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Lake Mary
Preparatory School
Lake Mary, FL
VỊ TRÍ:

• Dân số: 16,200 người
• Cách Orlando 30 phút về phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Yêu cầu, không quy định
mức tối thiểu
• ELTIS tối thiểu: Không chấp nhận
• Nếu học sinh không có điểm TOEFL,
trường sẽ yêu cầu làm bài kiểm tra tiếng
Anh trực tuyến (OOPT)

LAKE MARY
PREPARATORY SCHOOL
ORLANDO
Sân bay gần nhất: MCO

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình STEAM với xưởng sáng tạo
và 15 khóa học danh dự và nâng cao về
khoa học
• Dự án AP Capstone
• Xếp hạng 1 đội hùng biện Public Forum
tốt nhất nước Mỹ năm 2018

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 520
Tổng số học sinh bậc trung học: 225
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:10
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Lake Mary Preperatory School là ngôi trường rất khắt khe về chất lượng học thuật, nằm
cách trung thâm thành phố Orlando khoảng 30 phút lái xe. Chương trình STEAM độc
đáo của trường cho học sinh tới 15 lựa chọn về các lớp học danh dự và các khóa nâng
cao về khoa học, cũng như được sử dụng xưởng sáng tạo mới.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Sở hữu khuôn viên rộng 48 mẫu Anh, trường được trang bị các phòng nghiên cứu khoa
học - máy tính, các xưởng nghệ thuật, phòng tập nhạc cụ và luyện thanh, sân khấu trình
diễn, phòng làm gốm và một xưởng chế tạo được lắp đặt máy in 3D, máy cắt bằng laser,
và một bảng cảm ứng tương tác Clear Touch. Trang thiết bị thể thao gồm có phòng tập
tạ, phòng tập thể dục, phòng tập nhảy, sân thi đấu thể thao.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chương trình thể thao thi đấu của Lake Mary Preparatory School đã giành giải vô địch
toàn bang trong một số môn, nhưng đặc biệt nổi bật với chương trình đánh gôn xuất sắc
và đội đánh gôn đã giành chức vô địch toàn bang vào năm 2019. Lake Mary hiện đang
hợp tác với Học viện Gôn Mike Bender và Học viện Gôn Eagels Dream.
Chương trình nghệ thuật mang tới cho học sinh những lựa chọn độc đáo về Kịch nghệ,
Âm nhạc, Thiết kế đồ họa, Nhiếp ảnh và Mỹ thuật.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Lake Mary đã giành được giải AP Capstone, giải thưởng công nhận cho những thành tựu
đạt được về học thuật. 50% học sinh tốt nghiệp của Lake Mary được chấp nhận vào các
trường cao đẳng đại học nằm trong danh sách 50 trường hàng đầu tại Mỹ. Đội tuyển
Đánh gôn và bắn cung nam và nữ của trường nhiều lần giành chức vô địch toàn bang.
Năm học 2017 - 2018, đội tuyển hùng biện của trường nằm trong danh sách 10% các đội
mạnh nhất của Mỹ.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Nằm ở trung tâm tiểu bang Florida và chỉ cách Orlando nửa giờ lái xe, học sinh quốc tế
có thể dễ dàng đến Disney World và Universal Studios chơi và quay về trường trong ngày.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Auburn University, Boston College, Boston University, Brandeis University, California Institute of Technology, Case Western University, Clemson University,
Columbia University, Emory University, Franklin W. Olin College of Engineering, George Washington University, Harvard University, Johns Hopkins University, Michigan State University, New York University, Northeastern University, Northwestern University, Ohio State University, Pennsylvania State University, Pennsylvania
University, Princeton University, Savannah College of Art and Design, Syracuse University Texas A&M University, Tulane University, University of California - Berkeley, University of Oregon, University of Rochester,
Villanova University, Wake Forest University

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng
Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử Nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hóa học, Khoa học máy tính A, Nguyên lý
Khoa học Máy tính, Ngôn ngữ Anh, Văn
học Anh, Khoa học Môi trường, Lịch sử
Châu Âu, Vật lý C: Cơ học, Tâm lý học, Ngôn
ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Tiếng Tây Ban
Nha, Xưởng nghệ thuật: Thiết kế 2D, Thống
kê, Chính quyền và thể chế Chính trị Mỹ,
Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Nghệ thuật 2D, Nghệ thuật
3D, Diễn xuất, Hoạt hình, Nghệ thuật nâng
cao: Thiết kế 2D, Ban nhạc, Hợp xướng,
Trang điểm và phục trang, Khiêu vũ, Nghệ
thuật số, Kịch nghệ, Điện ảnh, Thiết kế đồ
họa, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Hồ sơ năng lực,
Xưởng nghệ thuật, Ban nhạc giao hưởng,
Kỹ thuật sân khấu, Sản xuất chương trình
truyền hình, Xuất bản Kỷ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Ném bóng Bowling, Chạy việt dã,
Bóng đá, Đánh gôn, Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Nâng tạ
Mùa xuân: Bắn cung, Bóng chày, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Ném bóng Bowling, Chạy việt dã,
Đánh gôn, Bơi lội, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Nâng tạ
Mùa xuân: Bắn cung, Bóng vợt, Bóng
mềm, Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khoá: Hiệp hội nghệ
thuật danh dự, Ban nhạc, CLB Cờ vua, Hợp
xướng, CLB Khiêu vũ, CLB Nữ quyền, CLB
Làm phim và Nhiếp ảnh, CLB HIệp hội toàn
cầu, CLB Tổ chức hỗ trợ gia cư cho nhân
loại, Thi đấu thể thao cấp địa phương, CLB
Xây dựng kỹ năng cá nhân, CLB tiếng Latinh, CLB Toán, CLB Hiệp hội danh dự quốc
gia, CLB Mạng lưới tin tức, CLB Báo chí,
CLB Rô bốt, CLB TIếng Tây Ban Nha, CLB
Diễn thuyết và Hùng biện, CLB Âm nhạc,
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.

TƯ THỤC

