
 

 

 

TRƯỜNG AMERIGO BOCA RATON 

(http://www.amerigoeducation.com/en/campus/boca-raton/boca-raton) 

 

1. Giới thiệu chung về trường 

Boca Raton là vùng đất xinh đẹp với kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha và Địa 

Trung Hải, phong cảnh tự nhiên đầy quyến rũ chạy dọc theo bờ biển Đại Tây Dương 

của Bang Florida –Mỹ. Với hơn 600 ha công viên và những con đường mòn dài 

nhiều dặm tạo ra ngút ngàn những không gian giải trí ngoài trời và những mảng 

xanh thư giãn. Nhiệt độ trung bình quanh năm là 24-33 độ C, đây là nơi cho những 

người thích bơi lội và tắm nắng có thể thỏa mãn đam mê với hơn 4 dặm bãi biển 

đầy nắng. Boca Raton là nơi thu hút du khách và những người giàu có về tiền bạc, 

tri thức; nằm trong danh sách 100 thành phố đáng sống nhất tại Mỹ (theo trang 

Livability) 

Đến với Amerigo Boca Raton, học sinh sẽ được theo học tại trường St John 

Paul IIAcademy, được thành lập năm 1980 với tổng số 425 học sinh và tỉ lệ giáo 

viên 10:1. Trường có khuôn viên rộng 12 ha, có hội trường 800 chỗ ngồi, phòng lab 

hiện đại với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, có trung tâm truyền thông với studio 

truyền hình và các phòng tập thể dục thể hình... Trung bình mỗi học sinh của trường 

có 100 giờ phục vụ cộng đồng. Năm 2016, CLB Robot của trường đạt giải nhì Think 

Award tại cuộc thi First Tech Challenge 2016 Tech. Năm 2017, trường đã nhận 

được 6 triệu USD học bổng từcác trường Đại học và nhiều học sinh vào được nhận 

vào các trường Đại học danh tiếng như Johns Hopkins University, Yale University, 

Purdue University và Dartmouth Colllege...  

Các bạn học sinh của Amerigo Boca Raton sẽ được sống trong khu nội trú an 

ninh với sự chăm sóc đầy đủ 24/7 từ các nhân viên của Amerigo.Học sinh sẽ sống 

trong khu ký túc xá cách trường khoảng 10p đi xe bus và sẽ được đưa đón mỗi 

ngày. 

 

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. Chương trình nổi bật của trường: 

 Trường có 39 môn AP & Honors  

 Chương trình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) 

 Các môn khoa học xã hội và nhân văn 

 Chương trình liên kết chuyển tín chỉ vào 2 ĐH đối tác là St Thomas University 

và Lynn University. Học sinh đạt GPA cao có thể chuyển tín chỉ đến bất cứ 

trường ĐH nào ở Mỹ 

 Chương trình 1:1 i-Pad (mỗi học sinh 1 iPad, sử dụng các phần mềm, 

chương trình của Apple trong quá trình học và giảng dạy)  

Ngoài ra, trường có 14 môn thể thao, 19 CLB để học sinh có cơ hộ phát triển toàn 

diện. Ngoài thời gian học tập trên lớp, học sinh luôn được khuyến khích hoạt động 

ngoại khoá, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo dự án, đây là đặc điểm 

của nền giáo dục tân tiến tại Mỹ mà không phải ở đâu các em cũng được trải 

nghiệm. 

 

4. Điều kiện đầu vào:  

 GPA 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) 



 

 

 

5. 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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