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MONTPELIER
Sân bay gần nhất: ALB

Burr and Burton
Academy
Manchester, VT
VỊ TRÍ:

• Dân số: 4,300 người
• Cách Montpelier 2 tiếng lái xe về phía
Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn Đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: 60-85 (Tùy vào lớp học
sinh đăng ký)
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

BURR AND BURTON
ACADEMY

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cung cấp chương trình học kỳ tự chọn tại
Khuôn viên Núi
• Chương trình nghệ thuật mở rộng
• Chương trình STEAM

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 713
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:14
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc bên ngọn núi Equinox ở phía Bắc New England, Burr and Burton Academy kết hợp
hoạt động thể chất vào chương trình giảng dạy và cung cấp 1 chương trình nghệ thuật
đặc biệt với sự hợp tác của công ty Steinway và các công nghệ hiện đại. Học sinh có thể
chọn học tại Khuôn viên Núi trong 1 học kỳ, nơi các em có thể tham gia các khóa học
tín chỉ kép để được nhận tín chỉ đại học, tự thiết kế chương trình học cho riêng mình,
khám phá các nghề nghiệp thông qua việc thực tập, tham gia học viện trượt tuyết mùa
đông, hoặc chương trình nghiên cứu bên ngoài trường học. Tỷ lệ học sinh quốc tế của
BBA thấp.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Burr and Burton Academy có cơ sở vật chất cổ kính và mới được cải tạo ngay trong
khuôn viên như một trường đại học. Những cơ sở vật chất bao gồm đài thiên văn, phòng
máy tính công nghệ cao, xưởng làm đồ gỗ lớn, phòng thí nghiệm STEAM, phòng nhiếp
ảnh và thiết kế đồ họa được trang bị đầy đủ thiết bị, phòng thu nghệ thuật, máy in 3D
và phòng kỹ thuật âm thanh.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Với vị trí tọa lạc tại khu vực vùng núi ở miền Bắc New England, trường đem lại lợi thế
hoàn hảo, giúp cho học sinh có cơ hội chơi những môn thể thao như Trượt tuyết và
Trượt ván tuyết. Giáo dục thể chất được kết hợp vào chương trình giảng dạy.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt của BBA có 5 cây đàn dương cầm hiệu Steinway, 18
máy tính Apple với phần mềm Adobe Suite chuyên nghiệp, phòng nhiếp ảnh được trang
bị đầy đủ thiết bị với 15 máy ảnh DSLR của Canon, 1 lò nung mới để làm gốm sứ, 1 bức
tường nghệ thuật graffiti/đường phố và nhiều máy in 3D. Học sinh sẽ được các giáo viên
âm nhạc tài năng trên toàn thế giới giảng dạy thông qua các bài học trên Skype.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Các đội thể thao cạnh tranh của BBA đã giành được 44 chức vô địch của bang trong 10
năm qua. Học sinh khoa nghệ thuật đã nhận được 5 giải thưởng nghệ thuật của quốc
hội. Trường đã giành được giải thưởng của Thống đốc về Khuôn viên Núi vì Môi trường
Xuất sắc.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh sẽ sống trong những ngôi nhà truyền thống New England ngay trong khuôn
viên trường. Ký túc xá có mạng Internet không dây, ti-vi, khu vực máy tính, phòng khách,
phòng ăn và nhà bếp.
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, Brigham Young
University, California College of the Arts, Emerson College, Thời trang Institute of Design and Merchandising,
George Washington University, New York University, Northeastern University, State University of New York,
Syracuse University, Tufts University, University of California - Davis, University of Chicago, University of
Massachusetts, Vanderbilt University, Wake Forest University, Worcester Polytechnic Institute
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Tây
Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Hóa
học, Giải tích AB, Giải tích BC, Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh, Ngôn ngữ và Văn hóa
Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Kinh tế Vi
mô, Vật lý C: Cơ khí, Tâm lý học, Ngôn ngữ
và Văn hóa Tây Ban Nha, Xưởng Nghệ thuật,
Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Học Diễn xuất, Âm nhạc Ứng
dụng, Sản xuất Âm thanh, Dàn hợp xướng,
Quay phim, Nghệ thuật Ẩm thực, Làm gốm
sứ, Khiêu vũ, Xưởng Thiết kế, Hoạt hình Kỹ
thuật số, DJ Kỹ thuật số, Nhiếp ảnh Kỹ thuật
số, Kịch nghệ, Âm nhạc Điện tử, Chấm điểm
Phim ảnh, Thiết kế Đồ họa, Dàn Nhạc cụ,
Nghiên cứu nhạc Jazz, Kỹ thuật Âm nhạc,
Nhạc lý, Lịch sử Âm nhạc, Dàn hòa tấu, Kỹ
thuật Nhà hát, Thiết kế video game, Nghệ
thuật Hình ảnh, Dàn Hợp ca, Làm đồ gỗ
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá
Mùa đông: Trượt tuyết đổ đèo, Bóng rổ,
Khúc côn cầu trên băng, Trượt tuyết Bắc Âu,
Trượt ván tuyết, Đấu vật, Khiêu vũ Team
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng vợt, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Mùa xuân: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Đánh gôn, Bóng đá
Hoạt động ngoại khóa: Thiên văn học, Hội
thảo Nhạc kịch Broadway, Dàn hợp ca, CLB
Nhà soạn nhạc, Tranh luận, Hình ảnh Kỹ
thuật số, Sinh thái học, Cưỡi ngựa, CLB Phim
ảnh, Tiếng Pháp, Liên minh Đồng-Dị tính,
Tiếng Đức, Đầu tư, Nhóm nhạc Jazz, Đạp
xe leo núi, Báo chí, Dàn hòa tấu Pit, Phòng
thu âm, Leo núi, CLB Tiếng Tây Ban Nha,
Thị trường Chứng khoán, Nhà hát, Ném dĩa
Frisbee, Bóng chuyền, Đấu vật, Yoga
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Cấp độ
Căn bản đến Nâng cao

manchester-vt.gov | burrburton.org

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

NỘI TRÚ

