
Springwood was founded in 1970

Chương trình nội 
trú trung học phổ 

thông dành cho 
học sinh quốc tế

Trường Springwood giống như một gia đình, một nơi học sinh được bao 
quanh bởi những người quen biết và quan tâm. Học sinh quốc tế nội trú sống 
với nhân viên trong ký túc xá tại khuôn viên trường của chúng tôi còn được gọi 
là Springwood International House. Học sinh có cơ hội phát triển tính độc lập 
trong một môi trường thân thiện và an toàn. Có nhiều kỹ năng mà học sinh có 
thể phát triển tại Nhà Quốc tế Springwood, từ học cách trở thành một người bạn 
cùng phòng tốt, đến quản lý thời gian hiệu quả, thậm chí tự giặt quần áo sẽ giúp 
chuẩn bị cho học sinh thành công trong cuộc sống đại học.

Học sinh tìm thấy vị trí của mình tại Trường Springwood, bất kể họ đến từ đâu và 
sở thích của họ là gì. Học sinh năm nay đến từ:

Học trung học phổ thông 
ở Mỹ không dừng lại ở học 
ở trường. Tại Springwood 
International, học sinh 
cũng có thể trải nghiệm và 
thưởng thức văn hóa Mỹ và 
địa phương

Khi có thời gian 
rảnh, học sinh có 
thể tận hưởng các 
hoạt động trong và 
ngoài khuôn viên 
trường. 

Các ngày cuối tuần tạo cơ hội cho 
học sinh khám phá những điều 
mới, xây dựng mối quan hệ với bạn 
cùng nhà, khám phá khuôn viên 
hoặc chỉ thư giãn tại Springwood 
International House.

Nền giáo dục, kinh nghiệm và 
các sự liên kết của các học sinh 
tại trường Springwood sẽ giúp 
tạo cho học sinh mở rộng cơ hội 
trong cuộc sống và mở mang 
tầm nhìn cùng những tiềm  
năng mới.

Nhà quốc tế Springwood

Từ bạn học sinh lớp 10 đến từ Đức.

Mọi người tại trường Springwood rất thân 
thiện và ấm áp, mình cảm thấy được kết nối 

sâu sắc với các bạn cùng phòng, cùng lớp 
và các thầy cô. Mình xây dựng rất nhiều 

mối quan hệ bền vững” 
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Cuộc sống nội trú  
tại trường  

Springwood

• Ký túc xá kiểu gia đình được thành lập vào năm 2018.
• Sống cùng với “ba mẹ” của nhà
• Hệ thống bảo mật và mật mã cá nhân.
• Phòng học sinh có kích thước rộng rãi, khu vực nam và nữ  
 riêng biệt.
• Phòng được trang bị khu vực ngủ, học tập, và lưu trữ  
 cá nhân cho mỗi học sinh
• Không gian đoàn tụ và học tập tại phòng khách cho cả  
 nam và nữ 
• Có sẵn không gian chung cho ăn uống, học tập, giải trí,   
 xem truyền hình, và thư giãn
• Bao gồm các bữa ăn và các học sinh có thể vào bếp tự nấu  
 ăn cho mình(nếu muốn).
• Có y tá trực và phòng bệnh riêng cho học sinh
• Máy giặt, sấy miễn phí cho học sinh
• Lớp học, phòng gym, phòng tập tạ, lớp mỹ thuật và các sân  
 thể thao chỉ cách năm phút đi bộ.
• Các buổi học hỗ trợ học thuật và tiếng Anh
• Dịch vụ đưa đón sân bay và vận chuyển cho học sinh
• Ký túc xá luôn luôn mở cửa cho học sinh kể cả trong những  
 ngày nghỉ/lễ
• Nhiều hoạt động cuối tuần bao gồm đi ăn ở nhà hàng, các  
 sự kiện thể thao, các chuyến đi đến trung tâm mua sắm, đi  
 chơi với bạn bè, xem phim, chơi trò chơi, dành một ngày  
 ấm cúng để xem tivi trên ghế sofa và hơn thế nữa!
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Học phí cho học sinh quốc tế bao gồm những gì?

Tổng quan về cơ sở và khuôn viên trường Springwood:

Khuôn viên  19 ha (héc-ta)

tỉ lệ trung bình 9 học sinh: 1 giáo viên

• Giúp học sinh định hướng  
 bản thân
• Máy tính xách tay dành riêng cho  
 học sinh
• Kiểm tra PSAT
• Các lớp học bổ sung tiếng Anh  
 (ESL)/ hỗ trợ học tập cá nhân
• Sách giáo khoa và các giáo trình  
 liên quan
• Dịch vụ cố vấn học tập cho học  
 sinh, tư vấn và hỗ trợ tuyển sinh  
 đại học

• Cơ hội nâng cao trong Âm nhạc,  
 Ban nhạc, Nghệ thuật, Thể dục,  
 Sân khấu, Ngoại ngữ 
• Hỗ trợ cho các chương trình thể  
 thao (có thể tính thêm phí cho  
 đồng phục/giày)  
• Miễn phí cho học sinh tham gia  
 tất cả các sự kiện thể thao theo các  
 mùa trong khuôn viên trường
• Miễn phí chụp ảnh kỷ yếu và hình  
 ảnh trong trường học 
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• Khuôn viên trường rộng 19 héc-ta như một khuôn viên cho trường  
 đại học
• Tòa nhà an toàn và bảo mật
• Khuôn viên trường có Internet Wifi
• Sân bóng rổ / Phòng tập thể hình  
• Sân bóng bầu dục, bóng đá và bóng chày
• Sân Tennis/ Sân Golf chỉ cách khuôn viên trường  
 vài bước

• Bao gồm bảy toà nhà 

Vị trí và Môi trường: 

• Nhiệt độ trung bình 64 độ F  
 hoặc 18 độ C.  
• 75 dặm tới sân bay Quốc tế  
 Atlanta (ATL) 
• 25% học sinh trung học phổ  
 thông là học sinh quốc tế 
• Khuôn viên đẹp, an ninh góp  
 phần tạo nên môi trường an toàn  
 cho học sinh và sự an tâm cho  
 phụ huynh
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Liên hệ với  
chúng tôi:

Trường Springwood đã đăng ký với SEVIS và cấp I-20 cho sinh viên 
quốc tế để họ có thể xin Visa F-1. Ngoài đơn đăng ký trực tuyến và 
các tài liệu nhập học cần thiết, sinh viên phải nộp bài kiểm tra tiếng 
Anh và tham gia một cuộc phỏng vấn Zoom.

Thông tin  
đăng ký

Chi phí cho học sinh quốc tế tại 
trường Springwood
$1,000.00 Ghi danh và I-20
$18,000.00 Học phí
$22,000.00 Nhà ở và ăn uống
$1,500.00 Phí sinh hoạt/hoạt  
 động
$1,500.00 Bảo hiểm học sinh
$44,000.00 Tộng cộng

Cách sân bay 

quốc tế Atlanta 

khoảng 1 tiếng


