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Norfolk, VA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 245,000 người
• Tọa lạc tại Norfolk
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm áp và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 8-12, Học
sinh lớp 8 sẽ được xét tùy từng trường
hợp
• SLEP tối thiểu: Không chấp nhận
• TOEFL tối thiểu: 53-80 (Tùy vào lớp mà học
sinh đăng ký)
• TOEFL Jr tối thiểu: 730-835
• ELTiS tối thiểu: Không chấp nhận

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Nằm gần nhiều bãi biển và bờ biển tuyệt đẹp
• Học sinh sau tốt nghiệp được nhận vào những
trường đại học hàng đầu của Mỹ
• Xếp hạng A trên Niche.com

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh trong trường: 805
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:9
Yêu cầu đồng phục: KHÔNG
Tôn giáo: Thiên Chúa giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1952, Norfolk Christian School là một trường tư thục dành cho
cả nam và nữ sinh ở miền Nam Virginia. Với chương trình dự bị đại học bao gồm các khóa
học Nâng cao AP và chương trình tín chỉ kép kết hợp với một trường đại học địa phương,
trường luôn mong muốn trang bị đầy đủ kiến thức để học sinh có thể đạt được thành
công trong tương lai.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Norfolk Christian School tọa lại tại thành phố Norfolk, trên Vịnh Chesapeake. Khuôn viên
trường rộng 12 mẫu Anh và có cơ sở vật chất hiện đại như công nghệ 1-1, ba phòng máy
tính, cùng với các sân thể thao, phòng tập thể dục và sân quần vợt.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế được khuyến khích lựa chọn và tham gia các môn thể thao tại trường.
Trường cung cấp cho học sinh nhiều môn học khác nhau để các em khám phá và thể hiện
đam mê nghệ thuật thông qua các chương trình Nghệ thuật Trực quan, Âm nhạc và Kịch
nghệ - cả trong lớp và hoạt động ngoại khóa.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Tọa lạc tại thị trấn biển của Norfolk, học sinh quốc tế có thể tận hưởng những bãi biển
và bờ biển tuyệt đẹp ở Virginia. Thành phố này cũng rất gần với Washington D.C - thủ
đô nước Mỹ.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston College, Columbia International University,
Cornell University, Dartmouth College, George Mason University, James Madison University, Liberty
University, Old Dominion University, Pennsylvania State University, University of North Carolina, University
of Illinois, University of Virginia, University of Washington, US Naval Academy, Virginia Polytechnic Institute
and State University, Virginia Military Academy, Wheaton College, Wesleyan University, Yale University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng La-tinh, Tiếng
Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Nguyên lý
khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và Văn hóa
Pháp, Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây
Ban Nha, Chính phủ Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Ban nhạc, Làm
gốm sứ, Hợp xướng, Kịch, Bộ Trống, Ban
nhạc Jazz, Nhạc lý, Điêu khắc, Hợp ca, Diễn
thuyết, Điệu nhạc Windsong
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Điền kinh trong nhà,
Bơi, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng vợt,
Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Quần
vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Điền kinh
trong nhà, Bơi
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng đá, Bóng mềm,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Kịch nghệ, Lãnh đạo
Doanh nghiệp Tương lai của Mỹ (FBLA), Ban
nhạc Jazz, Nhóm Truyền giáo, Hội Danh dự
Quốc gia, CLB Chính quyền học sinh
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Căn
bản đến Nâng cao
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