FISHBURNE MILITARY SCHOOL * Waynesboro, Virginia * Hoa Kỳ
Fishburne Military School mang lại cho các bạn trẻ là nam giới từ khắp nơi trên thế giới một môi
trường an toàn và có cấu trúc, nơi khích lệ mạnh mẽ danh dự, sự liêm chính và tôn trọng đối với mọi
người. Fishburne có các lớp học nhỏ, nơi học viên đến từ tất cả các nền văn hóa có thể trao đổi ý
tưởng và nhận được lợi ích từ sự chú trọng của Fishburne vào sự xuất sắc trong học tập. Giảng viên
của Fishburne hiểu những thách thức mà sinh viên quốc tế phải đối mặt với việc tuyển sinh đại học và
trợ giúp nhiều hơn, kiên nhẫn cho học viên.
Fishburne cung cấp các lớp học Danh dự (Honours), AP (Xếp lớp Nâng cao) và Ghi danh kép (Dual
Enrollment) bằng tiếng Anh, Lịch sử Toán học (Đại số I và II, Lượng giác nâng cao, Toán dự bị (PreCalculus) Danh dự I và II), Sinh học Danh dự, Hóa học Danh dự và AP, Đào tạo Giáo dục Lãnh đạo
(LET I, II, III, IV), các Môn tự chọn về Công nghệ bao gồm Mô hình và Thiết kế 3D, Mã hóa và
Chương trình Chứng nhận CompTIA A+.
Chuẩn bị và thi SAT và ACT.
NĂM GIÁ TRỊ MÀ FISHBURNE MILITARY SCHOOL MANG LẠI CHO CÁC GIA ĐÌNH
QUỐC TẾ:








Những lớp học nhỏ đáp ứng các yêu cầu của trường đại học và chuẩn bị cho học viên sẵn
sàng cho kỳ tuyển sinh đại học. Các cố vấn giàu kinh nghiệm hỗ trợ cho học viên đăng ký vào
đại học. 100% được chấp nhận.
Một tấm bằng tốt nghiệp trung học của Mỹ giúp giảm bớt nỗi sợ bị từ chối đơn đăng ký vào
đại học. Bằng cấp của Fishburne được các cố vấn tuyển sinh đại học trên khắp Hoa Kỳ và thế
giới công nhận và đánh giá cao.
Đọc và viết tiếng Anh cho các mục đích học tập trong lớp học. Học tiếng Anh với các bạn
cùng lớp và giáo viên bên ngoài lớp học.
Rất nhiều các môn thể thao mà mọi người đều chơi.
Một khuôn viên có bề dày lịch sử ở Thung lũng Shenandoah an toàn và xinh đẹp của bang
Virginia.

ĐỊA ĐIỂM
Cách sân bay quốc tế Washington Dulles (IAD) hai giờ rưỡi lái xe. Fishburne Military School là một
khuôn viên rất an toàn ở tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ và gần với các đường cao tốc và sân bay
chính. Waynesboro là một thị trấn nhỏ thân thiện ở Thung lũng Shenandoah.
CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT
1) Đơn đăng ký quốc tế trực tuyến đã hoàn tất https://o.formstack.com/forms/fms_intlapp
2) Trang có ảnh trong hộ chiếu của học viên (scan và email)

3) Học bạ của trường đang theo học (scan và email)
Một cuộc phỏng vấn với học viên và phụ huynh qua Skype hoặc bất kỳ giao thức VOIP nào
Scan và email các giấy tờ đến: Cô Suzanne Ryan, Giám đốc Tuyển sinh Mỹ và Quốc tế
sryan@fishburne.org (+1.570.428.2088)

