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• Dân số: 120,000 người
• Cách Atlanta 1 giờ 25 phút lái xe về
phía Đông
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Không quy định mức
tối thiểu
• TOEFL Jr tối thiểu: Chấp nhận
• ELTiS tối thiểu: Không quy định mức
tối thiểu

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình Ballet cổ điển có quanh năm
• Chương trình đàn dương cầm được đánh
giá cao
• Nhận giải thưởng Christenberry Award về
Học thuật Xuất Sắc trong 4 năm qua

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Tiền mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 750
Tổng số học sinh trung học: 230
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:17
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Tin lành
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Athens Christian là trường tư thục bán trú Cơ Đốc giáo Liên dòng, cách thủ phủ Atlanta
1.5 tiếng lái xe. Môi trường giáo dục thân thiện, gắn bó, chương trình học gồm môn nâng
cao (AP), CLB và nhiều hoạt động thú vị khác.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Hệ thống cơ sở vật chất của trường gồm sân thể thao trong nhà, sân vận động bóng bầu
dục, phòng thể dục, phòng đấu vật. Ngoài ra, còn có phòng thí nghiệm hoá, phòng máy,
trung tâm biểu diễn kịch và âm nhạc.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh có cơ hội tham gia vào hơn 15 môn thể thao, trong đó có những môn mà trường
đã đạt chức vô địch như chạy việt dã, điền kinh.
Bên cạnh các môn thể thao mang tính cạnh tranh, trường còn nổi tiếng với chương trình
dạy nhạc.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Athens nằm phía Đông Bắc Atlanta, nơi có nhiều đội tuyển thể thao chuyên nghiệp, bảo
tàng, dịch vụ vui chơi, giải trí. Với thời tiết nắng quanh năm, Athens trở thành địa điểm
yêu thích đối với học sinh quốc tế vì có nhiều phong cảnh đẹp và tinh thần mến khách
đặc trưng của người miền Nam.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 80%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Anderson University, Asbury University, Auburn University,
Depauw University, Euory University, Georgia Southern University, Georgia Institute of Technology, Harding
University, Harvard University, Lee University, Liberty University, Mercer University, Ohio State University,
University of Alabama, University of Florida, University of Georgia, University of Illinois, University of Iowa,
University of Massachusetts, University of Minnesota, University of North Carolina, University of Tennessee,
University of Virginia, Vanderbilt University, West Pointe Academy

athensclarkecounty.com | athenschristian.com

TÙY CHỌN MÔN HỌC :

Ngoại ngữ: Tiếng La-tinh, Tiếng Tây Ban
Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích AB,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Chính trị và Hệ
thống chính quyền Mỹ, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Ban nhạc, Đồng ca, Phim ảnh,
Thiết kế đồ hoạ, Kịch một phân đoạn, Đàn
dương cầm, Nghệ thuật video
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng đá, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
mềm, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Bóng đá, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Kinh thánh, Tổ
chức thể thao tín đồ Công giáo, Nông dân
tương lai, Hoạt động tôn giáo từ thiện,
Phiên toà giả định, Hội chữ thập đỏ
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

VỊ TRÍ:

