
Về Martinsville...
Tọa lạc ở dưới chân dãy núi Blue Ridge, Martinsville, VA, sở hữu một môi trường an toàn, thân thiện 
mang lại cảm giác ấm áp của một thị trấn nhỏ, cùng với khí hậu ôn hòa. Thành phố nằm ở vị trí trung 
tâm, gần với các thành phố lớn; cách Greensboro, NC, và Roanoke, VA 60 dặm, cách Washington, DC 250 
dặm và cách Thành phố New York 450 dặm.

Thành phố là nơi tổ chức của nhiều hoạt động văn hóa, bao gồm triển lãm tại Hiệp hội Nghệ thuật 
Piedmonts và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Virginia liên kết với Smithsonian. Nhiều công viên, hồ nước 
tuyệt đẹp và các con đường mòn phục vụ cho việc đi bộ đều nằm ngay gần, bao gồm Khu liên hợp Thể 
thao Smith River và Hồ Philpott.
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Chương trình Sinh viên Quốc tế tại Trường Carlisle
Trường Carlisle là một trường tư thục đào tạo cả sinh viên nam và nữ từ bậc mầm non 
đến lớp 12. Chương trình Quốc tế phù hợp với tất cả các sinh viên đến từ mọi nơi trên 
thế giới bắt đầu vào học lớp 7.

Các sinh viên của Carlisle tham gia vào một chương trình giảng dạy dự bị đại học toàn 
diện, bao gồm các Khoá học Danh dự, Thực tập Nâng cao, và Nhập học Kép, trong một 
môi trường an toàn và yên bình. Chương trình học nghiêm ngặt của Carlisle được thiết 
kế để giúp sinh viên có thể vào học các trường cao đẳng và đại học hàng đầu trên khắp 
nước Mỹ.

11. Phòng tập thể dục chính
12. Phòng tập thể dục Hart
13. Sân Friends
14. Sân tập luyện
15. Sân chơi Bóng mềm
16. Khu Liên hợp Thể thao

Dick Hensley
17. Sân Đa chức năng
18. Sân chơi Bóng chày Leisy

P. Khu đỗ xe 

1. Tòa nhà Bassett-Morton
2. Lester Science Wing
3. Tòa nhà Roy
4. Thư viện Firth
5. Phòng ăn Pannill-Walker
6. Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuậ

Marshall
7. Nhà Nội Trú cho sinh viên nam
8. Nhà Nội Trú cho sinh viên nữ
9. Nhà chòi
10.Vườn Tưởng niệm Joshua

Smart
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Sinh viên của chúng tôi
Tập thể sinh viên của Trường Trung học của Carlisle 
bao gồm khoảng 85% sinh viên bản địa đến từ phía 
nam Virginia và phía bắc North Carolina, và 15% 
sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. 
Những năm gần đây, sinh viên nhập học trường 
thường đến từ các nước:

Học thuật
Một khóa học đặc thù cho sinh viên quốc tế bao gồm 
bảy lớp mỗi năm. Các lớp bắt đầu vào 8:05 mỗi sáng 
và kết thúc vào 3 giờ chiều. Tập luyện thể thao và các 
hoạt động khác thường bắt đầu từ 3:30-5:00 chiều, 
sau đó là thời gian dành cho bữa tối, học tập và giải 
trí.

Lớp học có sĩ số nhỏ cho phép sinh viên tương tác 
chặt chẽ với giảng viên. Bên cạnh đó, tất cả các sinh 
viên đều được gặp cố vấn học tập của mình hàng 
tuần.

Nhờ có chất lượng giảng dạy và đội ngũ giảng viên 
xuất sắc của Carlisle, sinh viên của chúng tôi liên tục 
đạt được kết quả cao hơn trong các bài thi AP, cũng 
như SAT và ACT, so với mức điểm trung bình của 
bang và Toàn quốc.

Tư vấn Đại học
Tại Carlisle, sinh viên bắt đầu lên kế hoạch để vào 
đại học thành công từ năm lớp 9. Mỗi sinh viên sẽ 
làm việc riêng với cố vấn đại học của chúng tôi để 
xác định những trường cao đẳng và đại học phù hợp 
nhất với mục tiêu và khả năng của sinh viên. Quá 
trình lên kế hoạch bao gồm các buổi thảo luận và báo 
cáo, các buổi gặp cố vấn riêng, luyện thi SAT và 
ACT, và các đợt ghé thăm trường để tuyển sinh của 
nhiều trường cao đẳng và đại học.

Kể từ khi trường thành lập, 100% sinh viên tốt 
nghiệp Carlisle được nhận vào các trường cao đẳng 
và đại học hệ 4 năm và đạt được các học bổng có giá 
trị.
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Thể thao và Các câu lạc bộ
Bạn có sở thích chơi thể thao hay tham gia các hoạt 
động phục vụ xã hội? Carlisle cung cấp hơn 20 đội 
thể thao JV và Varsity đầy tính cạnh tranh, cũng như 
nhiều câu lạc bộ khác nhau. Những chương trình 
này mang tính xây dựng cộng đồng và để sinh viên 
và giảng viên phát huy tinh thần của trường, bên 
cạnh đó dạy cho sinh viên những bài học quý giá về 
tinh thần đồng đội, khả năng lãnh đạo và tinh thần 
thể thao lành mạnh. Trong những năm gần đây, 
chúng tôi đã tổ chức các giải vô địch quốc gia và các 
buổi đấu giao hữu trong môn bóng đá nam, bóng rổ 
nam và nữ, golf, bóng chày và khúc côn cầu.

