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ĐIỂM NỔI BẬT:

• Dân số: 1,300 người
• Cách Portland 3 tiếng 30 phút lái xe về
hướng Đông Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hòa

•
•
•
•

ĐIỀU KIỆN:

Chương trình Hệ Sinh thái/Sinh học Biển
Chương trình Đóng thuyền và nghề y tế
Cung cấp nhiều khóa Nâng cao (AP)
Hợp tác với University of Maine ,
University of Maine Machias, Thomas
College để cung cấp các lớp tín chỉ đại
học cho học sinh

HỌC THUẬT:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12,
2.0+ GPA; Học sinh đã tốt nghiệp không
cần tín chỉ
• TOEFL tối thiểu: 32-75 (Tùy vào lớp học
sinh đăng ký)
• TOEFL Jr tối thiểu: 646
• ELTiS tối thiểu: Không quy định mức tối
thiểu

•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12, Học sinh đã tốt nghiệp
Tổng số học sinh toàn trường: 430
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:11
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc tại khu vực bờ biển phía Đông Bắc của bang Maine, Washington Academy cung
cấp cho học sinh những chương trình độc đáo như khóa học nâng cao về Sinh thái học/
Sinh vật học biển, và các khóa học Nâng cao (AP), danh dự và khóa tín chỉ đại học.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất của Washington Academy gồm 1 tòa nhà nghệ thuật công nghiệp, 1
phòng tập thể dục, một vài sân thể thao, 1 tòa nhà mỹ thuật, và 1 hội trường âm nhạc
lớn. Tòa nhà đầu tiên đã được xây từ năm 1823 với nhiều lớp học và trung tâm chăm
sóc sức khỏe.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Nhiều môn thể thao thi đấu của Washington Academy như Bóng đá, Đội cổ vũ và Bóng
rổ đã giành nhiều cúp vô địch của bang. Đội tuyển Quần vợt của trường rất nổi tiếng
trong cộng đồng học sinh.
Khoa nghệ thuật của trường biểu diễn 1 vở kịch vào mỗi năm học và 1 buổi trình diễn
thường niên vào mùa xuân. Học sinh cũng có cơ hội học chơi Đàn ghi-ta hoặc các điệu
nhảy dân gian.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
3 khu ký túc xá của Washington Academy được trang bị đầu đủ các dịch vụ điện thoại,
mạng internet không dây, ti-vi và các căn bếp rộng rãi. Học sinh nội trú có thể tham gia
vào các hoạt động thú vị của ký túc xá, như tới các sự kiện hoặc chuyến đi vào cuối tuần,
bữa ăn tối ấm cúng như một gia đình và các hoạt động ngoại khóa hàng ngày.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston College, Dartmouth University, Drexel
University, Franklin Pierce University, Husson University, International Academy of Design and Technology,
Middlebury College, New York University, Pennsylvania State University, Purdue University, Rutgers
University, Syracuse University, South Carolina University, Simmons University, University of Texas at Austin,
Vanderbilt University, Wheaton College, Westminster College, Worcester Polytechnic Institute

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Hoa, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Ngôn ngữ Anh,
Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu, Tiếng La-tinh,
Nhạc lý, Vật lý 1, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây
Ban Nha, Xác suất Thống kê, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Truyền thông ứng dụng, Ban
Nhạc, Dàn hợp xướng, Điệu nhảy Dân gian,
Hoạt hình Kỹ thuật số, Đàn ghi-ta, Nhạc lý,
Xưởng Nghệ thuật, Nhà hát, Nghệ thuật
Hình ảnh
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Đánh gôn,
Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ
Mùa xuân: Bóng mềm, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm nhạc A
Capella, Cờ vua, Nhóm Môi trường, Kịch
nghệ, Liên minh Đồng-Dị tính, Ban nhạc
Jazz, Uỷ ban Dạ vũ prom, Tạp chí Văn học,
Nhóm Toán học, Hội Danh dự Quốc gia,
CLB Phương tiện Mới, Ban nhạc Pep, Báo
trường, CLB Khoa học, CLB Trượt tuyết, Hội
đồng Học sinh, CLB Bền vững

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

NỘI TRÚ

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Cấp độ
Căn bản đến Nâng cao

“Vừa đến đây được 40 phút là em đã yêu ngôi
trường này rồi. Các học sinh và giáo viên rất
thân thiện và tốt bụng. Em cảm giác như một
gia đình.” – Giulia đến từ Tây Ban Nha
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