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VỊ TRÍ:

• Dân số: 550 người
• Cách Boston 2 tiếng 50 phút lái xe về
hướng Tây 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,
học sinh đã tốt nghiệp
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

MONTPELIER
Sân bay gần nhất: BOS

VERMONT ACADEMY

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cung cấp 24 khóa Nâng cao AP và Danh dự
• Chương trình Cưỡi ngựa và 20+ đội thể thao
• Giảng dạy chương trình STEM

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-Học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 200
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:6
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1876, Vermont Academy là một trường dự bị đại học. Ngôi
trường Tư thục Nội trú này đem đến cho học sinh cơ hội tham gia vào nhiều khóa học
thú vị như Nâng cao AP, các khóa tín chỉ kép, và nhiều khóa học STEM mở rộng; trong đó
có bộ môn Vật lý, Hóa sinh, Khoa học Môi trường, v.v...
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trong khuôn viên rộng 515 mẫu Anh, học sinh được học tập trong các lớp học, và cơ sở
vật chất hiện đại. Ngoài ra, xung quanh trường còn có đường đi bộ dài hàng dặm và các
đường trượt tuyết. Vào mùa đông, học sinh có thể đến công viên tuyết để trượt tuyết
và trượt ván cùng bạn bè.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế có thể tham gia vào rất nhiều môn thể thao, từ các bộ môn truyền
thống cho đến những môn thể thao chuyên biệt. Trường còn cung cấp chương trình
Cưỡi ngựa, nằm ngoài khuôn viên trường. Những học sinh đam mê hoạt động ngoài trời
có thể tận dụng đường trượt tuyết, đi xe đạp, đi bộ dài hàng dặm.
Vermont Academy có nhiều khóa ngoại khóa và học thuật về mỹ thuật; bao gồm Múa ba
lê, Nhà hát, Nhạc điện tử, Nhạc jazz, Làm phim, và nhiều hơn nữa.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh quốc tế có thể tận hưởng các phòng ký túc xá và cơ sở vật chất hiện đại, nơi
các em được nhân viên quản lý ký túc xá giám sát. Các hoạt động dành cho học sinh
dường như không bao giờ ngừng nghỉ trong ngôi trường này. Các em có thể tham gia
trượt tuyết và trượt ván tại Núi Okemo, đốt lửa ngoài trời, các lớp học Zumba, hoặc đi
xem phim và mua sắm.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Arizona State University,
Bridgewater State University, Bucknell Univesity, Carnegie Melon University, College of the Holy Cross,
Cornell College, Dartmouth College, Denison University, Florida Gulf Coast University, Georgetown
Univeristy, Harvard University, Rensselaer Polytechnic Institute, Rhode Island College, Skidmore College,
Syracuse University, University of Arizona, University of California, University of Maine, University of North
Carolina

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng La-tinh, Tiếng Nga, 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, Nguyên lý Khoa
học Máy tính, Văn học Anh, Khoa học Môi
trường, Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Kinh tế
vĩ mô, Kinh tế vi mô, Vật lý 1, Vật lý C: Cơ khí,
Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban
Nha, Văn học và Văn hóa Tây Ban Nha, Xác
suất thống kê, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật 3-D, Chụp ảnh Đen
và Trắng, Dàn hợp xướng, Hội họa, Nhạc
điện tử, Làm phim, Thiết kế Đồ họa, Nhạc
Jazz, Đánh giá Âm nhạc, Tô màu, Nhiếp ảnh,
Làm đồ gốm, Xưởng nghệ thuật, Nhà hát,
Hát hợp xướng
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Đội chèo thuyền, Chạy việt dã,
Cưỡi ngựa, Đạp xe leo núi, Bóng đá, Kỹ năng
sống trong môi trường hoang dã
Mùa đông: Trượt tuyết đổ đèo, Bóng rổ,
Khiêu vũ, Trượt tuyết và trượt ván tuyết tự
do, Khúc côn cầu trên băng, Trượt tuyết Bắc
Âu, Trượt ván tuyết
Mùa xuân: Bóng chày, Đội chèo thuyền,
Cưỡi ngựa, Đánh gôn, Bóng vợt, Leo núi,
Quần vợt
Nữ:
Mùa thu: Đội chèo thuyền, Chạy việt dã,
Cưỡi ngựa, Đạp xe leo núi, Bóng đá, Kỹ năng
sống trong môi trường hoang dã
Mùa đông: Trượt tuyết đổ đèo, Bóng rổ,
Khiêu vũ, Trượt tuyết và trượt ván tuyết tự
do, Khúc côn cầu trên băng, Trượt tuyết Bắc
Âu, Trượt ván tuyết
Mùa xuân: Đội chèo thuyền, Cưỡi ngựa,
Đánh gôn, Bóng vợt, Leo núi, Quần vợt
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật, CLB
Trò chơi nhóm, CLB Bánh mì, CLB Phô mai,
Tạp chí văn học, Hội danh dự quốc gia, CLB
Bánh pie, CLB Rô-bốt, CLB Bền vững, Hướng
dẫn viên du lịch, Làm niên giám
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Trung
cấp đến Nâng cao
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ

