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• Dân số: 17,000 người
• Cách Orlando 2 giờ lái xe về phía Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Ấm và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận từ lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: 70-75 (Tùy vào lớp mà học
sinh đăng ký)
• TOEFL Jr tối thiểu: 750-800
• ELTiS tối thiểu: 215

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng A + trên Niche.com
• Đội bơi lội giỏi với nhiều người huấn
luyện viên chuyên nghiệp
• Vị trí lý tưởng ven biển ở Florida

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh của trường: 584
Tổng số học sinh bậc trung học: 240
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:13
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Episcopal
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: KHÔNG

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Saint Edward’s School là một ngôi trường độc lập, theo tôn giáo Episcopal với chương
trình giáo dục trung học đầy thách thức. Học sinh quốc tế có thể tham gia các chương
trình như STEM, lớp học kinh doanh/khởi nghiệp, Chương trình sáng kiến toàn cầu và cơ
hội thực tập khi theo học tại Saint Edward’s.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên xinh đẹp rộng 33 mẫu Anh nằm dọc theo Treasure Coast ngoài Sông Indian
River Lagoon - cùng với bến bãi và tàu thuyền qua lại. Các cơ sở vật chất khác bao gồm
trung tâm nghệ thuật biểu diễn 800 chỗ ngồi, khu phức hợp thủy sinh, phòng tập thể
dục, trung tâm nghệ thuật với các studio âm nhạc và nghệ thuật. Ngoài ra còn có hai thư
viện, sân chơi và phòng thí nghiệm khoa học.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Saint Edwards School có chương trình thể thao rất cạnh tranh và nhiều đội vô địch.
Có rất nhiều khóa học mỹ thuật và nghệ thuật trình diễn tại trường, ví dụ như dàn hợp
xướng và nhạc cụ, lịch sử nghệ thuật, thực hành kỹ thuật sân khấu, và kỹ năng phát biểu
trên sân khấu, do những giảng viên có chuyên môn cao đứng lớp.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Vero Beach là một thị trấn ven biển xinh đẹp nằm ngay tại trung tâm Florida, bên bờ
Treasure Coast. Nơi đây có rất nhiều hoạt động để học sinh tận hưởng như những bãi
biển đầy nắng, hoạt động dưới nước, đi bộ đường dài, các tour du lịch tìm hiểu về lịch
sử và những buổi chiều yên tĩnh câu cá trên đầm phá.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Babson College, Brown University, Bucknell
University, Columbia University, Dartmouth College, George Washington University, Georgia Institute of
Technology, Harvard University, Johns Hopkins University, McGill University, Massachusetts Institute of
Technology, Mount Holyoke College, Notre Dame University, Northwestern University, New York University,
Oxford University, Princeton University, University of California, University of Florida, University of Michigan,
University of Pennsylvania, University of Virginia, Vanderbilt University, Villanova University, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, 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, Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh, Khoa học Môi trường,
Lịch sử Châu Âu, Địa lý Nhân văn, Kinh tế
vĩ mô, Kinh tế vi mô, Nhạc lý, Vật lý C: Điện
và Lực từ, Vật lý C: Cơ học, Ngôn ngữ và
Văn hóa Tây Ban Nha, Văn học và văn hóa
Tây Ban Nha, Thống kê, Nghệ thuật Studio:
Thiết kế 2-D, Nghệ thuật Studio: Vẽ tranh,
Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch
sử Thế giới
Nghệ thuật: Ban nhạc hòa tấu, Hợp xướng
hòa tấu, Nhạc viện, Thiết kế, Âm nhạc điện
tử, Đồ họa, Nhiếp ảnh báo chí, Mỹ thuật,
Sân khấu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng chày, Đua thuyền, Bóng
vợt, Quần vợt, Cử tạ
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Đánh gôn,
Bơi lội, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Cử tạ
Mùa xuân: Đua thuyền, Bóng vợt, Quần vợt
Hoạt động ngoại khóa: Nhảy, Cuộc thi Môi
trường, CLB Phim ảnh, Mô hình Liên Hiệp
Quốc, Hội Mu Alpha Theta, Nhiếp ảnh, CLB
Làm thơ
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

“Trường có chất lượng đào
tạo tốt với môi trường học
tập
hiệu quả và cộng đồng học
sinh thân thiện. Nhà trường
hỗ
trợ học sinh quốc tế rất tận
tình. “- Siyue đến từ Trung
Quốc
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

VỊ TRÍ:

