
                                                 

 

 

 

 

 

   

 Tabor Academy có yêu cầu điểm TOEFL hay SSAT hay không?   
Chúng tôi yêu cầu điểm của một bài kiểm tra chuẩn hóa để đánh giá khả năng tiếng Anh của học sinh quốc tế. Chúng 

tôi rất khuyến khích thí sinh gửi cả hai điểm TOEFL và SSAT. Những thí sinh nộp đơn cho lớp 11 có thể nộp điểm 

SAT hay PSAT thay cho SSAT. Những học sinh đã học ở môi trường quốc tế ít nhất 4 năm có thể chỉ nộp điểm 

SSAT cho dù điểm TOEFL cũng sẽ là một lợi thế cho những thí sinh đó.   
   

 Tabor có nhận học sinh vào thời điểm giữa năm học (tháng Hai) không?  Liệu một học sinh có thể 

chỉ học một năm lớp 12 ở Tabor hay không? Học sinh có được học lại một lớp không? 
Chúng tôi không nhận học sinh vào thời điểm giữa năm học. Thời hạn cuối để nộp đơn tuyển sinh là ngày 31/1 hàng 

năm để được xét nhập học vào tháng 9 năm đó. Chúng tôi không nhận học sinh lớp 12. Hầu hết học sinh quốc tế mới 

ghi danh học lớp 9 hoặc lớp 10 và một số ít là học sinh lớp 11. Việc học lại một lớp là hoàn toàn có thể và trong một 

vài trường hợp còn được khuyến khích để cải thiện khả năng Anh ngữ của học sinh, với điều kiện học sinh đó sẽ 

không tới 20 tuổi khi tốt nghiệp.  
   

 Số điểm TOEFL và SSAT tối thiểu cho học sinh quốc tế nộp đơn vào Tabor là bao nhiêu? Tabor 

có khoá học ESL hay là một chương trình đặc biệt nào cho học sinh mới để nâng cao khả năng 

Anh ngữ không? 
Chúng tôi mong muốn điểm TOEFL tối thiểu của thí sinh khoảng tầm từ 60 đến 80, tuỳ thuộc vào học sinh các nước. 

Điểm TOEFL trung bình của những học sinh quốc tế mới năm nay của chúng tôi là 98. Đối với những thí sinh nộp 

đơn cho lớp 10 và 11, chúng tôi kì vọng điểm TOEFL của các thí sinh này cao hơn những thí sinh nộp đơn cho lớp 9. 

Về điểm SSAT Math, điểm phần trăm tối thiểu là 80% hoặc cao hơn. Ngoài ra, khoá học Anh ngữ đang học, lời nhận 

xét và đánh giá của giáo viên Anh ngữ hiện thời của thí sinh, phần từ vựng của SSAT và bài phỏng vấn với đại diện 

trường cũng là những cách chúng tôi đánh giá khă năng Anh ngữ của thí sinh. Tabor không có khoá học ESL. Tất cả 

học sinh quốc tế đều lấy những môn học Anh ngữ căn bản. Học sinh mới có thể lấy khoá học ELS (English Language 

Support) với 2 buổi/ tuần nhằm nâng cao khả năng viết luận nói riêng và khả năng Anh ngữ nói chung.  
     

 Tabor có phỏng vấn ở nước ngoài không? 
Đại diện của văn phòng tuyển sinh và đại diện của học sinh quốc tế chúng tôi hay có những chuyến đi đến Châu Âu, 

Châu Á và các đảo thuộc vùng Đại Tây Dương trong mùa hè và mùa thu. Truy cập vào trang www.taboracademy.org 

để có thể kiểm tra lịch trình phỏng vấn và gặp mặt của chúng tôi. Nếu thí sinh khỏng thể đến Tabor, chúng tôi dùng 

Skype để có thể giao tiếp với thí sinh. Các thí sinh đến từ Trung Quốc đại lục yêu cầu sắp xếp phỏng vấn với tổ chức 

Vericant tại www.vericant.com trước khi tiếp tục quá trình hoàn thành đơn xin tuyển sinh vào Tabor. Ngoài ra, thí 

sinh phải nộp diểm (100+ điểm) TOEFL hoặc điểm (4.0+ điểm)Vericant.  
   

 Tabor có cấp I-20 cho học sinh để xin visa ở Lãnh sự quán Mỹ hay không? 
Có. Tabor cấp I-20 cho khoảng 75 học sinh quốc tế hằng năm sau chúng tôi nhận được giấy tờ đảm bảo tài chính, 

đảm bảo từ phụ huynh và một bản sao hộ chiếu. Nhìn chung, những học sinh mới của Tabor Academy đều thành 

công khi đi phỏng vấn xin visa học tại Mỹ. Những công dân Mỹ sống ở nước ngoài và về nước trong những kì nghỉ 

dài được coi là học sinh quốc tế. 
   

 Tabor có giới hạn số học sinh từ một quốc gia hay không? 
Một phần nào đó. Thực tế cho thấy việc nhận nhiều học sinh từ một quốc gia có thể khiến những học sinh đó tách biệt 

với cộng đồng học sinh bản xứ. Nhìn chung, số học sinh trung bình đến cùng một nước nhiều nhất có khoảng 8 học 

sinh, với sự ngoại lệ của cộng đồng học sinh Hàn Quốc và Trung Quốc. Số học sinh đến từ những nước này nằm vào 

khoảng 20 học sinh, phản ánh số đơn nộp vào trường của những nước này lớn hơn so với phần còn lại. Tuy vậy, điều 

đó không hề ảnh hưởng tới sự hoà nhập của cộng đồng học sinh quốc tế vào cộng đồng học sinh chung của Tabor. 
     

 Tabor có cung cấp hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế hay không? 
Hỗ trợ tài chính cho học sinh quốc tế của chúng tôi có giới hạn, nhưng những phần thưởng này cho học sinh quốc tế 

là rất hiếm. So với học sinh toàn trường, hầu hết những phần thưởng hỗ trợ tài chính của chúng tôi đều cho học sinh 

Mỹ. chúng tôi rất tiếc vì không thể hội đủ các điều kiện kinh tế mà gia đình học sinh đưa ra, của ngay cả những thí 

sinh có triển vọng cao.  
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