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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 2.3 triệu người
• Tọa lạc tại thành phố Houston
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ôn hòa và Nóng
Mùa đông/Mùa xuân: Ôn hòa và Ấm
• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 8-12
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên, không quy định
mức tối thiểu.
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận
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Chương trình bằng doanh nhân tự chọn
Chương trình STEAM kết hợp với MIT
Giảng dạy chương trình Bằng Tú tài quốc tế
Chương trình Nghệ thuật liên kết với The
Juilliard School

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 1,705
Tổng số học sinh bậc trung học: 679
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:8
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
The Village School tọa lạc tại thành phố đầy nắng Houston của bang Texas, chỉ cách trung
tâm 25 phút lái xe. Trường giảng dạy chương trình Bằng Tú tài Quốc tế, Bằng Kinh doanh
khởi nghiệp tự chọn, chương trình Nghệ thuật kết hợp với trường The Juilliard School
và chương trình STEAM liên kết với trường MIT - hàng năm học sinh trong chương trình
này sẽ được tới thăm trường MIT.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên của The Village School rộng 28 mẫu Anh và nằm tại khu vực phía tây thành
phố Houston. Cơ sở vật chất và trang thiết bị thể thao của trường với sân tập luyện bóng
bầu dục, bóng đá và bóng vợt, đường đua, và sân quần vợt, được xem là tốt nhất trên
toàn nước Mỹ. Những cơ sở vật chất mới gồm có trung tâm thể thao dưới nước, một
trung tâm thể thao bổ sung, một phòng nâng tạ và một ký túc xá.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các môn thể thao thi đấu của The Village School bao gồm những lựa chọn như bóng bầu
dục, Đánh gôn và bóng vợt.
Bằng việc kết hợp với trường nghệ thuật The Julliard School, giáo trình độc đáo đào tạo
nghệ thuật của trường sẽ giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất khi tiếp tục theo đuổi
chuyên ngành này ở bậc đại học.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh nội trú của trường sống trong ký túc xá mới với 4 phòng ngủ cùng không gian
học tập trong mỗi căn hộ. Trường rất nổi tiếng trong việc tổ chức các chuyến đi thường
niên dành cho học sinh, bao gồm cả chuyến du lịch dành cho học sinh lớp 9, chuyến đi
tìm hiểu về văn hóa giáo dục cho các học sinh lớp 10, chuyến đi tìm hiểu về khoa học
nâng cao dành cho học lớp 11 và chuyến du lịch dành cho học sinh lớp 12.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston College, Boston University, Carnegie Mellon University, Case Western Reserve University, Clemson University, Cornell University, Emory University,
Johns Hopkins University, Massachusetts Institute of Technology, Michigan State University, Northeastern
University, Pennsylvania State University, Purdue University, Rice University, Stanford University, Syracuse
University, Texas A&M University, Tufts University, University of California – Berkeley, University of California
– Irvine, University of Cincinnati, University of Edinburgh, University of Massachusetts – Amherst, University of Michigan, University of Oregon, University of Southern California, University of Toronto, Washington
University in St. Louis

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng
Tây Ban Nha (Với các ngoại ngữ khác, học
sinh có thể đăng ký học trực tuyến)
Các khóa học nâng cao (AP): Thay cho
các khóa học nâng cao, The Village School
giảng dạy các khóa học cấp Bằng Tú tài
Quốc tế (Học sinh có thể đăng ký tham dự
các kỳ thi AP).
Nghệ thuật: Múa Ba lê, Gốm sứ, Nhiếp ảnh
số, Vẽ, Nghệ thuật cơ bản, Khiêu vũ nhạc
Jazz, Truyền thông phức hợp, Âm nhạc, Hội
họa, Điêu khắc, Kỹ thuật nhảy Tap, Yếu tố
sân khấu, IB Nghệ thuật Thị giác, Xuất bản
Kỷ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Bơi lội
Mùa xuân: Đánh gôn, Quần vợt, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Bơi lội
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng vợt, Bơi lội,
Quần vợt, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Ban nhạc, Cờ vua,
CLB Khiêu vũ và Cổ vũ, CLB Hùng biện, CLB
Môi trường, CLB Nhạc Glee, CLB Tổ chức
Hỗ trợ gia cư cho nhân loại, CLB Điện ảnh
Quốc tế, Tạp chí văn học, CLB Toán và Khoa
học, Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc,
Đội tuyển sáng tạo MIT, CLB Báo chí, CLB
Xã hội, Ban điều hành học sinh, CLB Vấn
đáp kiến thức, CLB Kỷ yếu
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.
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