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29
đội tuyển

13
môn thể thao

ở

Amherst College
Boston College
Boston University
Colorado State Univeristy
Davidson College
Drexel University
Elon University
Georgetown University
Georgia Tech University
James Madison University
Johns Hopkins University
Johnson and Wales University
Longwood University
Miami University (OH)
Michigan State University
Middlebury College
Oberlin College

Radford University
Randolph-Macon College
Savannah College of Art and 

Design
Stanford University
The College of William and Mary
University of Colorado Boulder
University of Georgia
University of Kentucky
University of New Hampshire
University of Pennsylvania
University of Virginia
University of Washington at 

Seattle
Virginia Tech
Wake Forest University
Washington and Lee University
Washington University
Winston-Salem State University

86% 15 -
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Từ khởi đầu khiêm tốn vào năm 1944 tại 
tầng hầm căn nhà của người sáng 

lập, North Cross đã phát triển cả về 
kích thước và danh tiếng, trở thành 
một trong những trường độc lập 
giảng dạy từ bậc mẫu giáo đến lớp 

12 hàng đầu trong Khối Thịnh 
vượng Chung. Trường có hai cơ sở, cơ 

sở đầu tiên nằm tại Roanoke, Virginia, và 
từ năm 2015, một cơ sở tại Thượng Hải - North Cross - Xinhe 
School - một lựa chọn mới ngoài cơ sở tại Mỹ.

Chúng tôi
cung cấp
nhiều cơ hội 
cho thi đấu 
thể thao.

Tuy luôn ghi nhận tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ và 
thành tựu trong học tập, chúng tôi vẫn khuyến khích sự liêm 
chính, đồng cảm, và trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. 
Thông qua điều này, học sinh 
tốt nghiệp của trường sẽ đóng 
vai trò là lãnh đạo trong cộng 
đồng địa phương và toàn cầu, 
những cá nhân đầy trí tuệ, can 
đảm và đạo đức, cũng như 
các học giả vì cộng đồng.

G I Á O  V I Ê N  B Ậ C  
T R U N G  H Ọ C  C Ủ A  
T R Ư Ờ N G  S Ở  H Ữ U  
B Ằ N G  C Ấ P  C A O

Các khóa AP hạn chế ba lớp mỗi năm và phụ 
thuộc vào sự giới thiệu của khoa. 39 học sinh 
North Cross được vinh danh là Học giả AP 
Quốc gia năm 2017.

K H Ó A  X Ế P  L Ớ P  N Â N G  C A O  ( A P )

Tích phân AB và BC
Hóa học
Chính quyền và Chính trị 
Tương đối
Khoa học Máy tính A
Văn học Anh
Văn học Anh & Sáng tác
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

Địa lý Nhân học
Latinh
Vật Lý 1
Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha
Văn học và Văn hóa Tây Ban Nha
Thống kê
Studio Nghệ thuật Thiết kế 2-D
Lịch sử Mỹ
Lịch sử Thế giớiChúng tôi mở rộng hiểu biết của con 

bạn để nâng tầm nhận thức toàn cầu.

Chương trình Horace G. Fralin về

TẠI NORTH CROSS SCHOOL
Nghiên cứu Toàn cầu

cung cấp một lộ trình bốn năm gồm các khóa 
nâng cao (bao gồm một vài khóa AP), du lịch 
thế giới, và hội thảo.

C Á C  T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  H Ọ C  S I N H  
M Ớ I  Đ Ư Ợ C  N H Ậ N  V À O

Chúng tôi phát triển tính cách, đan xen 
các giá trị, và tạo sự tôn trọng 
đối với người khác. 

học sinh của chúng tôi tham gia 
vào các hoạt động cộng đồng.
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Ứng viên cần thể hiện thành tích học 
tập tốt, có thư giới thiệu của giáo viên, 
và bày tỏ các sở thích và hoạt động 
ngoại khóa và cộng đồng. Để có thể 
theo học, học sinh cần đạt đủ trình độ 
tiếng Anh - cả về nói lẫn viết.

Chúng tôi yêu cầu học sinh làm cả bài 
thi lẫn phỏng vấn như là một phần của 
quá trình tuyển sinh. Học sinh có thể 
được phỏng vấn khi đến thăm trường 
hoặc trực tuyến.

