Nhiếp ảnh, CLB Rô-bốt,
Học tập kết hợp phục vụ Cộng đồng, Hội
đồng Học sinh về Môi trường, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Trung
cấp

ccgov.org | wna.org

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

VỊ TRÍ:

