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ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 19,700 người
• Cách Minneapolis 20 phút lái xe về
hướng Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Khô
• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 6-11
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên, không quy định
mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Chấp nhận

• Có trên 10 lớp học nâng cao để lấy tín chỉ
bậc đại học
• Có hai cấp độ chương trình hỗ trợ tiếng
Anh ESL
• Ký túc xá có cả học sinh Mỹ và học sinh
quốc tế cùng sinh sống
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 6-12
Tổng số học sinh toàn trường: 500
Tổng số học sinh bậc trung học: 460
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:13
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Tin lành

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
St. Croix Lutheran Academy được thành lập vào năm 1958, mang đến chương trình giảng
dạy có tính chất dự bị đại học. Học sinh quốc tế được quan tâm đặc biệt thông qua các
lớp tiếng Anh hỗ trợ cũng như có những chuyên viên tư vấn, hỗ trợ học sinh toàn thời
gian. Đặc biệt, St. Croix cũng đã bổ sung STEM vào chương trình giảng dạy. Trường tọa
lạc tại khu vực ngoại ô thành phố Minneapolis, một trong những thành phố lớn nhất và
phát triển nhất của vùng Trung Tây.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Học sinh được sử dụng không gian biểu diễn âm nhạc, phòng tập thể dục với đầy đủ
trang thiết bị, sân vận động bóng đá/bóng bầu dục, đường chạy, sân bóng chày và bóng
mềm, phòng tập tạ, sân quần vợt, đường chạy việt dã kéo dài tới sông Mississippi, phòng
dựng video nghệ thuật và các phòng nghiên cứu khoa học
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh tại St. Croix tham gia trên 12 các hoạt động thể thao liên trường khác nhau như
bóng mềm, ném bóng bowling và khúc côn cầu trên băng.
Rất nhiều học sinh chọn tham gia vào một trong các nhóm nghệ thuật trình diễn của
trường cũng như tham gia vào các sự kiện như Cuộc thi tài năng Snow Fest.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỌC SINH
Sở hữu khuôn viên rộng 30 mẫu Anh nằm cạnh hồ lớn, trường nằm cách trung tâm thành
phố Saint Paul, các cửa hàng, cửa hiệu, trung tâm mua sắm và nhà hàng chỉ 5 phút lái xe.
Ký túc xá của học sinh được trang bị đầy đủ bao gồm các phòng đôi, nhà ăn với nhiều lựa
chọn món khác nhau, phòng giặt ủi và một phòng máy tính.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 95%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston College, Cornell University, Columbia
College, Clark University, Carnegie Mellon University, Florida Institute of Technology, Harvard University,
Indiana University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Marquette University, New York University, Ohio State University, Pennsylvania State University, Pepperdine University, Purdue University, Syracuse
University, University of Michigan, University of Washington, University of Wisconsin, University of Texas,
University of Washington, University of Notre Dame, University of San Francisco, University of California,
Washington State University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức,
Tiếng La-tinh, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải thích AB,
Giải tích BC, Hóa học, Văn học Anh, Ngôn ngữ
Anh, Nhạc lý, Vật lý 1, Vật lý 2, Tâm lý học,
Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Gốm sứ, Kịch và Nghệ thuật biểu
diễn, Nghệ thuật căn bản, Vẽ văn bản, Hợp
xướng danh dự, Ban nhạc Jazz, In ấn và khắc
chữ, Hội họa, Điêu khắc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá
Mùa đông: Bóng rổ, Khiêu vũ, Khúc côn cầu
trên băng, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Quần vợt,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Khiêu vũ, Khúc côn cầu
trên băng
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng mềm, Điền kinh
phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Kinh doanh, Dàn
nhạc kèn đồng, Ban nhạc hát tại nhà thờ,
Đội kịch nhà thờ, CLB Toán học, Hội nghị mô
phỏng Liên Hợp Quốc, CLB Rô-bốt, Nhóm
Diễn thuyết, Hội Danh dự quốc gia, Nhóm
Hỗ trợ học sinh, CLB Báo chí, CLB Kỷ yếu, Ban
điều hành Thanh niên
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ

