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HỌC THUẬT:

• Dân số: 4,200 người
• Cách Portland 2 tiếng lái xe về phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm
• Điều kiện đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: 55-85 (Tùy vào lớp học
sinh đăng ký)
• IELTS tối thiểu: 3.0-6.0 (Tùy vào lớp học
sinh đăng ký)
• SSAT tối thiểu: 1600-1950 (Tùy vào lớp
học sinh đăng ký)

• Vừa trở thành trường giảng dạy chương
trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB)
• Đạt danh hiệu Apple Distinguished School
• 25 khóa học về nghệ thuật thị giác, nghệ
thuật trình diễn và truyền thông

•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 462
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:13
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Thành lập năm 1823, Foxcroft Academy sở hữu chương trình học thuật theo hướng dự bị
đại học cung cấp các lớp học liên quan tới nghệ thuật như nghệ thuật thị giác, nghệ thuật
trình diễn và truyền thông, cùng với các chương trình giáo dục về kỹ thuật như chương
trình STEM được ra mắt gần đây. Foxcroft Academy chính thức giảng dạy chương trình
Bằng Tú tài Quốc tế International Baccalaureate (IB) từ năm học 2019-2020.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Với diện tích rộng 125 mẫu Anh tại phía bắc của vùng New England, trường sở hữu
những cơ sở vật chất riêng của mình bao gồm bốn tòa ký túc xá hiện đại, năm sân thể
thao, bốn sân quần vợt mới, sân bóng rổ ngoài trời và một khu tổ hợp học thuật chính.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chương trình thể thao của Foxcroft Academy rất mạnh và có tính cạnh tranh cao với hơn
20 đội tuyển và 19 danh hiệu vô địch toàn bang.
Các chương trình nghệ thuật thị giác, nghệ thuật trình diễn và truyền thông của trường
rất tốt, bao gồm những lớp học về Kỹ thuật hàn tạo hình, Dệt may sáng tạo và Làm phim.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Foxcroft Academy sở hữu hai ký túc xá nam và hai ký túc xá nữ. Mỗi tòa nhà sẽ có từ 8 12 học sinh và được lắp đặt mạng internet không dây và tivi đầy đủ. Học sinh có thể tận
dụng lợi thế không gian rộng của bang Maine để tham gia các hoạt động ngoại khóa như
các CLB ngoài trời và CLB về môi trường.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 95%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston College, Carnegie Mellon University, Case
Western Reserve, Colby College, College of the Holy Cross, Georgetown University, Lehigh University, New
York School of Interior Design, Northwestern University, Parsons The New School For Design, San Francisco
Art Institute, School of the Visual Arts, University of California - Los Angeles (UCLA), University of California Berkeley, University of North Carolina - Chapel Hill, University of Virginia, Wake Forest University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng
La-tinh, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Hóa học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ
mô, Văn học Anh, Vật lý B, Xác suất Thống
kê, Xưởng Nghệ thuật, Lịch sử Mỹ, và 11
khóa học AP do các đối tác của trường tổ
chức giảng dạy
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Nghệ thuật nâng
cao, Thiết kế và bản vẽ kiến trúc, Gốm sứ,
Đồng ca, Dàn nhạc đương đại, Dệt may sáng
tạo, Nhiếp ảnh số, Làm phim, Ghi-ta nhập
môn, Piano nhập môn, Ban nhạc Jazz, Hàn
tạo hình, Xưởng nghệ thuật, Nhà hát, Thiết
kế trò chơi điện tử, Chế biến các sản phẩm
từ gỗ
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn
Mùa đông: Bóng rổ, Điền kinh phối hợp
trong nhà, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Đánh gôn
Mùa đông: Bóng rổ, Điền kinh phối hợp
trong nhà, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng mềm, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật,
CLB Văn hóa châu Á, CLB Nấu ăn, CLB Khiêu
vũ, CLB Môi trường, Ban nhạc Jazz, CLB Xây
dựng kỹ năng cá nhân, Đội tuyển toán, CLB
Các hoạt động ngoài trời, CLB Nhiếp ảnh
báo chí, Đội tuyển kỹ thuật
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.
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