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• Dân số: 8,000 người
• Cách Boston 1 giờ 20 phút về hướng
Tây Nam
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• Yêu cầu học sinh làm bài kiểm tra
Duolingo
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Phòng nghiên cứu kỹ thuật và xưởng sáng tạo
• Nằm rất gần các trường Đại học trong khối
Ivy League
• Cung cấp chương trình STEM nổi bật
• 93% đội ngũ giảng viên có bằng Thạc sĩ trở lên

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12, học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 1,150
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:14
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Thành lập năm 1801, Woodstock Academy là trường có lịch sử lâu đời, mang đậm truyền
thống của các trường New England với chương trình học đa dạng và nhiều thách thức.
Khu học xá của trường nằm rất gần Boston và nhiều trường cao đẳng, đại học được xếp
hạng cao trên thế giới. Woodstock Academy giảng dạy cho học sinh hơn 20 môn Nâng
cao và các khóa học lấy tín chỉ sớm từ các trường cao đẳng, đại học.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên đậm chất truyền thống New England của Woodstock bao gồm 12 tòa nhà
chính với phòng sinh học, hóa học, nhiều phòng thí nghiệm vật lý, phòng ẩm thực, không
gian sáng tạo, phòng kỹ thuật, không gian thiết kế và máy in 3D, phòng mô phỏng chuyến
bay, 2 phòng tập thể dục lớn, trung tâm truyền thông, trung tâm trình diễn nghệ thuật
với hơn 1,000 ghế ngồi, 2 sân bóng đá, cùng rất nhiều phòng họp và phòng học đa chức
năng.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Woodstock Academy giảng dạy các môn thể thao có tính cạnh tranh cao, nổi bật như
chương trình bóng rổ và bóng đá dành cho học sinh đã tốt nghiệp được vận hành xuyên
suốt cả năm.
Woodstock cũng giảng dạy nhiều môn nghệ thuật và truyền thông độc đáo ví dụ như đài
phát thanh, nhiếp ảnh, và nghệ thuật ẩm thực.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Trường có 3 khu ký túc xá, trong đó mỗi phòng sẽ gồm hai bạn học sinh. Ký túc xá gồm
phòng khách, không gian học tập, phòng giặt ủi và căn hộ dành cho những người quản
lý ký túc xá.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 88%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Adelphi University, American International College, Amherst College, Boston University, Boston College, Bowdoin College, Brown University, Carnegie Mellon University, Case Western Reserve University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College,
Emerson College, Emory University, Harvard University, Manhattanville College, Quinnipiac University, Tufts
University, University of Connecticut, University of Vermont, University of Virginia, Villanova University, Vanderbilt University, Williams College, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC* :
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL),
tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng
La-tinh, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích, Hoá học, Nguyên lý khoa học máy tính,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Lịch sử châu
Âu, Ngôn ngữ và văn hóa Pháp, Tiếng Latinh, Kinh tế vĩ mô, Vật lý C: Cơ học, Ngôn
ngữ và văn hóa Tây Ban Nha, Xưởng nghệ
thuật: Vẽ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Thiết kế trò chơi và hoạt hình
3D, Truyền thông phát sóng, Nghệ thuật ẩm
thực, Vẽ kỹ thuật số, Sản xuất truyền thông
kỹ thuật số, Kịch nghệ, Thiết kế điện tử,
Điện ảnh, Truyền thông đa phương tiện, Âm
nhạc, Đài phát thanh, Nhà hát, Công nghệ
chế tạo gỗ
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Bóng rổ dành cho học sinh đã tốt nghiệp,
Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu trên
băng, Điền kinh trong nhà, Bóng rổ dành
cho học sinh đã tốt nghiệp, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc côn
cầu trên sân cỏ, Bóng rổ dành cho học sinh
đã tốt nghiệp, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Thể dục
dụng cụ, Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh
trong nhà
Mùa xuân: Bóng vơt, Bóng rổ dành cho
học sinh đã tốt nghiệp, Bóng mềm, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Cờ vua, Hợp
xướng (Hill Singers), Kịch nghệ, CLB Bảo vệ
Trái Đất, CLB Quốc tế, Đội tuyển Toán, Hội
nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc, Hiệp hội
Danh dự Quốc tế, CLB Vấn đáp, CLB Nhựa,
CLB Rô bốt, Luyện thi SAT, Hội đồng học sinh
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Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

VỊ TRÍ:

