
Trường Springwood hân hạnh chào mừng tất cả học sinh trên thế giới đến với khuôn 
viên trường chúng tôi, tọa lạt ở bang Alabama, miền Đông Nam nước Mỹ, khoảng 
một tiếng đi xe từ sân bay Atlanta.
Trường Springwood là ngôi trường tư thục nội trú cho học sinh quốc tế với chương 
trình định hướng nghề nghiệp - cao đẳng – đại học và các chương trình ngoại khóa, 
thể dục – thể thao, hội họa – nghệ thuật diễn suất, và cơ hội được phục vụ cho  
cộng đồng.
Bộ phận học sinh trường chúng tôi được làm nên từ những học sinh nội đia, và các 
học sinh quốc tế từ 11 nước trên thế giới với tỉ lệ lên đến 25% tổng số học sinh trung 
học trong năm nay. 
Các học sinh hoạt động vô cùng tích cực trong việc học vào ngày đầu tiên tại trường 
Springwood. Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ được có nhiều lựa chọn về các trường 
đại học. Quan trọng nhất là các em sẽ được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước khi ra 
trường. Các cựu học sinh tốt nghiệp từ Springwood được xác nhận là đã có đầy đủ 
các kỹ năng để có thể thiết lập con đường đi đến thành công, không chỉ ở cấp độ 
đại học mà còn tiến xa hơn trong tương lai.

Lý do vì sao trường Springwood rất lý tưởng cho học sinh quốc tế:
• Sự quan tâm và hậu thuẫn cho từng học sinh.
• Sự tận tụy của nhân viên chương trình học sinh quốc tế.
• Sự hỗ trợ và tư vấn trong việc học, xã hội.
•  Hơn 40 chương trình ngoại khóa.
• Các hoạt động văn hóa vô cùng vui nhộn.
• Các hoạt động tình nguyện.
• Được chấp nhận vào các trường đại học tự chọn.
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Giải thưởng President’s  Award 2022  (7 năm liên tiếp  trong 8 năm)

Giải thưởng  Blue Ribbon 2022  (11 năm liên tiếp)

1970 Trường Springwood được thành  lập.

Springwood  
trong cái nhìn  

thoáng  
qua.

Học sinh lớp 12 từ Việt Nam.

Trải nghiệm tại Springwood đã vượt qua cả 
sự mong đợi của em. Từ các giáo viên cho 
đến nhân viên tại trường đều vô cùng thân 
thiện, luôn hỗ trợ và giữ gìn Springwood 
đến tiêu chuẩn cao. Họ rất coi trọng và nhấn 
mạnh việc hỗ trợ học sinh với các hồ sơ  
đại học.” 

Thành viên  
của trường:

Công nhận và  
chứng nhận:

2023-2024

Trường Trung Học 
Phổ Thông Định 

Hướng Nghề 
Nghiệp Và Cao 
Đẳng Độc Lập 
Cho Học Sinh 
Quốc Tế Năm



Học bổng / Chấp Nhận Đại Học /  
Giáo Viên:

Chương trình ngoại khóa, thể thao, cuộc thi, và cơ hội được 
lãnh đạo:

Vô số hoạt động để  chọn:

Học sinh lớp 12 từ Hàn Quốc.

Trong bốn năm chơi bóng 
bầu dục và bóng đá tại 

Springwood, em đã hiểu 
được vì sao đồng đội mình 

có thể trở thành bạn thân rất 
nhanh và những mục tiêu có 

thể đạt được khi mình tập 
trung vào một đích đến.” 

Các truyền thống và chương trình 
phổ biến của trường Springwood:

• Trải nghiệm thực tập: Đi tham quan trong ba ngày, tìm công việc, học việc,  
 hoạt động tình nguyện, và dã ngoại.

• Học việc: Học sinh lớp 12 sẽ được cho thử việc với các ngành tự chọn trong  
 tuần trải nghiệm.

• Ngày làm việc Wildcat: Diễn ra hàng năm cho các học sinh và giáo viên có  
 một ngày làm việc cộng đồng.

• Ngày hội trò chơi Wildcat: Học sinh và giáo viên ở mọi lứa tuổi sẽ được chia  
 ra thành nhiều đội để thi đấu trong rất nhiều trò chơi.

