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THE GILBERT SCHOOL

HARTFORD
Sân bay gần nhất: BDL

The Gilbert
School
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 7,120 người
• Cách Hartford 45 phút lái xe về phía Tây
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa xuân/Mùa hè: Lạnh và Khô
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không có
TOEFL tối thiểu: Chấp nhận
ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận
Chấp nhận chứng chỉ DET

• Phòng Sản xuất chương trình truyền hình
đầy đủ thiết bị
• Chương trình Giáo dục Nghề nghiệp và
Kỹ thuật
• Có các khóa học tín chỉ kép đại học
•
•
•
•
•

Khối lớp: 7-12
Tổng số học sinh toàn trường: 466
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:9
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
The Gilbert School là trường nội trú dành cho cả nam và nữ sinh từ lớp 7 đến lớp 12, tọa
lạc tại tiểu bang Connecticut, cách Hartford 45 phút lái xe, và cách Boston cũng như New
York 2 tiếng lái xe. Được thành lập từ năm 1895, trường cung cấp Chương trình Giáo dục
Kỹ thuật và Nghề nghiệp, và nhiều khóa tín chỉ kép đại học
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất tại trường bao gồm 1 sân bóng đá, nhiều sân quần vợt, 1 khán phòng,
1 phòng sản xuất chương trình truyền hình, và Trung tâm Truyền thông Thư viện được
trang bị đầy đủ.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
The Gilbert School tham gia cuộc thi thể thao liên trường ở bang Connecticut. Nhà
trường giảng dạy 18 chương trình thể thao và 2 chương trình Đội cổ vũ ở cấp trung học
phổ thông, cùng 9 chương trình thể thao và Đội cổ vũ ở cấp trung học cơ sở.
Với hàng loạt các hoạt động ngoại khóa về mỹ thuật, học sinh có thể tìm kiếm và phát
triển tài năng của mình trong bất kỳ lĩnh vực nào mà các em yêu thích, chẳng hạn như
dàn hợp xướng, nhiếp ảnh hoặc thiết kế đồ họa.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Winsted, Connecticut là một thị trấn nhỏ, an toàn với nhiều rừng cây xanh, hồ, ao và các
lối đi bộ đường dài. The Gilbert School cách Boston lâu đời và thành phố New York sôi
động 2 tiếng lái xe, học sinh có thể dễ dàng di chuyển đến đó và tham quan các trường
cao đẳng và đại học nổi tiếng thế giới.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 86%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Berkeley School of Music,
Brandeis University, Colorado State University - Boulder, Fordham University, Michigan State University,
Pace University, Pennsylvania State University, Syracuse University, University of California - Santa Barbara,
University of California - San Diego, University of California - Davis, University of Miami, University of
Michigan, University of Massachusetts - Amherst, University of Washington - Seattle, University of Virginia,
Worcester Polytechnic Institute

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng La-tinh, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Nguyên tắc
Khoa học Máy tính, Văn học, Tâm lý học, Xác
suất Thống kê, Chính phủ và Chính trị Mỹ,
Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Hoạt hình, Ban nhạc, Làm gốm
sứ, Dàn hợp xướng hòa nhạc, Nhiếp ảnh và
Thiết kế Kỹ thuật số, Vẽ tranh, Thiết kế Đồ
họa, Đàn ghi-ta, Nhạc lý, Hội họa, Điêu khắc,
Xưởng nghệ thuật, Ban nhạc giao hưởng,
Nhà hát, Nhà hát - Nâng cao
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Điền kinh phối hợp,
Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng đá,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Điền kinh
phối hợp
Mùa xuân: Bóng mềm, Quần vợt, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật,
Ban nhạc, Dàn hợp xướng, Hội đồng lớp
học, Nhóm DECA, CLB Kịch, CLB Đồng/Dị
tính, Ban nhạc diễu hành, CLB Toán học,
Nhóm Dựng sân khấu, Hội học sinh, Nhóm
Người hỗ trợ
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - 3 cấp
độ

townofwinchester.org | gilbertschool.org

*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

Winsted, CT

