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Florida Preparatory
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Melbourne, FL
VỊ TRÍ:

• Dân số: 81,200 người
• Cách Orlando 1 giờ 15 phút lái xe về phía
Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hè: Nóng và Ẩm
Mùa thu/Mùa đông/Mùa xuân: Ấm áp

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Nhận lớp 7-12
• TOEFL tối thiểu: Yêu cầu, không quy định
mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

FLORIDA
PREPARATORY
ACADEMY

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình đào tạo về hàng không nổi
tiếng
• Chương trình Không lực JROTC nằm trong top
100 của quốc gia
• Có tổ chức 1 tuần tham quan cho học sinh
• Chương trình STEAM nâng cao, chương trình
Chế tạo Rô-bốt,
• Cung cấp các lớp tín chỉ kép kết hợp với
Florida Tech & Eastern Florida State College

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 5-12
Tổng số học sinh toàn trường: 200
Tổng số học sinh bậc trung học: 140
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:14
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1961, Florida Preparatory Academy mang đến hàng loạt những
chương trình học thuật đa dạng như 31 lớp Danh dự, 17 môn Nâng cao (AP) và các khóa
học tín chỉ kép. Trường giảng dạy chương trình đào tạo về hàng không nổi bật và chương
trình Không lực JROTC của trường đã được xếp hạng hàng đầu của Mỹ. Học sinh sẽ có cơ
hội nhận bằng phi công tư nhân.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 11 mẫu Anh của Florida Prep chỉ cách biển 10 phút lái xe và nổi bật với
quầy ăn nhẹ, sân khấu ngoài trời, phòng tập thể dục, sân quần vợt, các sân thể thao,
phòng thu âm/phòng thu nhạc và một sân Đánh gôn chuyên nghiệp.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh có thể tham gia vào nhiều môn thể thao, CLB và những hoạt động khác nhau
như Đánh gôn, Bóng rổ, và CLB Lướt sóng.
Florida Preparatory đem đến cho học sinh nhiều khóa học nghệ thuật độc đáo như nghệ
thuật ẩm thực, kỹ thuật âm thanh và nghiên cứu điện ảnh. Phòng thu âm và âm nhạc
ngay trong khuôn viên trường học cho phép học sinh phát triển các kỹ năng âm nhạc thế
mạnh của bản thân một cách tốt nhất.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Chương trình Không lực JROTC của Florida Preparatory Academy là 1 trong số 277 đơn vị
được nhận giải thưởng Đơn vị Không lực JROTC xuất sắc nhất quốc gia.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh sẽ được sắp xếp từ 2-4 em cùng sống chung 1 phòng tại ký túc xá nằm trong
khuôn viên trường, với những phòng sinh hoạt chung, TV màn hình rộng, người giám sát
ký túc xá và đường truyền truy cập internet tốc độ cao.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Auburn University, Boston University, Brown
University, Case Western Reserve University, Drexel University, Duke University, Emory University, Harvard
University, Indiana University, Michigan State University, Pennsylvania State University, Purdue University,
Stanford University, Tulane University, University of Iowa, University of Miami, University of Rochester,
University of Alabama, Virginia Polytechnic Institute and State University
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ORLANDO
Sân bay gần nhất: MCO

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tây
Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Khoa học Môi trường, Kinh tế Vĩ mô,
Kinh tế Vi mô, Xưởng nghệ thuật: Thiết kế
3D, Chính quyền và thể chế Chính trị Mỹ,
Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Mỹ thuật, Nghệ thuật Ẩm
thực, Nghiên cứu Điện ảnh, Nhạc cụ, Công
nghệ âm nhạc và Kỹ thuật âm thanh, Nhạc
lý
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp, Cử tạ
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bơi lội,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng mềm, Điền kinh phối hợp,
Cử tạ
Hoạt động ngoại khóa: CLB Không lực
JROTC, CLB Dịch vụ cộng đồng, CLB Glee,
CLB Mô hình Tên lửa, Hiệp hội Danh dự
Quốc gia lớp 11, Hiệp hội Danh dự Quốc
gia, CLB Lướt sóng, CLB Trượt ván
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Cơ
bản đến Nâng cao

melbourneflorida.org | flprep.com

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

NỘI TRÚ

