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CHƯƠNG TRÌNH SỐNG CÙNG 
NGƯỜI BẢN ĐỊA

Các gia đình người bản địa luôn chào đón và giúp 
đỡ sinh viên quốc tế. Mỗi sinh viên đều được 
coi như một thành viên của gia đình, được trải 
nghiệm nền văn hóa của vùng nông thôn New 
England từ góc nhìn của người bản địa.

Các chuyến tham quan khắp vùng New England 
tổ chức hàng tháng, trượt tuyết ở Dartmouth Ski-
way, và chuyến dã ngoại hàng năm đến thăm các 
danh lam thắng cảnh của Hoa Kỳ giúp sinh viên 
quốc tế có thể tìm hiểu rõ hơn về nền văn hóa và 
lịch sử nước Mỹ.



KHÓA HỌC DANH DỰ
A cung cấp các khóa học danh dự trong mọi lĩnh vực 
cũng như cơ hội tích lũy tín chỉ cao đẳng thông qua nhập 
học Cao đẳng Dartmouth. Các khóa học danh dự bao 
gồm

TOÁN HỌC
Đại số I / Đại số II / Hình học / Dự bị Giải tích / Giải tích

KHOA HỌC
Sinh học Nâng cao / Hóa học Nâng cao

TIẾNG ANH
Tiếng Anh 9 và 10 / Bản chất Con người trong Văn học/     
Văn học Ứng dụng / Khoa học Viễn tưởng /      
Tiếng Anh Nâng cao

NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
Nền văn minh Thế giới / Lịch sử Nước Mỹ: Từ 1900 đến 
hiện tại / Lịch sử Thế giới: Từ 1900 đến hiện tại / Kinh tế 
học

NGÔN NGỮ
Tiếng Pháp Nâng cao / Tiếng Tây Ban Nha Nâng cao

MỸ THUẬT
Nghệ thuật Nâng cao

ĐẠI HỌC VÀ NGHỀ NGHIỆP
Những sinh viên tốt nghiệp TA thường tiếp tục theo 
đuổi nhiều cơ hội học tập khác nhau. Một số trường 
đại học cao đẳng mà sinh viên của chúng tôi được 
nhận vào gồm có:

Cao đẳng Bryn Mawr
Đại học Cornell
Cao đẳng Dartmouth
Đại học New York
Đại học Virginia
Học viện Bách khoa Renssalear
Cao đẳng Smith
Đại học Tulane
Đại học Vermont
Đại học Wisconsin
Học viện Bách khoa Worcester
Đại học Yale

MÙA THU
Bóng đá

Chạy băng đồng
 

MÙA ĐÔNG
Bóng rổ

Trượt tuyết việt dã
Điền kinh trong nhà

Trượt tuyết Bắc Âu (câu lạc bộ)
 

MÙA XUÂN
Bóng chày
Bóng ném
Điền kinh

THỂ THAO
TA tự hào là ngôi nhà của những nhà vô địch Divi-
sion III Vermont bộ môn bóng đá, bóng rổ, và chạy 
băng đồng, trường còn có các đội thể thao dành cho 
sinh viên ở mọi trình độ.

1819

119

H
ÉC-TA

khóa học
100+

sinh 
viên14

301
SINH VIÊN

75%

SINH VIÊN QUỐC 
TẾ THEO HỌC 100 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

HÀNG ĐẦU

DIVISION III

THUỘC HIỆP HỘI 
THỂ THAO

CÁC KHÓA HỌC TỰ CHỌN 
TA cung cấp các cơ hội lớn cho sinh viên 
được học tập trong một môi trường 
nhỏ. Bên cạnh các khóa học bắt buộc 
về STEM và Nhân văn, sinh viên có thể 
theo học các lớp tự chọn sau:

Giải phẫu và Sinh lý học
Hát hợp xướng
Thiết kế Đồ họa Máy tính
Viết Sáng tạo
Biểu diễn bằng nhạc khí
Khoa học Máy tính Đại cương
Tranh luận Đại cương
Nhạc kịch
Khoa học thống kê
Robot học

CÂU LẠC 
BỘ SINH 
VIÊN15+ 

THÀNH LẬP VÀO NĂM Sứ mệnh của chúng tôi
Học viện Thetford là một trường tư thục mang mục 
tiêu hướng tới cộng đồng. Sứ mệnh của chúng tôi 
đó là làm nổi bật giá trị độc đáo của tất cả sinh viên, 
nuôi dưỡng và phát triển thế mạnh của họ, và thử 
thách sinh viên để họ phát huy tối đa tiềm năng của 
bản thân.

Sĩ số lớp
trung bình Khuôn 

viên 
rộng