•  Các giáo viên tại trường Springwood rất hiểu rõ  
 về các em học sinh. Những mối quan hệ này  
 giúp cho giáo viên có thể chuyên tâm chỉ bảo và  
 thử thách các học sinh.

• Giáo viên đặt những tiêu chuẩn cao, luôn động  
 viên, và hỗ trợ các học sinh trong việc giúp các  
 em đạt những mục tiêu đã đặt ra.

• Sự thành công của các học sinh tại Springwood  
 được nêu lên rõ ràng trong các đơn chấp nhận  
 đại học, học bổng và điểm GPA nhận được ở cấp  
 độ đại học.

• Các học sinh tốt nghiệp Springwood được chấp  
 nhận vô các trường đại học mà các em đã  
 lựa chọn.

• Học bổng đại học trung bình 5 năm cho các lớp  
 tốt nghiệp trường Springwood là khoảng từ hai  
 đến ba triệu đô mỗi năm.

Các học sinh của Springwood được chấp nhận vô các trường  
đại học thuộc Top 100 của Mỹ  (Dựa trên báo cáo xếp hạng của US News năm 2023)

• Đại Học Mỹ (American)
• Đại Học Auburn
• Đại Học Baylor
• Đại Học Clemson
• Đại Học Duke
• Đại Học Emory
• Đại Học Fordham
• Học Viện Công Nghệ  
 Georgia
• Đại Học Harvard
• Đại Học Indiana –  
 Bloomington
• Học Viện Công Nghệ  
 Massachusetts (MIT)
• Đại Học Bang Michigan
 

• Đại Học Đông Nam  
 (Northeastern)
• Đại Học Bang Ohio
• Đại Học Princeton (#1)
• Đại Học Rutgers
• Đại Học Southern Methodist
• Đại Học Texas A & M
• Đại Học Bang Pennsylvania
• Đại Học – Học Viện Công  
 Nghệ Georgia Stevens
• Đại Học Illinois - Chicago
• Đại Học Minnesota, Twin  
 Cities
• Đại Học Texas tại Austin
• Đại Học Tulane 

• Đại Học Massachusetts –  
 Amherst
• Đại Học California – Irvine
• Đại Học Connecticut
• Đại Học Iowa
• Đại Học Maryland
• Đại Học Notre Dame
• Đại Học Pennsylvania
• Đại Học Virginia
• Đại Học Vanderbilt
• Học Viện Công Nghệ  
 Virginia
• Đại Học Wake Forest
• Đại Học Yale

Các khóa học tại Springwood:
• Các khóa học truyền thống,  
 nghiêm ngặc
• Môn học tự chọn đổi mới

• Các khóa học có bậc cấp bao  
 gồm: Honors, AP và các lớp Dual  
 Enrollment (DE)
• Các lớp AP bổ sung.

• Đội Học Thuật: Mô hình Rô-bốt, Toán, Scholar’s Bowl, Công Nghệ

• Tổ chức và câu lạc bộ của trường: Cầu Lông, Beta, Kinh Thánh, Đọc sách, Nấu  
 ăn, Môi Trường, E-Sports, FCA, An Toàn vũ khí, Leo Service, Robotics, Quản  
 lý thông tin thể thao, Hội Thespian, Hiệp hội quản lý học sinh Springwood  
 (SGA), Hội học giả trẻ, Hội học sinh tiêu biểu Quốc Gia (NHS), Sách  
 hình ảnh năm (Yearbook).

• Các đội thể thao: Bóng bầu dục, Chạy việt dã, Bóng rổ, Bóng chày,  
 Softball, Tennis, Golf, điền kinh, Bóng đá, cổ vũ, đua câu cá.

• Hội họa, diễn xuất: Vở kịch âm nhạc, thi đấu rạp, diễn xuất  
 âm nhạc, triển lãm hội họa và cuộc thi hội họa, Ban nhạc,  
 hội họa nâng cao, nghệ thuật thị giác.

Lanett, Alabama 36863
+1-334-829-4000 

international@springwoodschool.com 

      @SpringwoodInternational 
www.springwoodschool.org

Liên hệ với  
chúng tôi:

tỉ lệ trung bình 9 học sinh: 1 giáo viên

Cách sân bay 

quốc tế Atlanta 

khoảng 1 tiếng


