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MENAUL SCHOOL

Menaul
School

ALBUQUERQUE
Sân bay gần nhất: ABQ

Albuquerque, NM
• Dân số: 560,000
• Tọa lạc tại Albuquerque
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Nóng và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Chấp nhận lớp 7-đã
tốt nghiệp (Độ tuổi 14-20)
• TOEFL tối thiểu: Chấp nhận
• ELTiS tối thiểu: Chấp nhận
• IELTS tối thiểu: Chấp nhận
• Các bài kiểm tra khác: DET, iTEP

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Học sinh nhận được sự quan tâm đến
từng cá nhân vì tỷ lệ Giáo viên/Học sinh
thấp và sĩ số lớp học nhỏ
• Cơ hội nhận tín chỉ kép ở cấp độ trung
học và đại học
• Học viện bóng đá chuyên nghiệp

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 6-PG
Tổng số học sinh toàn trường: 200
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:7
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Thiên Chúa giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Menaul School, được thành lập vào năm 1896, là trường Nội trú có giảng dạy chương
trình dự bị đại học tọa lạc tại Albuquerque, New Mexico. Với khoảng 200 học sinh và tỷ
lệ học sinh/giáo viên là 7:1, các học sinh sẽ nhận được sự quan tâm đến từng cá nhân
khi học tập trong lớp. Menaul cung cấp các khóa Nâng cao (AP) và tín chỉ kép ở cả cấp
độ trung học và đại học. Học sinh tốt nghiệp với bằng tú tài từ Menaul School sẽ được
hưởng mức học phí ưu đãi tại các trường Đại học Công lập ở bang New Mexico.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Với diện tích 32 mẫu Anh, khuôn viên trường đem đến cho học sinh một môi trường yên
tĩnh, giống như một trường đại học. Menaul School có 12 tòa nhà, 2 phòng tập thể dục
cùng nhiều sân bóng đá và bóng bầu dục trong khuôn viên trường.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Nhà trường có 7 môn thể thao cho học sinh trung học, tất cả các em đều có thể tham
gia bất kể có kinh nghiệm và kỹ năng trước đó hay không. Menaul School hợp tác với
University Degrees Abroad (UDA) cung cấp học viện bóng đá chuyên nghiệp, giúp những
học sinh đam mê bóng đá được rèn luyện quanh năm, nâng cao khả năng và giúp các em
được tiếp tục chơi thể thao ở cấp đại học.
Chương trình Mỹ thuật của Menaul School chú trọng vào việc cung cấp cho học sinh cơ
hội tiếp xúc đa dạng với nghệ thuật, cũng như nuôi dưỡng khả năng phát triển ý tưởng,
tính kiên trì, sáng tạo và kỹ năng biểu diễn. Giáo viên đứng lớp là những nghệ sĩ chuyên
nghiệp, với rất nhiều lớp khác nhau, từ gốm sứ đến dàn nhạc bộ dây, hoặc nhiếp ảnh.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Tọa lạc tại trung tâm của bang New Mexico, thành phố Albuquerque sôi động chắc chắn
sẽ đem đến cho các học sinh quốc tế vô số cơ hội khám phá. Nền văn hóa đa dạng với
các món ăn truyền thống của New Mexico, những viện bảo tàng đẳng cấp thế giới và con
đường 66 nổi tiếng thế giới. Với hơn 310 ngày nắng trong năm, học sinh có thể trượt
tuyết trên các sườn núi của dãy núi Sandia và chơi đánh gôn tại một trong những khóa
học về đánh gôn đã đạt giải thưởng của thành phố trong cùng một ngày. Ngoài ra, các
em cũng nên trải nghiệm khinh khí cầu tại thành phố này - nơi được mệnh danh là thủ
phủ khinh khí cầu trên thế giới!
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách các trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Amherst College, Auburn
University, Boston University, Carnegie Mellon University, Cornell University, Drexel University, George
Washington University, Marquette University, New York University, Ohio State University, Pennsylvania State
University, Pepperdine University, Purdue University, Rhode Island School of Design, Sciences Po (Paris),
Tufts University, Tulane University, University of California, University of Chicago, University of Colorado,
University of Minnesota, University of New Mexico, University of Washington

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng La-tinh, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc,
Văn học Anh, Địa lý Nhân văn, Tâm lý học,
Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Chính
phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế
giới
Nghệ thuật: Nghệ thuật và Thiết kế 2D,
Nghệ thuật và Thiết kế 3D, Nghệ thuật, Ban
nhạc, Gốm sứ, Hợp xướng, Nhiếp ảnh, Dàn
nhạc cụ Bộ dây, Sân khấu, Nghệ thuật Thị
giác
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Bóng chày, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Bóng chày, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Làm bánh, CLB
Cờ vua, CLB Môi trường, Võ Karate, Mô hình
Liên hợp quốc, Hội Danh dự Quốc gia, Diễn
thuyết và Tranh luận, Hội Học sinh, CLB Du
lịch
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

visitalbuquerque.org | menaulschool.org

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