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GROTON-DUNSTABLE
REGIONAL HIGH SCHOOL

BOSTON
Sân bay gần nhất: BOS

Groton, MA

• Dân số: 11,000 người
• Cách Boston 1 tiếng lái xe về hướng
Tây Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Khô

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không có
TOEFL tối thiểu: 50
TOEFL Jr tối thiểu: 745
ELTiS tối thiểu: 215

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng A trên Niche.com
• Nhận huy chương quốc gia về chương
trình nhiếp ảnh
• Cung cấp chương trình tuyển sinh kép/tín
chỉ đại học

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 761
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:18
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc ở phía bắc bang Massachusetts, dọc biên giới New Hampshire, Groton-Dunstable Regional High School cách thành phố Boston 1 tiếng lái xe và chỉ cách vài ngọn núi
trượt tuyết vài phút di chuyển. Được xếp hạng A trên Niche.com, trường là đối tác với 1
trường Cao đẳng và 1 trường Đại học để cung cấp các khóa tuyển sinh kép trong 6 môn
học khác nhau.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên hiện đại với cơ sở vật chất bao gồm 1 khán phòng, các phòng thí nghiệm
khoa học, studio chụp ảnh, sân thể thao, sân quần vợt, và nhiều hơn nữa.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Những học sinh thích trượt tuyết có thể tận dụng lợi thế về vị trí và thời tiết của trường,
ngoài ra các em cũng có thể tham gia vào đội thể thao truyền thống như Bóng chày,
Bóng vợt, và Khúc côn cầu trên sân.
Chương trình nhiếp ảnh và báo chí nổi bật của Groton-Dunstable đã đào tạo nên một số
cựu học sinh tài năng, bao gồm Dan Shaunnesy, biên tập mảng Thể thao cho tờ báo Boston Globe, và Stephan Kornacki Jr., nhà báo chính trị và phóng viên của đài NBC News.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Thị trấn Groton cách Boston khoảng 1 giờ lái xe và chỉ cách ngọn núi trượt tuyết gần
nhất 20 phút lái xe. Học sinh chỉ mất 15 phút di chuyển đến biên giới New Hampshire
và tham gia vào các hoạt động trượt tuyết, đi bộ đường dài và nhiều hoạt động ngoài
trời thú vị khác tại đó.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 98%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Berklee College of Music, Boston University,
Columbia University, Dartmouth College, Harvard College, Johns Hopkins University, Massachusetts Institute
of Technology (MIT), McGill University, New College of Florida, Northeastern University, Pennsylvania State
University, Stanford University, Tufts University, University of Maine - Orono, University of Massachusetts,
University of Michigan, University of Wisconsin, Washington and Lee University, Wellesley College
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng La-tinh, Tiếng Tây Ban
Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh, Khoa học Môi trường,
Vật lý C: Điện tử và Lực từ, Ngôn ngữ và Văn
hóa Tây Ban Nha, Xác suất Thống kê, Xưởng
nghệ thuật: Thiết kế 2D, Chính phủ và Chính
trị Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Khám phá Nghệ thuật, Dàn
hợp xướng thính phòng, Dàn hợp ca, Ban
hòa nhạc, Thiết kế, Vẽ tranh, Nghiên cứu
Phim ảnh, Ban nhạc Jazz, Báo chí, Hội họa,
Nhiếp ảnh, Nhà hát, Quay phim
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Thể dục nhịp điệu,
Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh phối hợp
trong nhà, Skiing, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc côn
cầu trên sân, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể dục nhịp điệu,
Điền kinh phối hợp trong nhà, Skiing, Bơi
và Lặn
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Hội Ân xá Quốc tế,
CLB Truyện tranh anime, CLB Sách, Hội kịch,
Liên minh Đồng-Dị tính, CLB Xanh lá, Lãnh
đạo Doanh nghiệp Tương lai của Mỹ, CLB
Tiếng La-tinh, Đội ngũ Lãnh đạo, Tạp chí Văn
học, Báo chí, CLB Âm nhạc, Hội Danh dự
Quốc gia, Lãnh đạo Định hướng, Nhóm Bạn
bè Hòa bình, CLB Rô-bốt, CLB Trượt tuyết,
CLB Tiếng Tây Ban Nha, Hội đồng Hoạt động
Học sinh, Hội Học sinh, Làm kỷ yếu, Hội Dân
chủ Trẻ, Hội Công hòa Trẻ
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

*Tất cả các khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
**Quy định của bang có thể hạn chế học sinh chơi thể thao trong những trường hợp đặc biệt

VỊ TRÍ:

“Em sẽ mãi ghi nhớ tình bạn mà mình có
tại ngôi trường này. Em đã có rất nhiều ngườ
i
bạn mới trong năm nay, và họ cũng giúp
đỡ rất nhiều khi em chỉ có một mình. Em
rất
hạnh phúc vì có được những người bạn thú
vị và tuyệt vời.” – Yihe P. đến từ Trung Quốc
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