
Một nơi mà các em được bao quanh bởi những người bạn mới và quan tâm đến 
các em. Học sinh nội trú quốc tế sống với nhân viên nội trú trong “Springwood 
International House”, cơ sở nội trú trong khuôn viên trường. Ngay từ khi sinh 
viên quốc tế đến trường, Springwood luôn chào đón các em vào một cộng 
đồng nồng nhiệt, và sẵn sàng hỗ trợ. 

Trường Springwood là một nơi phù hợp với tất cả học sinh, bất kể các em đến 
từ đâu và sở thích của các em là gì. Các học sinh năm nay đến từ:

Springwood là một trường học mang 
lại cảm giác gần gũi như một gia đình

Thúc đẩy tình bạn thân 
thiết giữa các học sinh 
và giúp các em coi 
Springwood như “ngôi 
nhà thứ hai ” của mình.

• Thoải mái -phòng ở có diện tích dành cho nam và nữ  
 riêng biệt với tối đa 32 học sinh

• Sống tại ký túc xá và các nhân viên khác trong  
 khuôn viên

• Nội thất trong phòng bao gồm giường và khăn trải  
 giường, hai tủ kéo, bàn làm việc và đèn bàn, ghế và tủ  
 đựng quần áo 

• Có thêm các không gian chung được chia sẻ cho ăn  
 uống, học tập, giải trí và thư giãn 

• Bao gồm tất cả các bữa ăn cộng với đặc quyền nhà bếp 
• Có y tá trực và phòng bệnh 
• máy giặt miễn phí 
• Mã bảo mật cá nhân 
• Các buổi học hỗ trợ học thuật và tiếng Anh vào buổi tối
• Sân bay và đưa đón trong vùng được cung cấp cho các  
 chuyến đi mua sắm, cuộc hẹn khám bệnh và các việc  
 khác của học sinh  

• Ký túc xá mở vẫn cửa trong các kỳ ngày lễ và  
 kỳ nghỉ trong năm học

• Các hoạt động cuối tuần, chẳng hạn như đi ăn  
 nhà hàng, các sự kiện thể thao, các chuyến đi  
 đến trung tâm mua sắm, đơn giản là đi chơi  
 với bạn bè và hơn thế nữa. 

Cung cấp một môi trường mà học sinh có 
thể phát triển các kỹ năng: cách giao tiếp  
và chung sống với những người khác, giải 
quyết vấn đề, quản lý quỹ thời gian , giải 
quyết tình huống một cách kỹ lưỡng và 
kỹ năng trong vai trò lãnh đạo. springwoodschool.com

Chương trình Nội 
trú Trung học  
dành cho Học  
sinh Quốc tế  
tại Trường  
Springwood

Cuộc sống học sinh nội trú tại Trường 

Cuộc sống nội trú tại Springwood

Tạo cơ hội cho học sinh hoạt động 
tích cực trong các câu lạc bộ, sáng 
tạo nghệ thuật và âm nhạc, tham 
gia vào ban cán sự lớp, tham gia  
các môn thể thao và các hoạt  
động ngoại khoá

Giải thưởng  Blue Ribbon năm 2022  (10 năm liên tiếp)

Springwood được thành lập vào năm 1970

Phụ huynh đến từ Vương quốc Anh - Cuộc sống nội trú năm 2022

                     Mặc dù tôi rất nhớ con trai tôi, nhưng tôi tin tưởng rằng 
thằng bé thực sự đang sống trong một môi trường gần gũi tại 
Springwood. Cảm ơn Springwood International đã chăm sóc 
chu đáo cho con tôi. Sau khi đến thăm trường gần đây, tôi nhận 
ra rằng chúng tôi thật may mắn khi tìm thấy Springwood! Tôi rất 
vui vì con tôi hạnh phúc ở đó. “

Brazil Pháp Đức Ý Hàn Quốc Tây Ban 
Nha 

Ukraine Vương 
quốc Anh 

Mỹ Việt Nam



Địa điểm và Môi trường 

Application Information

Học phí và Lệ phí cho Sinh viên Quốc tế  
bao gồm những gì? 

Tổng quan về Cơ sở và Vật chất của Khuôn viên 
Springwood:

46mẫu Anh

• Khí hậu ôn hòa quanh năm
• Nhiệt độ trung bình 64 độ F hoặc 18 độ C.  
• 75 dặm Sân bay Quốc tế Atlanta (ATL)
• 26% học sinh trung học là học sinh  
 quốc tế

• Khuôn viên đẹp, an ninh góp phần tạo ra   
 một môi trường an toàn cho học sinh và  
 sự an tâm cho phụ huynh

• Định hướng đến cho học sinh
• Tư vấn chương trình trung học
•  Máy tính xách tay cho học sinh 
 (lớp 9-12) 

• Kiểm tra PSAT / SAT / ACT
• Các lớp hỗ trợ học tập / ESL  
 dành riêng cho cá nhân

• Đánh giá tính cách và kế  
 hoạch nghề nghiệp 

• Sách giáo khoa và giáo trình  
• Tư vấn về đại học và nghề 
 nghiệp

• Hỗ trợ đăng ký đại học và học  
 bổng 

• Chuyến thăm của nhà tuyển  
 dụng đại học đến Springwood

• Tham gia một tuần ngoại khóa 
• Cơ hội nâng cao trình độ về Âm  
 nhạc, Ban nhạc, Nghệ thuật,  
 Thể dục, Sân khấu, Ngoại ngữ

• Cung cấp các chương trình  
 thể thao (có thể có thêm phí  
 cho đồng phục / giày) 

• Miễn phí nhập học cho sinh  
 viên tham gia tất cả các sự kiện  
 thể thao theo mùa thường  
 xuyên trong khuôn viên trường

• Miễn phí kỷ yếu học và hình  
 ảnh của trường (từ lớp 7 đến  
 ngày 11) 

• Đưa đón bằng xe buýt 
• Dã ngoại 

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

international@springwoodschool.com 

  @SpringwoodInternational 
www.springwoodschool.org

Liên hệ với 
chúng tôi:

Tỉ lệ học sinh / giáo viên 7: 1

• Khuôn viên rộng 46 mẫu Anh như khuôn viên trường đại học
• An ninh chặt chẽ
• internet Wi-Fi bao phủ toàn trường
• bóng rổ / Phòng tập luyện 
• bóng đá, bóng bầu dục, Bóng chày và Bóng chày cho nữ 
• Sân tennis / Sân gôn trong khoảng cách đi bộ
• Bảy tòa nhà trong khuôn viên

1 giờ từ Sân 

bay Quốc tế 

Atlanta