Nếu bạn đã sẵn sàng nộp đơn, dưới 
đây là các bước bạn cần làm:

Nộp đơn ứng tuyển trực tuyến hoàn 
chỉnh
Kết quả TOEFL
Cung cấp học bạ hai năm gần nhất
Nộp hai thư giới thiệu của giáo viên 
(tiếng Anh & Toán)
Phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến 
với ban tuyển sinh

Để biết thêm thông tin về chi phí học 
tại North Cross, xem trên website: 
www.northcross.org/affording.html

YÊU CẦU HỒ SƠ

Tòa nhà Boxley mới được tu sửa bao gồm khu ký túc North Cross, nơi học 
sinh sống ở các tầng dành riêng cho nam hoặc nữ, trong các phòng gồm ba học sinh 
với một khu vực sinh hoạt chung, một phòng ngủ riêng và một phòng tắm. Học sinh 
có thể nghỉ ngơi trong phòng ăn, trong khi đầu bếp chuẩn bị bữa tối hoặc bữa 
sáng-trưa kết hợp vào cuối tuần, hoặc tại khu hành lang tầng chính với đầy đủ hệ 
thống trò chơi, bàn bóng bàn, và ghế sofa dễ chịu.

Những điều tuyệt nhất của 
cuộc sống đô thị, kết hợp với 
quang cảnh nông thôn đã 
khiến Roanoke trở thành một 
trải nghiệm độc nhất đối với 
du khách và học sinh. Thung 
lũng Roanoke (cách phía tây 
nam Washington, D.C. 250 
dặm, và phía bắc Charlotte, 
North Carolina 196 dặm) có 
vô số lễ hội, sự kiện văn 
hóa, và cơ hội giải trí, chỉ 
cách cơ sở trường một 
quãng ngắn.

Những đặc điểm này, cùng 
với vị trí gần Đường mòn 
Appalachian biến nơi đây trở 
thành một thành phố dành 
cho tất cả mọi người. Có rất 
nhiều công viên và đường đi 
bộ trong thành phố, kết nối với 
các khu dân cư xung quanh.

Sân bay khu vực chỉ cách 
khu trung tâm và tuyến xe 
buýt Greyhound một quãng di 
chuyển ngắn, với vị trí thuận 
tiện di chuyển từ ga xe lửa, chỉ 
cách ký túc vài bước chân. 
Dịch vụ đường sắt Hành 
khách Amtrak bắt đầu vào 
mùa Thu 2017.

Học sinh ở trong khu ký túc 
trung tâm mới tu sửa tại

ĐỜI SỐNG KÝ TÚC
Tòa nhà Boxley lịch sử có 
phương tiện di chuyển do 
trường cung cấp-chỉ cách 10 
phút lái xe. Các cố vấn tại 
trường sẽ hỗ trợ học sinh hòa 
nhập vào cuộc sống nội trú. 
Ngoài ra, đối tác chương trình 
nhà ở của chúng tôi, Wilson 
International LLC, có một 
giám đốc nhà ở luôn sẵn 
sàng hỗ trợ học sinh cả về 
học tập, xã hội lẫn cảm xúc.

Học sinh có kế hoạch về thời 
gian rảnh do người giám hộ 
của các em sắp xếp, và được 
yêu cầu phải đăng ký khi ra 
vào trường, sử dụng lối đi an 
toàn riêng vào tòa nhà, cũng 
như tận hưởng các tiện nghi 
ăn tối trong trường.

Cách trường vài bước chân là 
nhiều nhà hàng, khu Chợ 
Thành phố lâu đời, đường 
mòn xe đạp, công viên, và 
thư viện công cộng mới 
được tu sửa.

Vào cuối tuần, cố vấn nhà ở sẽ 
sắp xếp các hoạt động "vui vẻ 
bắt buộc" như tìm kiếm đồ vật 
trên quy mô thành phố, giúp 
học sinh làm quen với ngôi 
nhà mới của mình, hoặc một 
chuyến du ngoạn đến sân 
chơi bowling. Học sinh ở ký 
túc cũng được các bạn đến 
thăm. Chẳng hạn, khi bắt đầu 
kỳ học, Hiệp hội Đoàn Học 
sinh Khối Trung học đã thăm 
ký túc để mang đến một loạt 
các thử thách "Chiến thắng 
trong Phút giây".

Trong suốt năm và các kỳ nghỉ, 
học sinh tận hưởng một vài cơ 
hội phát triển tri thức và cá nhân 
thông qua các chuyến dã ngoại 
nhóm do giáo viên hướng dẫn. 
Từ các buổi cắm trại thám hiểm 
ngoài trời tại địa phương cho 
đến các chuyến đi quốc tế, từ 
lớp 9 đến năm cuối, nền giáo dục 
tại North Cross giúp các em phát 
triển cả ở trong và ngoài lớp.


