PA
NỘI TRÚ

NAM

BỐN MÙA

The Phelps
School

PHILADELPHIA
Sân bay gần nhất: PHL
THE PHELPS SCHOOL

Malvern, PA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 3,000 người
• Cách Philadelphia 45 phút lái xe về phía Tây
• Thời tiết:
Mùa xuân/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa
đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: Không quy định mức tối
thiểu
• ELTiS tối thiểu: Chấp nhận

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Quy mô lớp học rất nhỏ và tỷ lệ giáo viên/
học sinh thấp
• Nằm gần thành phố Philadelphia
• Cơ sở thể thao đa chức năng mới rộng lớn

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 6-12, đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 92
Tổng số học sinh bậc trung học: 76
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:4
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Cách thành phố Philadelphia chưa đến 1 tiếng lái xe, tổng số học sinh thấp của The
Phelps School giúp đảm bảo sĩ số trung bình trong từng lớp nhỏ và tỷ lệ giáo viên/học
sinh chỉ 1:4. Phelps cung cấp đa dạng chương trình học tập bao gồm các khóa học sức
khỏe/thể chất, khoa học trái đất/không gian và một lớp học thú vị về lập trình Python!
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Các tòa nhà học thuật và hành chính của trường chỉ cách khu ký túc xá một quãng đường
đi bộ ngắn, và học sinh được sử dụng các cơ sở vật chất khác nhau, như trung tâm thể
thao mới, sân bóng đá và bóng vợt, sân quần vợt sử dụng trong mọi thời tiết, đường
chạy điền kinh, sân bóng rổ, phòng thể dục, sàn đấu vật, phòng tập tạ, sân bóng chuyền
và sân khúc côn cầu.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Đội bóng rổ của Phelps School đã giành chức vô địch PAISSA của bang vào năm 2015.
Trung tâm thể thao mới của trường có phòng tập thể dục thi đấu với 500 chỗ ngồi.
Học sinh quan tâm đến nghệ thuật có thể tham gia các khóa học như làm gốm sứ và
xưởng nghệ thuật.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh nội trú tại Phelps tận hưởng cuộc sống tại 1 trong 7 ký túc xá ngay trong khuôn
viên trường. Đội ngũ nhân viên và giảng viên của trường chính là người quản lý ký túc
xá, và các học sinh lớn giúp đỡ thầy cô như những giám thị. Vào cuối tuần, học sinh
được đến sở thú, xem những trận đấu thể thao chuyên nghiệp hoặc tham gia ngày hội
tư vấn Đại học.

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học,
Giải tích AB, Giải tích BC, Hóa học, So sánh
Chính phủ và Thể chế Chính trị, Khoa học
máy tính A, Nguyên tắc Khoa học Máy tính,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học môi
trường, Vật lý 1, Ngôn ngữ và văn hóa Tây
Ban Nha, Thống kê, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Làm gốm sứ, Xưởng nghệ
thuật
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng vợt,
Quần vợt
Hoạt động ngoại khóa: Ném bóng bowling,
Cơ khí, Nhận xét Phim ảnh, Làm vườn, Đi
bộ đường dài, Nhận xét Âm nhạc, Nhiếp
ảnh, Hội học sinh, CLB Sản xuất video, Làm
kỷ yếu, Yoga
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Cấp
độ Căn bản đến Nâng cao

Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Binghamton University,
Boston University, Ithaca College, Ohio State University, Pennsylvania State University, Purdue University,
Skidmore College, Syracuse University, The College of New Jersey, Ursinus College, Virginia Commonwealth
University
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