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Được thành lập vào năm 1826, WesternReserve Academy là một trường độc lập, bán trú, dành cho 
cả học sinh nam và học sinh nữ từ lớp 9-12. Nằm ở Hudson, Ohio. WRA cung cấp cho học sinh một 

chương trình giáo dục được xếp hạng hàng đầu, có tác dụng tạo ra sự thay đổi, và chuẩn bị cho học 
sinh vào đại học. Chúng tôi là trường Tư thục số 1 ở Ohio và nằm trong top 3% trường học hàng đầu 

tại Hoa Kỳ. Architectural Digest đã gọi khuôn viên của chúng tôi là khuôn viên đẹp nhất ở Ohio.

English Language and Innovation Institute của 
chúng tôi tự hào về những thành công vượt trội 
và đã được chứng minh. Đội ngũ giảng viên năng 
động và giàu kinh nghiệm của chúng tôi, dẫn đầu 
bởi Tiến sĩ Dawn Little, có trên 70 năm kinh nghiệm 
giảng dạy. Buổi học buổi sáng tập trung vào tiếng 
Anh nghe, nói, đọc và viết.

Buổi bồi dưỡng và sáng tạo vào buổi chiều cho 
phép học sinh khám phá Trung tâm Cải tiến Wang 
hiện đại, các khóa học Lập trình, nghệ thuật và luyện 
thi TOEFL.

Thời gian cuối buổi chiều dành riêng cho các hoạt 
động thể dục và vui chơi. Các buổi tối trong tuần 
được dành riêng cho phòng học có giám sát và thời 
gian sinh hoạt chung. Những ngày cuối tuần dành 
cho vui chơi và phiêu lưu với các chuyến đi đến 
Cleveland và các điểm tham quan khác trong khu 
vực — giống như một trải nghiệm ở trường nội trú 
truyền thống.

Học sinh ELII được ở trong các ký túc xá riêng biệt 
nam nữ của WRA và ăn uống ở nhà ăn của chúng 
tôi.

Vui lòng truy cập website của chúng tôi tại www.wra.
net để biết thêm thông tin cụ thể
hơn. 

Vui lòng truy cập website của chúng tôi tại www.wra.
net/elii để biết thêm thông tin.
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Giảng dạy tiếng Anh
Đội ngũ giáo viên kỳ cựu của chúng tôi dẫn dắt học sinh vào một môi trường học 
tập nghiêm ngặt tập trung vào việc nghe, nói, đọc, và viết
tiếng Anh. Học sinh được chia thành ba cấp độ năng lực để được hướng dẫn 
riêng biệt hơn. Quy mô lớp học là 8 học sinh/người hướng dẫn. Điều này đảm 
bảo mọi học sinh đều tiến bộ nhanh chóng và liên tục với mức
tăng gần 40% trong kết quả bài kiểm tra viết và nói trong vòng một khoảng thời 
gian ba tuần.

Bồi dưỡng 
• Trung tâm Cải tiến Wang—học sinh sẽ có cơ hội lấy ý tưởng từ khái niệm đến 

hoàn thành bằng cách sử dụng thiết bị thiết kế và sản xuất
• hiện đại dưới sự hướng dẫn của giáo viên là chuyên gia. 
• Lập trính— học sinh sẽ phát triển các kỹ năng lập trình máy tính bằng cách tạo 

ra các trò chơi tương tác liên quan đến các chương trình phần mềm và thiết 
kế nghệ thuật.

• Nghệ thuật—học sinh được tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland 
(45.000 tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập cố định được công nhận quốc 
tế về giá trị nghệ thuật châu Á và Ai Cập), được hướng dẫn nhảy jazz/hip hop 
và tham gia các trải nghiệm nghệ thuật studio.

• TOEFL—học sinh sẽ làm việc với giảng viên ELII về luyện thi TOEFL. 

Khám phá 
Khuôn viên của Western Reserve Academy nằm ở Hudson, một thị trấn mang 
giá trị lịch sử và phát triển thịnh vượng, tại bang Ohio. Học sinh được phép (theo 
nhóm từ 2 người trở lên) dành thời gian ở khu vực trung tâm
thành phố cổ kính của Hudson (www.firstandmainhudson.com) để mua sắm, ăn 
kem hoặc thư giãn trong không gian ngập tràn màu xanh của thị trấn. Những 
ngày cuối tuần được dành cho các cuộc phiêu lưu như đi bộ đường dài ở Vườn 
quốc gia Thung lũng Cuyahoga (51 dặm vuông trong khu bảo tồn của công 
viên), mua sắm, trò chơi bóng chày Cleveland Indians, Vườn thú Cleveland (183 
mẫu Anh với một trong những bộ sưu tập
động vật linh trưởng Bắc Mỹ lớn nhất), Đại sảnh Vinh danh Rock & Roll và các 
hoạt động thú vị khác
 
Những điều cần biết
Học phí $7.800 bao gồm tất cả chi phí đi lại ở sân bay (vào những ngày đi được 
chỉ định), nhập học và đi lại cho các hoạt động và chuyến đi, tiền phòng, tiền ăn 
và các loại khăn trải giường. Nancy Hovan, Giám đốc Chương trình ELII và đại 
diện tuyển sinh của WRA có một đội ngũ 5 nhân viên tư vấn giám sát và hướng 
dẫn học sinh mọi lúc. 

Vui lòng điền vào mẫu yêu cầu ngắn gọn của chúng tôi tại www.wra.net/elii và 
một thành viên trong nhóm ELII của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
để chia sẻ thêm thông tin về chương trình ELII 2019 của WRA. 
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