Trường Dự bị Đại
học & Hướng dẫn
nghề nghiệp
dành cho Học
sinh Quốc tế
2022

1970
Trườn - Năm
g
thành được
lập

Một trường nội trú nơi học sinh
có thể mong đợi nhiều hơn

Thành viên
của trường:

Công nhận và
chứng nhận:

Tôn vinh quá khứ với sứ mệnh của chúng tôi:

Trường Springwood là trường dự bị đại học và nghề nghiệp cung cấp một nền

giáo dục chất lượng trong một môi trường nuôi dưỡng, tập trung vào tâm trí, cơ
thể và tinh thần.

Nâng niu tương lai với tầm nhìn của chúng tôi:

Trường Springwood đang tăng cường tập trung vào sự sẵn sàng cho nghề

nghiệp, không chỉ bao gồm đo chỉ số IQ của mỗi học sinh mà còn xác định và

nuôi dưỡng EQ (Chỉ số cảm xúc) của họ. Bằng cách làm cho học sinh nhận thức

được khả năng tự nhiên của mình, Trường Springwood đang đưa học sinh bước

Con gái chúng tôi rất tự hào khi được học tại
Trường Springwood. Cô ấy yêu tinh thần đồng
đội và các hoạt động khác nhau của trường.
Thật tuyệt khi nghe cô ấy nói chuyện với
chúng tôi qua điện thoại hoặc đọc tin
nhắn của cô ấy trên mạng xã hội. Cảm
ơn Springwood vì tất cả những công
việc tuyệt vời!”

vào một kỷ nguyên phát triển cá nhân thú vị.

Trường Springwood đang chuẩn bị cho học sinh của mình:

• Công việc chưa được xác định

• Công nghệ chưa được phát minh

• Các vấn đề chưa được xác định
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Khóa học
Springwood School

Các hoạt động ngoại khóa , cuộc thi và lãnh đạo
• học thuật: Nhóm Scholar’
s Bowl, Nhóm Robot, Nhóm Toán, Nhóm
Công nghệ.

• các khóa học trực tiếp truyền
    thống nghiêm ngặt (31)

• Các tổ chức của trường: Hiệp hội Chính phủ Sinh viên, Học giả
Thiếu niên, Hiệp hội Danh dự Quốc gia, FCA, Kỷ yếu, Câu lạc bộ
     Dịch vụ Leo.

•  môn tự chọn sáng tạo (20)

•  Các khóa học ở một số cấp độ  
   bao gồm 12 lớp Danh dự, AP và
  Duel Enrollment (DE)

• Các đội thể thao đa dạng: Bóng đá, Chạy việt dã, Bóng rổ,
Bóng chày, Bóng mềm, Quần vợt, Golf, Đường điền kinh,
Bóng đá, Hoạt náo và Câu cá Bass.

•  Các khóa học AP trực tuyến
    bổ sung (8)

• Mỹ thuật và Biểu diễn: kịch và nhạc kịch 0n-sân
khấu, Cuộc thi sân khấu, Biểu diễn nghệ thuật âm
nhạc, Chương trình và cuộc thi nghệ thuật.

			
Các Chương trình Đặc biệt và Truyền
thống của Trường Springwood

• Trải nghiệm Tạm thời: Ba ngày du lịch, tìm việc
làm, phục vụ cộng đồng, và các chuyến đi thực tế
trong tháng Ba thay vì các lớp học truyền thống.
• Tìm kiếm việc làm: Sinh viên năm cuối thực tập
trong các ngành nghề khác nhau mà họ lựa chọn
trong những ngày tạm thời
• Ngày làm việc Wildcat: Ngày làm việc hàng năm
của toàn trường khi sinh viên và giảng viên làm
việc trong toàn cộng đồng.
• Trò chơi Wildcat: Khoa và sinh viên ở mọi lứa
tuổi được chia ngẫu nhiên thành các đội để thi
đấu thú vị trong các trò chơi dã chiến, diễu hành
súng nước, kéo co và hơn thế nữa.
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Học bổng / Chấp nhận của Khoa / Cao đẳng
Giảng viên của Trường Springwood
cam kết hiểu rõ về sinh viên. Những
mối quan hệ này giúp giáo viên
hướng dẫn và thử thách học sinh một
cách chuyên nghiệp.

Thành công mà học sinh trải nghiệm
tại Trường Springwood được thể hiện
rõ qua việc các em được nhận vào
đại học, học bổng được trao và điểm
trung bình đạt được ở cấp đại học.

•  Sinh viên tốt nghiệp
    Springwood được chấp nhận    
    vào trường cao đẳng hoặc đại
    học mà họ lựa chọn.

• Sinh viên tốt nghiệp năm 2021 đã
được nhận vào hơn 75 trường cao
đẳng và đại học trên toàn thế giới.

• Mức học bổng trung bình hàng
năm trong 5 năm dành cho sinh
      viên đại học là $ 2,7 triệu đô la

• Học bổng dành cho sinh viên trung
bình 5 năm $ 80,000.00.

Tổng thể sinh viên Springwood được nhận vào 100 trường
Đại học hàng đầu của Hoa Kỳ (Dựa trên Xếp hạng Báo cáo Thế giới và Tin
tức Hoa Kỳ năm 2022)

•
•
•
•
•
•
•
•

Auburn University
Baylor University
Clemson University
Duke University
Emory University
Georgia Institute of Technology
Harvard University
Indiana UniversityBloomington
• Massachusetts Institute of
Technology
• Michigan State University
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Northeastern University
Ohio State University
Princeton University
Rutgers University
Texas A & M University
Tulane University
UMass-Amherst
University of California – Irvine
University of Connecticut
University of Iowa
University of Maryland
University of Notre Dame

Liên hệ với
chúng tôi:

Lanett, Alabama 36863
+1-334-644-2123

international@springwoodschool.com
@SpringwoodInternational
www.springwoodschool.org
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University of Pennsylvania
University of Utah
University of Virginia
Vanderbilt University
Virginia Tech
Wake Forest University
Yale University
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Tôi rất tự hào về con trai tôi đã học
xong bốn năm trung học tại Trường
Springwood. Dưới sự hướng dẫn của
nhà trường, Jason đã nhận thành công
ba thư mời nhập học từ 100 trường đại
học hàng đầu của Mỹ, hai trong số đó
cấp học bổng cho cậu. Tôi nghĩ rằng
nếu không có nền giáo dục xuất sắc
của Springwood, việc tìm kiếm trường
đại học của con trai tôi sẽ không thể tốt
như vậy ”
Phụ huynh đến từ Trung Quốc
- Lớp năm 2021