Các lớp do trường cung cấp
Anh ngữ:
Anh ngữ 9
Anh ngữ 10
Văn học Anh ngữ AP
Anh ngữ 11
Ngôn ngữ Anh và Viết 
luận AP
Anh ngữ 12
Toán học:
Đại số I
Đại số II
Đại số Danh dự II
Hình học
Hình học Danh dự
Dự bị Vi phân Tích phân 
Danh dự
Dự bị Vi phân Tích phân
Vi phân Tích phân AB AP
Khoa học thống kê AP 

Khoa học Máy tính: 
Lập trình Java Danh dự 1 Hình 
ảnh Cơ bản I
Lập trình Robot học Lập trình 
Java Danh dự 2 Robot học

Các lớp tự chọn:
Viết AC
Nhân loại học Danh dự Thể 
dục
Báo chí
Y học Thể thao
Tâm lý học AP
Tài chính và Kế toán Đại cương
Mỹ thuật và Biểu diễn 

Nghệ thuật:
Nghệ thuật I, II, III, IV Nghiên 
cứu Phim
Phim truyền hình
Hợp xướng

Khoa học:
Hóa học
Hóa học AP
Vật lý Khái niệm
Hóa học Danh dự
Sinh học Danh dự
Sinh học
Sinh học AP
Giải phẫu & Sinh lý học
Vật lý AP

Lịch sử:
Lịch sử Châu Âu AP
Lịch sử Chính phủ Hoa 
Kỳ
Lịch sử Thế giới AP
Lịch sử Hoa Kỳ

Ngoại ngữ:
Tiếng Tây Ban Nha 1, 2, 
3, 4, 5

Nhà ở
Sinh viên quốc tế có 2 lựa chọn về nhà ở, cả 2 đều 
mang lại môi trường gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giúp 
sinh viên cảm thấy như đây là ngôi nhà thứ hai của 
mình. Ba ngôi nhà dành cho sinh viên quốc tế với 
đầy đủ tiện nghi nằm liền kề khuôn viên trường, mỗi 
ngôi nhà bao gồm 8 sinh viên cùng giới sinh sống với 
nhau. Mỗi sinh viên sẽ dùng chung phòng ngủ và 
phòng tắm với một sinh viên khác. 2 trong số 3 ngôi 
nhà sẽ có quản lý sống cùng với sinh viên để hướng 
dẫn và hỗ trợ sinh viên tạo được nhận thức về cuộc 
sống gia đình.

Sinh viên cũng có thể lựa chọn sống cùng với một gia 
đình ở trong thành phố để được hòa nhập hoàn toàn 
với cuộc sống nước Mỹ. Tất cả các gia đình đều là 
người bản địa, và hầu hết có con cái đang theo học 
Carlisle, vì vậy họ rất quen thuộc với trường và có 
thể giúp đỡ sinh viên nhanh chóng thích nghi với 
cuộc sống ở trường.

Hỗ trợ sinh viên
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ để giúp 
sinh viên cảm thấy thoải mái hơn khi phải chuyển 
đến một môi trường sinh sống và học tập hoàn toàn 
mới. Giám đốc Điều phối Chương trình Quốc tế và 
Cuộc sống Sinh viên, cũng như nhiều giảng viên 
khác của chúng tôi, tận lực hỗ trợ cho sinh viên quốc 
tế trong quá trình trải nghiệm văn hóa và nền giáo 
dục mới. Mỗi sinh viên cũng được chỉ định một cố 
vấn riêng.

Thuy Ngo
Note
Học thuậtMột khóa học đặc thù cho sinh viên quốc tế bao gồm bảy lớp mỗi năm. Các lớp bắt đầu vào 8:05 mỗi sáng và kết thúc vào 3 giờ chiều. Tập luyện thể thao và các hoạt động khác thường bắt đầu từ 3:30-5:00 chiều, sau đó là thời gian dành cho bữa tối, học tập và giải trí.Lớp học có sĩ số nhỏ cho phép sinh viên tương tác chặt chẽ với giảng viên. Bên cạnh đó, tất cả các sinh viên đều được gặp cố vấn học tập của mình hàng tuần.Nhờ có chất lượng giảng dạy và đội ngũ giảng viên xuất sắc của Carlisle, sinh viên của chúng tôi liên tục đạt được kết quả cao hơn trong các bài thi AP, cũng như SAT và ACT, so với mức điểm trung bình của bang và Toàn quốc.Tư vấn Đại họcTại Carlisle, sinh viên bắt đầu lên kế hoạch để vào đại học thành công từ năm lớp 9. Mỗi sinh viên sẽ làm việc riêng với cố vấn đại học của chúng tôi để xác định những trường cao đẳng và đại học phù hợp nhất với mục tiêu và khả năng của sinh viên. Quá trình lên kế hoạch bao gồm các buổi thảo luận và báo cáo, các buổi gặp cố vấn riêng, luyện thi SAT và ACT, và các đợt ghé thăm trường để tuyển sinh của nhiều trường cao đẳng và đại học.Kể từ khi trường thành lập, 100% sinh viên tốt nghiệp Carlisle được nhận vào các trường cao đẳng và đại học hệ 4 năm và đạt được các học bổng có giá trị.
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