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VỊ TRÍ:

• Dân số: 36,200 người
• Cách phía Đông Rochester 15 phút đi xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: 50
• ELTiS tối thiểu: 215

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình bóng rổ tuyệt vời; Đoạt giải vô
địch toàn bang New York cho cả Nam và Nữ
• Nhóm Rô-bốt đã giành được vô địch 3 lần
U.S. Robotic Eastern Regional Chamionships

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-Lớp 12
Tổng số học sinh toàn trường: 301
Tổng số học sinh bậc trung học: 144
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:15
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Thiên Chúa giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Charles Finney là trường tư thục bán trú ở phía Bắc bang New York. Thành lập năm 1992,
trường có chương trình đào tạo nâng cao với nhiều lớp chuyên, Chương trình kép - Dual
Enrollment Program (khóa học cấp độ đại học) liên kết với Houghton College và Monroe
Community College.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 16 mẫu có trang bị máy in 3D, các phòng thí nghiệm khoa học hiện đại,
một thư viện và một hội trường. Các cơ sở vật chất cho thể thao tại đây bao gồm phòng
tập thể dục, phòng thay đồ, sân thể thao và sân thi đấu. Chương trình Rô-bốt được hỗ
trợ bởi một chương trình CAD và máy CNC, các học sinh đều được hướng dẫn sử dụng
cả 2 công cụ này.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường có 5 đội nam và 5 đội nữ chơi thể thao được chia theo cấp độ từ Đội sơ cấp đến
Đội tuyển thi đấu cho trường. Trường đặc biệt mạnh về bóng rổ, các đội bóng rổ nam và
nữ đều là nhà vô địch tiểu bang New York.
Trường còn có chương trình nghệ thuật và hoạt động ngoại khoá như mỹ thuật, âm
nhạc, nghệ thuật thị giác, kịch nghệ - nhiều học sinh tham gia đã đạt giải thưởng cấp khu
vực và cấp bang.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Trường Charles Finney dẫn đầu trong khu vực Rochester với Giải thưởng Nghệ thuật
Scholastic. Đây là trường tư thục đầu tiên tham gia cuộc thi FIRST Rô-bốt tại Mỹ, nằm ở
vị trí hàng đầu trong năm 2013.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Penfield, New York là một phần của khu vực Greater Rochester. Giáp với vịnh Irondequoit đẹp như tranh vẽ ở phía Đông Nam, thị trấn chỉ cách trung tâm thành phố Rochester - trung tâm quốc tế về giáo dục đại học 15 phút, nơi có một loạt các điểm tham
quan và sự kiện như âm nhạc cổ điển, thể thao chuyên nghiệp cùng với lễ hội âm nhạc
và nghệ thuật.

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích AB,
Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Mỹ thuật 3D, Ban nhạc, Làm
gốm, Hợp ca, CLB Kịch, Ban nhạc Jazz, Dàn
nhạc giao hưởng, Vẽ chì và Sơn màu, Mỹ
thuật thiết kế, Nhóm nhạc Thánh ca
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bóng đá, Bóng bầu dục
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh Gôn, Điền kinh
phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Bóng đá Mỹ, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Đánh Gôn, Bóng mềm, Điền
kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Cuộc thi Mỹ thuật,
Cuộc thi Hợp ca, Cuộc thi Viết sáng tạo,
Hoạt động tôn giáo từ thiện địa phương và
quốc tế, Sản xuất nhạc, Người máy
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ – Sơ
cấp đến Nâng cao

Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 88%
Các trường Đại học đã nhận học sinh: Grove City College, Houghton College, Nazareth College, Roberts
Wesleyan University, Rochester Institute of Technology, St. John Fisher College, University of Notre Dame,
University of Rochester
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