NY
NAM NỮ BỐN MÙA

STEM

Oakwood Friends 			
School
Poughkeepsie, NY
VỊ TRÍ:

• Dân số: 30,300 người
• Cách thành phố New York 2 giờ lái xe về
phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Điều kiện đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
TOEFL tối thiểu: 50
ELTiS tối thiểu: 231
Yêu cầu điểm số tùy thuộc vào lớp mà
học sinh đăng ký

OAKWOOD FRIENDS
SCHOOL
NEW YORK CITY
Sân bay gần nhất: EWR

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình STEM nổi bật
• Được bao quanh bởi những khu nghỉ
dưỡng trượt tuyết tốt nhất của bang
• Kết hợp với trường Marist College đào tạo
chương trình âm nhạc

HỌC THUẬT:
•
•
•
•

Khối lớp: 6-12
Tổng số học sinh bậc trung học: 155
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:4
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG (Có quy định
về trang phục)
• Tôn giáo: Tín hữu

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập năm 1796, Oakwood Friends School là trường nội trú dành cho cả nam
và nữ sinh lâu đời nhất của bang New York. Oakwood theo tôn giáo Tín hữu, tập trung
vào những giá trị của hòa bình, toàn vẹn, bình đẳng, cộng đồng và sự thẳng thắn. Rất
nhiều học sinh đã theo đuổi nghề nghiệp liên quan tới kinh doanh hoặc khoa học sau khi
hoàn thành chương trình STEM tại trường, trong khi những học sinh khác phát triển khả
năng âm nhạc của bản thân thông qua chương trình giảng dạy âm nhạc kết hợp cùng
trường Marist College.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 63 mẫu Anh của Oakwood Friends bao gồm một xưởng nghệ thuật,
xưởng làm gốm, sân khấu thực hành, xưởng nhiếp ảnh kết hợp với phòng xử lý và tráng
ảnh, nhà thi đấu tiêu chuẩn, sân quần vợt và sân thể thao. Hệ thống năng lượng mặt
trời rộng 2 mẫu Anh cung cấp 100% điện năng cho trường, và các sản phẩm do học sinh
chăm sóc và thu hoạch từ nhà kính được cung cấp cho bếp ăn của trường.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Tất cả học sinh được khuyến khích tham gia ít nhất 1 môn thể thao đồng đội và 1 môn
thể thao ngoại khóa trong một năm học. Các môn thể thao được giảng dạy bao gồm
Bóng đá, Chạy việt dã, Bóng rổ, Bóng chày, Ném đĩa Frisbee, Võ thuật, Bắn cung, và Bóng
bàn.
Học sinh tại Oakwood có thể tham gia vào nhiều chương trình nghệ thuật sáng tạo khác
nhau như sản xuất sân khấu, các lớp về nghệ thuật, và ban nhạc. Oakwood là đối tác âm
nhạc với Marist College, qua đó học sinh sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện và chuẩn bị cho
sự nghiệp âm nhạc trong tương lai.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Oakwood đã nhận được Giải thưởng Dutchess Outreach Community vào năm 2018 vì
những chương trình phục vụ cộng đồng địa phương. Chủ nhiệm khoa Nhân văn, thầy
Stephen Miller, đã nhận được Giải thưởng PLATO’s Kinsley dành cho những giáo viên
Triết K-12 giỏi. Thầy cũng đã được trao giải thưởng của APPE cho Best Formal Paper on
Pre-College Ethics, thầy là thành viên của Hội đồng Cố vấn Giáo viên của Trung tâm Nhân
văn Quốc gia và được chọn làm diễn giả chính cho Hội nghị Triết học Thế giới lần thứ
24 được tổ chức tại Peking University. Các cựu học sinh của Oakwood bao gồm nhà thơ
nổi tiếng Mỹ - Laureate Mark Strand và nhà hoạt động vì quyền phụ nữ - Lucretia Mott.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Mỗi học sinh sẽ có một bạn cùng phòng trong ký túc xá, được sử dụng phòng giặt ủi, nhà
bếp và phòng sinh hoạt chung. Các bạn cũng thường xuyên được đưa đi chơi như dùng
bữa tại nhà hàng hoặc tham dự các sự kiện thể thao.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Barnard College, Boston
College, Boston University, Brandeis University, Brown University, Case Western Reserve University, Clark
University, Colby College, Colgate University, Cornell University, Emory University, Fordham University,
George Washington University, Harvard University, Hobart and William Smith Colleges, Macalester College,
Massachusetts Institute of Technology, Middlebury College, Mount Holyoke College, New York University,
Northeastern University, Oberlin College, Pennsylvania State University, Smith College, Syracuse University,
Tulane University, University of Michigan, University of Pennsylvania, University of Southern California
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, tiếng
Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Văn học Anh, Khoa
học Môi trường, Ngôn ngữ và Văn hóa
Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha
Nghệ thuật: Tâm lý học Bất thường trong
Nhà hát, Danh mục Nghệ thuật Nâng cao,
Diễn xuất, Hoạt hình, Nghệ thuật trong
Tự nhiên, Gốm sứ, Hòa nhạc, Khiêu vũ,
Kịch nghệ, Đạo diễn, Thiết kế Đồ họa, Đàn
ghi-ta, Truyền thông hỗn hợp, Sáng tác
Âm nhạc, Lịch sử Âm nhạc, Nhạc lý, Ngẫu
hứng trong Âm nhạc, Dàn nhạc, Hội họa và
Vẽ tranh, Nhiếp ảnh, Đàn dương cầm, Nói
chuyện trước công chúng, Viết kịch bản,
Nghệ thuật và Công nghệ Sân khấu, Sản
xuất Sân khấu, Nghệ thuật làm video, Nghệ
thuật Thị giác
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu kiếm, Bóng bàn
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Ném đĩa
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Khiêu vũ, Đấu kiếm,
Bóng bàn
Mùa xuân: Bóng mềm, Quần vợt, Ném đĩa
Hoạt động ngoại khóa: Thi trả lời kiến
thức thế giới, CLB Quyền của các loài động
vật, CLB Hoạt hình/Truyện tranh, Bắn
cung, Cầu lông, CLB Sách, CLB Kinh doanh,
Nghệ thuật thư pháp, Cờ vua, Khiêu vũ/
Nhảy Hip-hop, Kịch nghệ, Đoàn quân của
Dumbledore, Thi vấn đáp về đạo đức,
Luyện tập Thể hình/Sức mạnh, CLB Bạn bè,
Làm vườn, Liên minh Đồng-Dị tính, Cưỡi
ngựa, Hội đồng tòa án, Hội đồng thư viện,
Tạp chí Văn học, Võ thuật, Liên Hợp Quốc
giả lập, Hội đồng nghệ thuật quốc gia, Dàn
giao hưởng, Bóng bàn, Ủy ban tổ chức dạ
hội, Chạy bộ, CLB Tinh thần của trường,
CLB Trượt tuyết, CLB Quang phổ Spectrum,
Hội phòng tránh những quyết định gây hại
cho bản thân (SADD), Ban điều hành học
sinh, Phát triển nông nghiệp bền vững, Trò
chơi cờ bàn, Đội sống xanh, Đi bộ, CLB Nhà
văn, CLB Kỷ yếu, CLB Yoga
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Căn
bản đến Nâng cao

cityofpoughkeepsie.com | oakwoodfriends.org

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

NỘI TRÚ

