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VỊ TRÍ:

• Dân số: 20,000 người
• Cách Boston 45 phút lái xe về phía Đông
Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Nhận lớp 10-12
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 215

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng A trên Niche.com
• Được xếp hạng trong 75 trường hàng đầu ở
bang Massachusetts theo US News and World
Report
• Thị trấn ven biển rất gần Boston

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 996
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:11
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được đánh giá là 1 trong 25 trường Công lập tốt nhất ở tiểu bang Massachusetts, trường
Marblehead High School có chương trình học thuật cạnh tranh và được xếp hạng A trên
Niche.com. Tạp chí US News and World Report cũng đã đưa trường vào danh sách 75
trường tốt nhất bang Massachusetts. Marblehead High School giảng dạy nhiều khóa học
Nâng cao AP đa dạng và tọa lạc ở vùng van biển tuyệt đẹp, chỉ cách thành phố Boston
chưa đến 1 tiếng lái xe.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khánh thành vào năm 2003, khuôn viên trên đỉnh đồi của Marblehead High School rộng
30 mẫu Anh với 1 khán phòng lớn, không gian hội thảo sử dụng trong các chương trình
văn hóa và công nghệ, khu vực cộng đồng và cơ sở vật chất dành cho thể thao hiện đại.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Marblehead High School tận dụng lợi thế địa hình và thời tiết của khu vực New England
để giảng dạy chương trình Trượt tuyết vào mùa Đông và Chèo thuyền buồm và mùa
Xuân. Học sinh cũng có thể tham gia các môn thể thao đồng đội truyền thống khác như
Bóng rổ và Quần vợt.
Học sinh tại Marblehead đã giành được giải thưởng cho các tác phẩm nghệ thuật của
mình tại Liên hoan Alliance for Community Media’s Northeast Region Video Festival và
giải thưởng về nghệ thuật và sáng tác Boston Globe Scholastic Art and Writing Awards.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Cộng đồng ven biển Marblehead, MA đã được tìm thấy do những người di cư vào năm
1629. Cách Boston chưa đến 20 dặm về phía Bắc, thị trấn tạo lạc tại một bến cảng và
được biển Đại Tây Dương bao quanh. Lịch sử lâu đời của thị trấn được phản ánh qua
ngọn hải đăng, những viện bảo tàng, con đường lát gạch và đá cuội cùng với nhiều tòa
nhà mang kiến trúc của thế kỷ 17 và 18.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 95%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Amherst College, Boston
College, Boston University, Brown University, Columbia University, Fashion Institute of Technology, Fordham
University, Georgetown University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New
York University, Northeastern University, Northwestern University, Pennsylvania State University, Tufts
University, University of Chicago, University of Denver, University of New Hampshire, University of Notre
Dame, University of San Diego, University of Tampa, University of Vermont, Worcester Polytechnic Institute

Xem thêm tại:
educatius.vn/
MARCO
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BOSTON
Sân bay gần nhất: BOS

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, 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, Khoa học Máy tính, Văn học Anh,
Khoa học Môi trường, Ngôn ngữ và Văn hóa
Pháp, La-tinh, Nhạc lý, Vật lý C, Ngôn ngữ và
Văn hóa Tây Ban Nha, Thống kê, Chính phủ
và Thể chế Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử
Thế giới
Nghệ thuật: Nghệ thuật, Dàn hợp ca, Ban
hòa nhạc, Ban diễu hành, Dàn giao hưởng
bộ dây
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu trên
băng, Điền kinh phối hợp trong nhà, Trượt
tuyết, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Chèo
thuyền buồm, Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc côn
cầu trên sân, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Thể dục dụng cụ, Khúc
côn cầu trên băng, Điền kinh phối hợp trong
nhà, Trượt tuyết, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng vợt, Chèo thuyền buồm,
Bóng mềm, Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm hát A Cappella, CLB Hoạt hình, CLB Nghệ thuật, Hội
bạn thân, Dàn hợp ca, CLB Máy tính, Nhóm
Nhảy, Kịch nghệ, Cơ khí, Thời trang, Liên
minh Đồng-Dị tính, Ghi-ta, Làm báo, Ban
nhạc Jazz, Nhóm Toán học, Tòa án giả lập,
Hội Nghệ thuật Danh dự Quốc gia, Hội Danh
dự Quốc gia, Đôi bạn cùng tiến, Nhóm Khoa
học, Hội Shakespeare, Tiếng Tây Ban Nha,
Ban chấp hành hội Học sinh, Đàn Ukulele,
UNICEF, Nhận biết Quyền Phụ nữ, CLB Kỷ
yếu, Doanh nhân trẻ
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

“Em chọn Marblehead High Sch
ool vì muốn học tại một trườ
ng gần Boston - là nơi có nhữ
học mà em yêu thích, như Har
ng trường đại
vard và MIT. Xét về thể thao
và cơ sở vật chất, đây là ngô
vời. Trong số các trường mà
i trường rất tuyệt
em tìm hiểu, Marblehead đượ
c đánh giá là 1 trong những
khóa học thách thức nhất. Em
trường có những
cũng luôn cảm thấy mình đượ
c bao quanh bởi những con
người tuyệt vời
và sẵn sàng giúp đỡ em vượ
t qua khó khăn.” - Marco đến
từ Ý

marblehead.org | marbleheadschools.org

**Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

BỐN
MÙA

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