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VỊ TRÍ:

• Dân số: 5,300 người
• Cách Pittsburgh 2 tiếng lái xe về phía Đông
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: Yêu cầu, Không quy định
mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận
• Khác: Yêu cầu TOEFL/IELTS đối với lớp 10
hoặc 11. Khuyến khích có SSAT nhưng không
bắt buộc. Chỉ nhận học sinh đăng ký chương
trình năm học; Yêu cầu tất cả học sinh quốc
tế mới tham gia lớp ESL vào mùa hè

GRIER SCHOOL
PITTSBURGH
Sân bay gần nhất: IAD

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Nổi bật với chương trình nghệ thuật
thị giác, khiêu vũ, âm nhạc, nhà hát và
đua ngựa
• Khóa học Nâng cao AP mở rộng
• Nhận được giải thưởng AP Computer
Science Female Diversity

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 7-12
Tổng số học sinh toàn trường: 300
Tổng số học sinh bậc trung học: 240
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:6
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
(Có quy định về trang phục)
• Tôn giáo: Không có

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1853, Grier School giảng dạy 22 khóa học Nâng cao AP và các
chương trình Khiêu vũ, Đua ngựa, và Mỹ thuật của trường được công nhận trên toàn
nước Mỹ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất của Grier bao gồm các xưởng nghệ thuật cho môn Làm gốm sứ, Dệt vải,
và In ấn hình ảnh, nhiều phòng máy tính, lớp học ngôn ngữ và Thư viện Landon với
16,000 đầu sách khác nhau. Khuôn viên trường còn có Trung tâm Mỹ thuật, Trung tâm
Khoa học, Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật, trung tâm thể hình hiện đại, hồ bơi nước
nóng ngoài trời, 2 đường đua ngựa trong nhà, một tòa nhà âm nhạc với phòng chơi đàn
dương cầm và phòng hát giao hưởng, phòng sản xuất video và âm nhạc, cùng một nhà
kính hoàn toàn mới.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Grier giảng dạy nhiều môn thể thao cạnh tranh như chạy việt dã, bóng đá, bóng rổ, bóng
chuyền, đấu kiếm, cưỡi ngựa và quần vợt. Đối với những học sinh mong muốn vừa tập
luyện thể thao vừa được vui đùa với bạn bè, các em có thể tham gia vào lớp thể hình,
hoặc những môn thể thao nội bộ, hay CLB phiêu lưu ngoài trời của trường.
Về nghệ thuật, Grier cung cấp các khóa học về vẽ tranh, thiết kế đồ họa, sản xuất video,
làm đồ gốm, thiết kế trang phục, thiết kế trang sức, các lớp học âm nhạc riêng và dàn
nhạc. Bên cạnh đó, chương trình Khiêu vũ nổi tiếng thế giới của Grier kết hợp nghệ thuật
với thể thao. Học sinh khi chọn chương trình này sẽ được học ba lê, kỹ thuật pointe,
nhảy nhạc jazz, nhảy hiện đại, nhảy đương đại, nhảy hip-hop, nhảy thiết hài, nhạc kịch,
cùng cơ hội phát triển sự dẻo dai của bản thân ở mọi cấp độ, từ căn bản đến chuyên
nghiệp. Grier Gala diễn ra hàng năm cho phép học sinh tham gia vào các hội thảo, xem
trực tiếp các vũ công chuyên nghiệp đến trường biểu diễn, trình diễn, và thi tuyển vào
những công ty lớn.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Học sinh có thể lựa chọn ở trong ký túc xá hoặc khu nhà ở tập thể - đều nằm trong khuôn
viên trường. Phòng trong ký túc xá là phòng đôi với nhà tắm và đầy đủ đồ nội thất, còn
các khu nhà ở tập thể có thêm phòng khách và nhà bếp. Vào cuối tuần, học sinh có thể
ghé thăm thị trấn gần đó để mua sắm, đến các nhà hàng, tham gia vào những sự kiện
văn hóa và các hoạt động xã hội. Mỗi tháng một lần, các cô gái có thể tham gia sự kiện xã
hội với trường nam sinh gần đó. Trường có tổ chức các chuyến đi trong ngày đến Thành
phố New York, Washington DC, Philadelphia, Baltimore và Pittsburgh vào dịp cuối tuần
trong suốt cả năm học.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Babson College, Bates
College, Boston College, Boston University, Brandeis University, Carleton College, Case Western Reserve
University, Central Saint Martins University of the Arts - London, Cornell University, Duke University,
Georgetown University, Haverford College, Pennsylvania State University, New York University, Northwestern
University, Purdue University, Rhode Island School of Design, University of California
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Nghệ thuật và
thiết kế 2D, Nghệ thuật và thiết kế 3D, Lịch
sử Nghệ thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải
tích BC, Hóa học, Nguyên tắc Khoa học Máy
tính, Văn học Anh, Khoa học Môi trường,
Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và văn hóa
Pháp, Địa lý Nhân văn, Kinh tế vĩ mô, Kinh
tế vi mô, Nhạc lý, Vật lý 1, Vật lý 2, Tâm lý
học, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Xác
suất Thống kê, Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Thiết kế 3D, Lịch sử Nghệ
thuật, Làm gốm sứ, Thiết kế Trang phục, Vẽ
tranh, Nghệ thuật Dệt sợi, Thiết kế Đồ họa,
Làm trang sức, Hội họa, Nhiếp ảnh, In ấn,
Xưởng Nghệ thuật, Nhà hát, Sản xuất video
Âm nhạc: Dàn hòa tấu thính phòng, Dàn
hợp xướng, Dàn hợp xướng sáo, Lớp học
Âm nhạc Cá nhân, Ban nhạc Jazz, Nhạc lý,
Nhà hát Nhạc kịch, Dàn nhạc, Ban nhạc
Pop/Rock, Sản xuất và Thâu âm
Thể thao:
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khiêu vũ, Cưỡi ngựa,
Bóng đá, Quần vợt, Bóng chuyền, Yoga
Mùa đông: Bắn cung, Bóng rổ, Đội cổ vũ,
Khiêu vũ, Cưỡi ngựa, Đấu kiếm, Yoga
Mùa xuân: Bắn cung, Cầu lông, Khiêu vũ,
Cưỡi ngựa, Đấu kiếm, Bóng bàn, Yoga
Hoạt động ngoại khóa: CLB Thiên văn học,
CLB Công cụ Nghe Nhìn, CLB Làm bánh, CLB
Kinh thánh, CLB Phục vụ Cộng đồng, CLB
Môi trường, CLB Học thuật về môi trường
Envirothon, Nhóm Phê bình, CLB Thể hình,
CLB Trò chơi, CLB Báo chí, CLB LGBTQ, Mô
hình Liên hợp quốc, Hội Danh dự Quốc gia,
CLB Hoạt động Ngoài trời, Ủy ban Vũ hội,
CLB Tái chế, CLB Chạy bộ, CLB Công bằng Xã
hội, Đại sứ Học sinh
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Cơ
bản đến Nâng cao

tyroneboropa.com | grier.org

* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ

