PA
NAM NỮ BỐN MÙA

Kennedy Catholic
High School
Erie, PA
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 16,220 người
• Cách Pittsburgh 1 tiếng lái xe về phía Bắc
• Thời tiết:				
Mùa hè/Mùa thu: Ấm áp và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát mẻ và Ẩm
• Điều kiện đăng ký: Điểm trung bình GPA
từ 3.0 trở lên
• SLEP tối thiểu: 45
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: Không yêu cầu

PITTSBURGH
Sân bay gần nhất: ERI

• 14 khóa học Nâng cao AP
• 96% học sinh được nhận vào Đại học và
Cao đẳng
• Chương trình ngoại khóa phong phú như
Cưỡi ngựa và CLB Rô-bốt
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Sĩ số học sinh trong trường: 174
Tỉ lệ giáo viên/học sinh: 1:12
Yêu cầu đồng phục: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Kennedy Catholic High School cung cấp cho học sinh những chương trình học thuật đặc
biệt để các em có thể đạt được thành công ở bậc đại học và trong cuộc sống sau này. Là
một trường trung học Tư thục thuộc Giáo phận Erie, ngôi trường này dành cho cả nam
và nữ sinh từ khối lớp 9 đến lớp 12.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Các lớp học hiện đại của trường đem đến cho học sinh nhiều cơ hội để mở rộng kiến
thức của mình. Bên cạnh đó, trường có rất nhiều sân thể thao, sân quần vợt và đường
đua điền kinh.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Kennedy Catholic High School là thành viên của Hiệp hội Thể thao Liên trường bang
Pennsylvania và được thi đấu tại PIAA District 10. Là một trường có truyền thống thể
thao xuất sắc, Kennedy Catholic tin rằng việc tham gia thể thao có thể đem đến cho học
sinh nhiều bài học quan trọng trong cuộc sống, như chăm chỉ và chuyên tâm luyện tập.
Ngoài các chương trình thể thao, Kennedy Catholic còn nổi tiếng khắp quận trường với
các chương trình sản xuất sân khấu.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Kennedy Catholic tọa lạc tại thành phố Hermitage, Mercer County, vùng Tây Bắc bang
Pennsylvania. Nơi đây có rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời độc đáo mà các
em học sinh có thể tham gia, ví dụ như săn bắn, câu cá và chèo thuyền tại công viên
Goddard and Pymatuning State Parks và Pennsylvania Gamelands.
Tỉ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 96%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Colgate University, Duquense Univesrity,
Gannon University, Grove City College, John Carroll University, Mercyhurst University, Pennsylvania State
University, Rochester Institute of Technology, Syracuse University, University of Pittsburgh, University of
Wisconsin-Madison, Virginia Polytechnic Institute and State University

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc,
tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng La-tinh, tiếng Tây
Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Lịch sử Nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hóa học, So sánh Chính phủ và Chính trị,
Khoa học Máy tính, Địa lý Nhân văn, Kinh
tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Vật lý, Tâm lý học,
Xác suất thống kê
Arts: Phòng thu Nghệ thuật, Dàn hợp
xướng, Tranh luận, Kịch nghệ, Vẽ tranh,
Truyền thông phim, Thiết kế Công nghiệp,
Ban nhạc Thánh ca, Thiết kế Dựng cảnh,
Làm Kỷ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền
kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đánh gôn, Bóng đá, Quần vợt,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng mềm, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Hành động,
CLB Nghệ thuật, Ban nhạc, Ban quản lý
khuôn viên trường, Dàn hợp xướng, Kịch
nghệ, Cưỡi ngựa, CLB Ngôn ngữ, Mô hình
Liên Hiệp Quốc, Hiệp hội Danh dự Quốc
gia, CLB Rô-bốt, CLB Trượt tuyết
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

67

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