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NATIVITY BVM
HIGH SCHOOL
HARRISBURG
Sân bay gần nhất: MDT

Pottsville, PA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 15,000 người
• Cách Philadelphia 2 giờ về phía Tây Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm áp và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Nhận khối lớp: 9-12
• SLEP tối thiểu: 55
• ELTiS tối thiểu: 228

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Các lớp cho phép học sinh nhận tín chỉ
kép tại Alvernia University
• 5 khóa Nâng cao AP

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: Tiền Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 200
Tổng số học sinh THPT: 140
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:13
Yêu cầu đồng phục: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Nativity BVM là một trường trung học theo đạo Công giáo thuộc giáo phận Allentown.
Đây là trường trung học 4 năm tại Schuylkll County. Dân cư tại khu vực này hầu hết là
những gia đình trung lưu và thuộc những sắc tộc khác nhau. Nativity là một trường dự
bị đại học và đã được Bộ Giáo dục bang Pennsylvania và Hiệp hội Những trường Trung
học và Cao Đẳng vùng Trung Tây công nhận. Khoảng 85-90% học sinh của trường theo
đạo Công giáo nhưng tất cả học sinh đều được chào đón dù các em có niềm tin vào tín
ngưỡng nào đi chăng nữa.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Bên cạnh các lớp học, trường còn có thư viện và phòng tập thể dục để học sinh sử dụng.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường cung cấp nhiều môn thể thao đa dạng cho học sinh bao gồm Chạy việt dã, Bóng
đá, Bóng rổ, và Điền kinh phối hợp.
Học sinh có thể tham gia các lớp mỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn khác nhau như Mỹ
thuật, Đánh giá Âm nhạc và Nhạc lý.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Nativity BVM High School tọa lạc tại thành phố Pottsville thuộc Schuykill County, bang
Pennsylvania. Quận Nativity có dân số khoảng 15,000 người. Nơi đây có nhiều khu trung
tâm mua sắm, trung tâm cộng đồng, hệ thống xe buýt công cộng tiện lợi và đa dạng về
tôn giáo. Bên cạnh đó, học sinh có thể đến các rạp chiếu phim, rạp phim công cộng, tham
gia vào đội thể thao và nhiều hoạt động thú vị khác trong khu vực này.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 98%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Drexel University,
Duquesne University, Elizabethtown College, Hofstra University, James Madison University, Ohio State
University, Pennsylvania College of Technology, Pennsylvania State University, University of Pennsylvania,
University of Pittsburgh, Villanova University, Wilkes University, York College

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa Nâng cao (AP): Sinh học,
Giải tích, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Lịch
sử Mỹ
Nghệ thuật: Mỹ thuật, Đánh giá Âm nhạc,
Nhạc lý
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Đánh
gôn, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng mềm, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Đội Học thuật,
Ban nhạc, Ban quản lý trường, Kịch nghệ,
CLB Tiếng Pháp, Nhóm Tương tác, Đội
Toán, Âm nhạc, Hội Danh dự Quốc gia, Báo
trường, Hội hướng đạo sinh Công giáo,
Khoa học, Dịch vụ, Trượt tuyết, CLB Tiếng
Tây Ban Nha, Đại sứ Học sinh, Dựng sân
khấu, Chính phủ Học sinh, Nhà hát, Làm
Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

68

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

TƯ THỤC

