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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 98,600 người
• Cách Pittsburgh 2 giờ lái xe về phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm
• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-11
• TOEFL tối thiểu: Ưu tiên, không quy định
mức tối thiểu
• ELTiS tối thiểu: Không quy định mức tối
thiểu

• Chương trình đào tạo âm nhạc xuất sắc
• Giảng dạy chương trình Bằng Tú tài Quốc
tế IB
• 23 đội thể thao đã giành 8 chức vô địch
của tiểu bang
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 500
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:12
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Thành lập năm 1926, Mercyhurst Preparatory School hiện đang giảng dạy 30 khóa học
thuộc chương trình Bằng Tú tài Quốc tế và 23 khóa học danh dự cùng với những khóa
học lấy tín chỉ kép của bậc đại học kết hợp với ba trường cao đẳng và đại học tại địa
phương. Số lượng học sinh quốc tế chỉ chiếm khoảng 15% do đó học sinh sẽ được trải
nghiệm môi trường sống và học tập thuần Mỹ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nhằm đẩy mạnh các lĩnh vực Thiết kế, Nghiên cứu, Nghệ thuật, Kỹ sư và Toán học, Phòng
nghiên cứu công nghệ DREAM của Mercyhurst được trang bị Không gian thực tế ảo Z,
máy in 3D và thiết bị bay không người lái. Ngoài ra, trường còn có thư viện, nhà hát mới,
phòng tập nhảy, phòng tối xử lý ảnh, phòng nghiên cứu khoa học và các trang thiết bị
thể thao.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
23 đội tuyển thể thao trung học chuyên nghiệp của trường của Mercyhurst đã giành
được 8 chức vô địch toàn bang và đào tạo ra một số vận động viên Olympic trẻ.
Học sinh có tới gần 50 lớp nghệ thuật khác nhau để lựa chọn. Chương trình âm nhạc
xuất sắc của trường đều đặn gửi học sinh tới đoàn biểu diễn của Hiệp hội Những nhà
giảng dạy âm nhạc toàn bang Pennsylvnia và Hiệp hội Quốc gia về Giảng dạy âm nhạc
khu vực phía Đông.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH
Trường đã hai lần được trao danh hiệu National Blue Ribbon do Bộ Giáo dục Mỹ trao
tặng, chứng nhận cho chất lượng giảng dạy và đào tạo xuất sắc của trường.
KÝ TÚC XÁ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA HỌC SINH
Với ký túc xá nằm ngoài khuôn viên trường, học sinh nội trú sử dụng khóa điện tử khi ra
vào ký túc và có thể ở lại đây trong suốt năm học bao gồm cả những kì nghỉ lễ hoặc nghỉ
giữa kỳ. Mercyhurst thường xuyên sắp xếp các chuyến đi tham quan hàng tuần tới những
địa điểm như Carnegie Mellon University, các sự kiện thể thao hay tới thác Niagara.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston University, Columbia University, Cornell
University, Georgia Institute of Technology, George Washington University, Harvard University, University,
Michigan State University, New York University, Ohio University, Penn State University, Purdue University,
Rochester Institute of Technology, Rutgers University, Savannah College of Art and Design, Syracuse University, University of California - Irvine, University of Connecticut, University of Florida, University of Notre Dame,
University of Oregon, University of Pittsburgh, University of Rochester, Vassar College, Villanova University,
West Virginia University, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp,
tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giảng dạy các
môn IB thay cho các khóa học Nâng cao AP
Nghệ thuật: Tạo hình 3D, Thiết kế và in 3D,
Diễn xuất, Nhạc kịch Mỹ, Thẩm định nghệ
thuật, Lịch sử nghệ thuật, Gốm sứ, Hợp
xướng, Dàn đồng ca, Khiêu vũ cho người
mới bắt đầu, Vẽ, Sự phát triển của trò chơi,
Thiết kế trò chơi, Sản xuất và Tiếp thị trò
chơi, Ghi-ta, Ban nhạc Jazz, Trang sức, Sản
xuất sản phẩm truyền thông, Truyền thông
phức hợp, Phát triển web và Mã hóa hiện
đại, Thẩm định âm nhạc, Lịch sử Âm nhạc,
Nhạc lý, Sản xuất âm nhạc, Vẽ sơn dầu, Dàn
nhạc giao hưởng, Hội họa, Nhiếp ảnh, Ảnh/
Đồ họa xuất bản, Chỉnh sửa và xử lý đồ họa,
Đàn dương cầm, Đồ họa in ấn, Viết kịch
bản, Điêu khắc, Hoạt hình tĩnh, Kỹ thuật sản
xuất tác phẩm sân khấu, Sân khấu, Xuất bản
Kỷ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bóng bầu dục, Đánh gôn, Bóng
đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Bóng chày, Đua thuyền, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khiêu vũ, Đánh gôn,
Bóng đá, Quần vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng Bowling,
Đội cổ vũ, Khiêu vũ, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Đua thuyền, Bóng mềm, Điền
kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB Làm bánh, CLB
Hỗ trợ những người nghèo đói, Thể hình,
CLB tiếng Pháp, Hội diễn viên kịch quốc tế,
Tạp chí văn học, Toán, Hội nghị mô phỏng
Liên Hợp Quốc, Hội học sinh nghệ thuật
danh dự Quốc gia, Hội học sinh danh dự
Quốc gia, Dàn nhạc giao hưởng, Dàn hợp
xướng, Trượt tuyết, CLB tiếng Tây Ban Nha,
Diễn thuyết và Hùng biện, CLB Tinh thần,
Hội quản lý chiến lược, Hội đồng học sinh,
CLB Du lịch, Ném đĩa, CLB Phụ nữ thời đại
mới
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

NỘI TRÚ BỐN MÙA NAM NỮ THỂ THAO

