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Fryeburg Academy
Fryeburg, ME
VỊ TRÍ:

• Dân số: 3,500 người
• Cách Portland 1 giờ về phía Tây Bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12,
học sinh đã tốt nghiệp
• TOEFL tối thiểu: 65-90 (Tùy vào lớp học
sinh đăng ký)
• ELTIS tối thiểu: Không yêu cầu

FRYEBURG ACADEMY
PORTLAND
Sân bay gần nhất: PWM

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Thế mạnh về chương trình Trượt tuyết
• Cung cấp 21 khóa học nâng cao AP và
chương trình tín chỉ kép
• Dàn hợp ca nhạc Jazz nhận giải vô địch của
bang suốt 12 năm liền
• Chương trình Thực tập bổ ích cho học sinh
• Hầu hết học sinh được nhận vào TOP 100
Đại học tốt nhất nước Mỹ khi tốt nghiệp

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12, học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 570
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:10
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Thành lập năm 1792, Fryeburg Academy là ngôi trường uy tín có lịch sử lâu đời tọa lạc
tại một thị trấn mang phong cách truyền thống của vùng New England. Trường mang tới
những chương trình chuyên biệt như khóa học làm phim được giảng dạy bởi đạo diễn đã
từng làm việc tại Xưởng phim MGM của Hollywood. Thêm vào đó, chương trình toán học
của trường đã giành được rất nhiều chức vô địch toàn bang và toàn khu vực.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Với khuôn viên rộng 105 mẫu Anh tại khu vực thanh bình, cơ sở vật chất của trường bao
gồm một phòng triển lãm nghệ thuật, trung tâm Nghệ thuật trình diễn hiện đại - là nơi
hàng năm tổ chức 80 chương trình biểu diễn nghệ thuật của trường và của địa phương.
Gần đây, trường xây dựng thêm nhà ăn và trung tâm hỗ trợ học sinh.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Fryeburg có trên 20 đội tuyển thể thao chuyên nghiệp rất mạnh. Trượt tuyết băng đồng
là bộ môn thế mạnh của trường với chức vô địch toàn bang và nhiều cựu học sinh của
trường đã tham gia thi đấu trong các đội tuyển Olympics.
Chương trình Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn của Fryeburg được biết tới với chất
lượng đào tạo xuất sắc. Các đội tuyển hát nhạc Jazz, ban nhạc lớn và ban nhạc Jazz kết
hợp tiêu chuẩn đã nhiều lần giành vị trí quán quân trong các cuộc thi của bang cũng như
tại Lễ hội nhạc Jazz Berklee quốc gia bậc trung học.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh nội trú sẽ ở trong ký túc xá của trường, với đầy đủ cơ sở vật chất như tivi, phòng
sinh hoạt chung và máy tính. Mỗi tuần, học sinh đều phải tham gia một hoạt động bất
kì sau giờ học chính khóa, ví dụ như các tiết học nấu ăn, bơi lội, hoặc chơi quần vợt. Vào
cuối tuần, trường sẽ tổ chức các hoạt động như kéo phao trên nước, các chuyến đi tới
thành phố Portland và cắm trại.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Bates College, Berklee College of Music, Boston
College, Boston University, Brown University, Carnegie Mellon University, Columbia College, Drexel University, Hampshire College, Johns Hopkins University, Northeastern University, Oberlin College, Ohio State University, Otis College of Art and Design, Smith College, University of California - Berkeley, University of Maine

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, Giải tích BC, Hoá học, Khoa học máy
tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học
môi trường, Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và
văn hoá Pháp, Nhạc lý, Vật lý, Ngôn ngữ và
văn hoá Tây Ban Nha, Thống kê, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Ban nhạc, Dàn hợp
xướng, Làm phim số, Nhiếp ảnh số, Nhạc
không lời, Lý thuyết và kỹ thuật trình diễn
Ghi-ta, Lý thuyết nhạc Jazz và kỹ thuật ứng
biến, Kỹ thuật âm thanh/ánh sáng, Công
nghệ âm nhạc, Nhạc lý, Thiết kế website và
phương tiện truyền thông mới, Chỉnh sửa
đồ họa, Xưởng nhiếp ảnh, Lý thuyết và cách
chơi Đàn dương cầm, Nhà hát
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Đua xe đạp địa hình, Bóng đá
Mùa đông: Trượt tuyết núi cao, Bóng rổ,
Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh trong
nhà, Trượt tuyết băng đồng, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh, Ném đĩa
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc côn
cầu trên sân, Đánh gôn, Đua xe đạp địa
hình, Bóng đá
Mùa đông: Trượt tuyết núi cao, Bóng rổ,
Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh trong
nhà, Trượt tuyết băng đồng, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh, Ném đĩa
Hoạt động ngoại khóa: CLB Âm nhạc toàn
trường, CLB Âm thanh-Hình ảnh, Ban nhạc
lớn, CLB Cờ vua, Hợp xướng, Kịch nghệ, Hội
đồng Ký túc xá, CLB Môi trường, CLB tiếng
Pháp, CLB Quốc tế, Ban nhạc Jazz, Đội tuyển
Toán, CLB Dã ngoại ngoài trời, Ban nhạc
Rock, CLB Vấn đáp, Chương trình Speaking
Partner, Hội đồng học sinh, Hiệp hội báo chí
học sinh, CLB Trao đổi và chia sẻ, CLB Ném
đĩa, Dàn hợp xướng nhạc Jazz, Hội phụ nữ,
CLB Kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

“Khuôn viên trường xin
h đẹp mang nét đặc trư
ng của một
trường nội trú truyền
thống, ngoài ra trườn
g còn có một
trung tâm khoa học mớ
i đưa vào sử dụng. Tất
cả đều rất ấn
tượng!” – Erica McAll
ister, Quản lý Chương
trình Nội trú
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*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ

