
 

 

TRƯỜNG AMERIGO MARYLAND 

 (http://www.amerigoeducation.com/en/campuses/maryland) 

 

1. Giới thiệu chung về trường 

Được mệnh danh là ‘Nước Mỹ thu nhỏ’, bang Maryland nổi tiếng với phong cảnh 

thiên nhiên kỳ vỹ đủ bốn mùa, đây cũng là trung tâm công nghệ và hàng không hàng 

đầu với những trung tâm nghiên cứu khoa học danh tiếng và lâu đời như Bệnh viện 

John Hopkins. Amerigo Campus tại Maryland cũng là nơi duy nhất có 2 trường dự bị 

dành riêng cho học sinh nam và nữ, chương trình học cạnh tranh cùng hoạt động ngoại 

khoá và thể thao đa dạng là những lý do nổi bật để học sinh quốc tế chọn nơi đây để 

theo học phổ thông. 

Đến với Amerigo Maryland, các bạn học sinh sẽ học tập tại trường nam sinh 

Archbishop Curley High School hoặc trường nữ sinh Mercy High School. Cả hai trường 

đều nằm ngay tại thủ phủ của bang Maryland, cách thủ đô Washington chỉ 1 tiếng đi xe. 

Cả hai trường tư thục đều đặt mục tiêu chuẩn bị cho các em bước vào giảng đường đại 

học, giáo dục học sinh trở thành những lãnh đạo tương lai. Với mô hình lớp học nhỏ 

(một giáo viên quản lý lớp 10 –20 người), nhà trường muốn ‘cá nhân hoá’ trải nghiệm 

của mỗi học sinh, để các em học tập trong môi trường cởi mở và có cơ hội khám phá, 

phát triển năng lực bản thân tốt nhất có thể. 

Mỗi trường Maryland đều có các lớp học Honors và Advanced Placement (AP), 

ngoài ra còn có chương trình STEM tập trung giảng dạy chuyên sâu về Khoa học, Công 

nghệ, Cơ khí và Toán học, với cơ sở vật chất hiện đại hỗ trợ, như phòng thí nghiệm, 

rạp hát, studio nhảy, kịch nói, phòng thể chất. Học sinh tại trường cũng có thể tham gia 

nhiều CLB ngoại khoá và các đội thể thao ngay tại trường. Ngoài thời gian học tập trên 

lớp, học sinh luôn được khuyến khích hoạt động ngoại khoá, phát triển kỹnăng làm việc 

nhóm và lãnh đạo dựán, đây là đặc điểm của nền giáo dục tân tiến tại Mỹmà không 

phải ởđâu các em cũng được trải nghiệm. 

 

2. Các chương trình học:  

 AP (Advanced Placement - AP): bao gồm các khóa học tương ứng với nội dung 

đào tạo năm đầu của Đại học, cho phép học sinh làm quen, nhập môn và có cơ 

hội lấy được tín chỉ Đại học ngay từ khi còn ở bậc phổ thông. 
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 Honors Course: gồm các khóa học được cung cấp riêng biệt, học với tốc độ 

nhanh với nhiều tài liệu chuyên sâu hơn so với các lớp học thông thường. Các 

lớp học danh dự thường chỉ dành cho những học sinh trung học các khả năng 

xuất sắc một số môn nhất định. Tốt nghiệp các khóa học danh dự là một cách 

tuyệt vời để học sinh trung học chứng minh năng lực học tập và kỉ luật của học 

trước ban tuyển sinh của các trường đại học 

 Trung học Mỹ: giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen và trau dồi tiếng 

anh dễ dàng hơn. Với những học sinh du học Mỹ ngay từ bậc trung học, các bạn 

sẽ sớm thích nghi với phương pháp học tập của phương Tây nói chung và của 

Mỹ nói riêng. Từ đó xây dựng được định hướng để tiếp tục vào các chương trình 

cao hơn.  

 

3. Trường Nam sinh - Archbishop Curley High School: 

 Năm thành lập: 1961 

 Vị trí: Baltimore, Maryland 

 Sỹ số học sinh trung bình trong lớp: 13 

 Giải thưởng: Winner of the Outstanding Board Award – 

National Catholic Education Association 

 Môn học: 90+ môn học; 20+ môn AP & Honors 

 Chương trình nổi bật: 1:1 iPad, e-Text Book, STEM, Kinh doanh, Luật, Mỹ thuật 

 Tỷ lệ vào ĐH: 100% 

 Trường ĐH học sinh được nhận vào: Brown University, Johns Hopkins 

University, Northeastern University, Columbia University, George Manson 

University, v.v… 

 Hoạt động ngoại khóa: 14 môn thể thao và 40 câu lạc bộ 

 

4. Trường Nữ sinh – Mercy High School 

 Năm thành lập: 1960 

 Vị trí: Baltimore, Maryland 

 Sỹ số học sinh trong lớp: 12 

 Giải thưởng: Blue Ribbon School of Excellence 

 Môn học: 31 môn AP & Honors 



 

 

 Chương trình nổi bật: Công nghệ, Y Khoa, Nghiên cứu Y sinh học; 1:1 iPad 

 Tỷ lệ vào ĐH: 100% 

 Các trường ĐH học sinh được nhận vào: Boston College, Cornell University, 

Dartmouth College, Johns Hopkins University, Yale University, v.v… 

 Hoạt động ngoại khóa: hơn 16 đội nhóm thể thao và 20 câu lạc bộ 

Trường Mercy High School cũng là trường duy nhất có chương trình thực tập cùng 

Trung tâm Y tế Mercy, AOL... cho học sinh có trải nghiệm làm việc thực tế trước khi 

vào ĐH. 

 

5. Điều kiện đầu vào:  

 GPA 02 năm học gần nhất: từ 2.5 trở lên 

 Trình độ tiếng anh: IELTS 5.0/TOEFL iBT 59 trở lên; hoặc hoàn thành bài test 

đầu vào của trường 

 Có ít nhất 02 thư giới thiệu từ GV Toán và Tiếng Anh  

 Interview (if needed) 

 

6. Chi phí 2018-2019: $66,950/năm, trong đó: 

$61,000: Học phí, chi phí ăn ở, bổ trợ tiếng Anh, hỗ trợ học thuật, tư vấn đại học và 

hướng nghiệp, ký túc xá và an ninh, các bữa ăn (3 bữa/ngày; 7 

ngày/tuần), các chuyến đi thực tế, phí tốt nghiệp 

$5,950: Bảo hiểm, các hoạt động ngoại khóa dịp Lễ Tạ ơn và Nghỉ Xuân, thiết bị 

công nghệ, đồng phục, sách vở, đưa đón sân bay, hoạt động giải trí cuối 

tuần. 

Phụ huynh và học sinh không phải đóng thêm bất kỳ chi phí nào cho trường ngoài các 

khoản chi phí trên. 

 

Quý phụ huynh và học sinh quan tâm về các vấn đề liên quan đến ngành học, trường 

học, du học các nước, các chương trình học bổng, visa,... xin vui lòng liên hệ với Dream 

World để được tư vấn trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí: 

Hotline: 0912 696 726 

Email: contact@dreamworld.edu.vn 

 

DREAM WORLD miễn phí dịch vụ, tỷ lệ thành công visa cao! 
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