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VỊ TRÍ:

• Dân số: 7,600 người
• Cách Montpelier 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: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên, Không quy định
mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Không yêu cầu

MONTPELIER
Sân bay gần nhất: BOS

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cung cấp 31 môn học AP và chương trình
AP Capstone Diploma
• Có nhiều đội thể thao giành chức vô địch
• Được nhận giải thưởng Blue Ribbon
School cấp quốc gia

HỌC THUẬT:
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12, học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 973
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:8
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
(Có quy định về trang phục)
• Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập từ năm 1842, St. Johnsbury Academy giảng dạy hơn 200 khóa học, bao
gồm hơn 30 lớp Nâng cao (AP) và chương trình Văn bằng AP Capstone, 7 khóa học kỹ
thuật và rô-bốt, 4 môn ngoại ngữ. Là trường đã được trao giải thưởng Blue Ribbon, St.
Johnsbury còn có một chương trình ESL mở rộng, khóa học lấy chứng chỉ khoa học y sinh
và sức khỏe, và có hợp tác tuyển sinh kép với Southern New Hampshire University và
Colby-Sawyer College.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên kiểu làng truyền thống của St. Johnsbury Academy tọa lạc tại một thị trấn
New England nhỏ. Trường có phòng chụp hình, nhiều phòng thu biểu diễn âm nhạc, nhà
hát hộp đen với 250 chỗ ngồi, thư viện có 20,000 đầu sách, hồ bơi trong nhà, nhiều sân
quần vợt và đường chạy điền kinh, cùng các cơ sở vật chất và hạ tầng chuyên nghiệp
khác.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh có thể chọn trong số hàng chục đội thể thao liên trường bao gồm Trượt tuyết,
Khúc côn cầu trên băng, và Ném đĩa Frisbee. Gần đây, các vận động viên của trường đã
mang về giải vô địch quốc gia trong các môn Khúc côn cầu trên sân, Điền kinh trong nhà,
Bóng rổ nam và nữ, và Trượt tuyết đổ đèo nam.
Học sinh có thể lựa chọn hơn 40 khóa học nghệ thuật độc đáo như Nặn đất sét, Nghệ
thuật Dựng kịch, và Thiết kế Thời trang. Nhiều học sinh đã giành được giải thưởng
Scholastic Art của bang và của quốc gia mỗi năm.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
St. Johnsbury đã nhận được giải thưởng Blue Ribbon, 2 học sinh đạt danh hiệu học sinh
giỏi cấp Quốc gia và 59 giải thưởng Scholastic Art vào năm 2019, và đứng đầu trong cuộc
thi về làm phim Catamount Arts 48 Hour Film Slam năm 2019. Tổng thống thứ 30 của Mỹ,
Calvin Coolidge, đã tốt nghiệp từ St. Johnsbury Academy.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Các nhân viên quản lý sống ngay trong mỗi ký túc xá, và từng học sinh sẽ được một nhân
viên ký túc xá chăm sóc, đây là người có vai trò cố vấn, cũng như thường xuyên liên lạc
với gia đình của học sinh. Các em có thể chọn các hoạt động của trường để lên kế hoạch,
chẳng hạn như các buổi hòa nhạc và du ngoạn hoang dã.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Bentley University,
Boston University, Brandeis University, Cornell University, Massachusetts Maritime Academy, McGill
University, Michigan State University, Northeastern University, , Pennsylvania State University, Pratt Institute,
Purdue University, Savannah College of Art and Design, University of California - Berkeley, University of King’s
College, University of Massachusetts - Amherst, University of Michigan, University of Southern California,
University of Vermont, University in St. Louis, Worcester Polytechnic Institute
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng
La-tinh, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học Máy
tính A, Nguyên tắc Khoa học Máy tính, Ngôn
ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học Máy tính,
Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp,
Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật, Tiếng La-tinh,
Kinh tế Vi mô, Nhạc lý, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật
lý C: Điện và Lực từ, Vật lý C: Cơ khí, Tâm lý
học, Nghiên cứu, Hội thảo, Ngôn ngữ và Văn
hóa Tây Ban Nha, Xác suất Thống kê, Xưởng
Nghệ thuật, Lịch sử Mỹ, Chính phủ và Chính
trị Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Nhóm nhạc A Capella, Diễn
xuất, Nghệ thuật Nâng cao, Giải phẫu và Vẽ
Hình thể, Ban nhạc, Dàn hợp xướng, Nặn đất
sét, Khiêu vũ, Vẽ tranh và Hội họa, Thiết kế
và Đồ họa Kỹ thuật số, Thiết kế Thời trang,
Làm phim, Đàn ghi-ta, Ban nhạc Jazz, Đánh
giá Âm nhạc và Nhạc lý, Vẽ tranh sơn dầu,
Nhiếp ảnh, Hồ sơ Năng lực, In ấn, Điêu khắc,
Nghệ thuật Dựng kịch, Dàn nhạc Bộ dây, Vẽ
tranh sơn nước
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng đá
Mùa đông: Trượt tuyết đổ đèo, Bóng rổ,
Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh trong nhà,
Trượt tuyết Bắc Âu, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp, Ném đĩa Frisbee
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc
côn cầu trên sân, Đánh gôn, Bóng đá, Bóng
chuyền
Mùa đông: Trượt tuyết đổ đèo, Bóng rổ,
Thể dục dụng cụ, Điền kinh trong nhà, Trượt
tuyết Bắc Âu, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp, Ném đĩa Frisbee
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm nhạc A
Capella, Truyện tranh anime, Nghệ thuật,
Cầu lông, Cờ vua, Dịch vụ Cộng đồng, Khiêu
vũ, Môi trường, Thời trang, Làm phim, Lãnh
đạo Doanh nghiệp Tương lai của Mỹ, Liên
minh Đồng-Dị tính, Tiếng Nhật, Hội Văn học,
CLB Toán học, Mô hình Liên hiệp quốc, Hội
Danh dự Quốc gia, Chuyến đi chơi, Thể hình
Cá nhân, Nhiếp ảnh, CLB Rô-bốt, Nhóm Khoa
học Olympiad, Cuộc thi Học thuật, CLB Tiếng
Tây Ban Nha, Hội đồng Học sinh, Bơi lội, CLB
Quần vợt, Nhà hát, Làm kỷ yếu, Yoga
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ, 4 cấp độ
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ

