
 

 

 
 

 
 

               At-A-Glance 

    Sứ Mệnh chúng tôi   Uỷ quyền cho  từng cá nhân năng lực để phát triển tài năng sáng tạo, để tự khám 
phá những đam mê có  tác động tích cực cho một thế giới luôn thay đổi thật nhanh 
chóng. 

Đội ngũ giảng viên 
Barrie  

63 
phần trăm 

giảng viên có 
bằng cấp cao 

19 
Trung bình 19 

năm kinh 
nghiệm giảng 

dạy 
12 

giáo viên đã 
dạy ở Barrie 

trên 10+ 
năm 

Có Chứng chỉ toàn ủy 
nhiệm và là thành viên 

của 
American Montessori Society, 

Association of Independent 
Maryland & DC Schools, Middle  

States Association, National 
Association of Independent 

Schools 

 
 

1932 
 
 

năm trường Barrie 
thành lập 11 khoá học AP  

 
 
 
CO-CURRICULAR 
OPPORTUNITIES 

 
 
 
 

                      17 
Đội thể thao cho cấp lớp 6-12 

300 
#  học sinh ghi danh học 

 
                                                                    \ 
                 49%                           nữ 

Những lớp và cơ hội  ngoại khoá bao gồm mô 
hình LHQ, Nghệ thuật thị giác và sân khấu, đa 
dạng công bằng và hòa nhập, chơi ném dĩa, đánh 
cờ, niên giám,điền kinh, Đan móc, hỗ trợ đồng 
đẳng, võ thuật , nấu nướng, mã hoá, khoa học viễn 
tưởng, dương cầm 

400+ 
Thiết bị công nghệ được xử dụng bởi học 
sinh tất cả cấp lớp để sáng tạo, cải đổi và 
giao tiếp ý kiến 

11 
# đội thể thao varsity.  

Tiến lên Mustangs! 
      

    13   # ngựa và ngựa tơ 

sống trong chuồng ngựa 

                           51%              nam 
 

100 
lớp ra trường khoá 2018 

được nhận vaò một trong ba 
đại học đứng đầu danh sách 

nộp đơn 

chỗ dành cho 
S.T.E.A.M để sang 
tạo và cải tiến 

diện tích không gian 
sản xuất mới mở 

phòng Máy vi tính 
trang bị với phần 
mềm chuyên cho vật 
lý học và kỹ thuật 

40 

 
 

# học sinh tham gia học cữơi ngựa  

48 
thư chấp nhận của các trường 
cao đẳng và đại học trong lớp ra 
trường khoá 2018 

 

8 
#quốc gia các học sinh 
đã đến thăm tuần lễ 
nghiên cứu mở rộng từ 
năm 2013 

Barrie nằm trong 45 
khối mẫu rừng, gồm cả 
ao , suối và những con 
đường mòn nối thông 
khuôn viên trường  

10 

2 

1 

45 
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