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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Dân số: 208,900 người
• Tọa lạc tại Rochester
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

ALLENDALE
COLUMBIA SCHOOL
ROCHESTER
Sân bay gần nhất: ROC

Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
TOEFL tối thiểu: 75
TOEFL Jr tối thiểu: 800
Chấp nhận ELTiS và Doulingo

• Các chương trình kết nối toàn cầu, khởi
nghiệp, và STEM/sáng tạo đổi mới
• Cung cấp các khóa Hậu AP và nhiều môn
Nâng cao (AP) khác nhau
• Nhiều dự án học thuật cộng đồng
• 75% học sinh đạt 3 điểm trở lên trong các kỳ
thi AP suốt 4 năm qua
• Nhiều học sinh được nhận học bổng Đại học
hằng năm với tổng giá trị học bổng khoảng 3
triệu đô

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 384
Tổng số học sinh bậc trung học: 122
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:8
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc tại Rochester, tiểu bang New York, Allendale Columbia School là thành viên của
hiệp hội Hybrid Learning Consortium, cung cấp các khóa học Nâng cao (AP), Danh dự và
lớp học thông thường theo hình thức trực tuyến mà trường hiện không giảng dạy trực
tiếp. Nhà trường còn giảng dạy nhiều chương trình chuyên biệt về kết nối toàn cầu, khởi
nghiệp, và STEM/đổi mới sáng tạo, cũng như các dự án cộng đồng để học sinh có cơ hội
hòa nhập với đời sống địa phương và có thêm trải nghiệm thực hành phong phú.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 33 mẫu Anh có Khu STEM mới, Chương trình Công nghệ 1-1, Phòng
Thiết kế và Thí nghiệm Đổi mới, nhiều máy in 3D, 1 máy cắt bằng tia la-ze, hơn 40 lớp
học, trung tâm nghệ thuật trình diễn, các phòng âm nhạc, xưởng nghệ thuật, phòng thí
nghiệm khoa học, phòng máy tính, và phòng nghệ thuật kỹ thuật số.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Allendale Columbia School hợp tác với một trường tự lập khác ở Rochester để cung cấp
hàng loạt các môn thể thao cạnh tranh như đánh gôn, bóng chuyền và điền kinh.
Học sinh được tham gia vào quá trình sản xuất 4 tác phẩm kịch và 6 buổi hòa nhạc diễn
ra hằng năm trên sân khấu chuyên nghiệp của Curtis Performance Center với sức chứa
500 ghế.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Allendale Columbia được vinh danh là Trường Trung học Tư thục Tốt nhất và Trường
K-12 Tư thục Tốt nhất ở Rochester theo Niche. Tạp chí Worth cũng công nhận Allendale
Columbia School là một trong 100 trường hàng đầu vì hàng loạt cựu học sinh đã được
nhận vào những trường đại học thuộc Ivy League.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh nội trú tại Allendale sống tại 1 trong 2 ngôi nhà ngay cạnh khuôn viên trường.
Ký túc xá nam có 10 học sinh và ký túc xá nữ có 8 học sinh. Đầu bếp riêng phục vụ bữa
tối hàng ngày và nhà trường có tổ chức nhiều hoạt động thú vị trong và ngoài khuôn
viên vào mỗi cuối tuần.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Berklee College of Music, Boston College, Boston
University, Brandeis University, Columbia University, Harvard University, Johns Hopkins University, New York
University, Northeastern University, Pennsylvania State University, Princeton University, Providence College,
Purdue University, Rochester Institute of Technology, State University of New York - Alfred State College
of Technology, Syracuse University, University of California – Berkeley, University of California - Irvine,
University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Michigan, University of Southern California, Vassar
College
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp,
tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Khoa học Máy tính A,
Nguyên tắc Khoa học Máy tính, Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu, Ngôn
ngữ và Văn hóa Pháp, Nhạc lý, Vật lý 1, Vật
lý 2, Vật lý C: Điện và Từ trường, Vật lý C: Cơ
học, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Xác
suất Thống kê
Nghệ thuật: Nghệ thuật 2D, Nghệ thuật 3D,
Dàn hợp xướng, Ban nhạc, Nhạc Jazz, Nghệ
thuật làm video
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling,
Bơi lội
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bóng đá,
Quần vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling,
Bơi lội
Mùa xuân: Bóng mềm, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nhạc Cổ điển,
CLB Phục vụ cộng đồng, CLB Kịch, CLB Môi
trường, CLB Tiếng Pháp, Tòa án giả lập, Mô
hình Liên hợp quốc, CLB Nàng thơ, Ủy ban
xã hội, CLB Tiếng Tây Ban Nha, CLB Đại sứ
Học sinh, Ủy ban đời sống học sinh, Sức
mạnh tổng hợp

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

NỘI TRÚ

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

“Giáo viên và học sinh tại ngôi trường
này rất thân thiết với nhau. Các học sinh
được thoải mái thể hiện bản thân và
có nhiều cơ hội để khám phá đam mê
của mình.” – Melanie Smith, Giám đốc
Quản lý Đối tác Trường học
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