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Nauset Regional
High School
Eastham, MA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 5,000 người
• Cách Boston 2 tiếng lái xe về hướng
Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

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

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB)
• Đạt danh hiệu Trường Xuất Sắc Blue
Ribbon
• Chương trình STEM nổi bật

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 960
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:24
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc trên bán đảo Cape Cod nổi tiếng của bang Massachusetts, ngôi trường Nauset
Regional High School từng đoạt giải thưởng đã được xếp hạng TOP 30 trường Trung học
Công lập tốt nhất ở Massachusetts. Trường có giảng dạy chương trình ESL, chương trình
Bằng Tú tài Quốc tế (IB) uy tín và chương trình STEM.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nauset Regional High School là một trong vài trường trung học hiếm hoi tọa lạc ngay
trong công viên quốc gia. Khuôn viên độc đáo có 9 tòa nhà bao quanh một khoảng sân
lớn ngoài trời. Gần đây trường đã cải thiện sân cỏ nhân tạo hiện đại, các thiết bị tập thể
dục và cử tạ mới trong trung tâm thể dục. Nhà trường có kế hoạch cải tạo thêm trong
giai đoạn năm 2020-2025.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Vị trí của trường cho phép giảng dạy các môn thể thao độc đáo như Lái thuyền buồm.
Đội bóng đá nam của trường đã giành được 2 chức vô địch của bang trong 3 năm qua.
Ngoài các chương trình âm nhạc và kịch nghệ đã giành giải thưởng, Nauset Regional còn
cung cấp các khóa học nghệ thuật độc đáo như Kiến trúc, Kỹ thuật làm video, Làm đồ
trang sức, Nghệ thuật Ẩm thực, và nhiều hơn nữa.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Nauset Regional High School đã giành được nhiều danh hiệu như Massachusetts Compass School, Trường Xuất sắc National Blue Ribbon, NEASC Exemplar School, Trường
Trung học Tốt nhất theo tạp chí Newsweek và huy chương Bạc theo US News and World
Report.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Eastham nằm ở trung tâm của Công viên Quốc gia Cape Cod, chỉ cách biển nửa dặm và
cách thành phố Boston 2 giờ lái xe. Cape Cod là một khu vực độc đáo và mang tính biểu
tượng, nổi tiếng với những bãi biển, đường đi bộ đường dài, nhiều ngọn hải đăng, học
sinh có thể ngắm cá voi, lái thuyền buồm, thưởng thức hải sản, và nhiều hơn nữa.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 90%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston University, Connecticut College,
Dartmouth College, Harvard College, Massachusetts College of Art and Thiết kế, Michigan State University,
Middlebury College, Montana State University, Oberlin College of Arts and Sciences, Providence College,
Rensselaer Polytechnic Institute, Rhode Island School of Thiết kế, San Diego State University, Syracuse
University, The George Washington University, The Ohio State University, University of California - Davis,
University of Massachusetts, University of New Hampshire, University of Southern California, University of
Vermont, Wentworth Institute of Technology, Worcester Polytechnic Institute

BOSTON
Sân bay gần nhất: BOS

NAUSET REGIONAL
HIGH SCHOOL

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, Tiếng Hoa,
Tiếng Pháp, Tiếng Đức, 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, Ngôn ngữ Anh, Văn
học Anh, Khoa học Môi trường, Lịch sử Châu
Âu, Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Kinh tế Vi
mô, Vật lý, Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn hóa
Tây Ban Nha, Xác suất Thống kê, Xưởng nghệ
thuật, Thể chế Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Diễn xuất, Thiết kế Kiến trúc,
Ban nhạc, Dàn hợp ca, Nặn đất sét, Nghệ
thuật Ẩm thực, Sản xuất Kịch nghệ, Vẽ và Hội
họa, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa, Đàn
ghi-ta, Nhạc Jazz, Làm đồ trang sức, Làm đồ
sắt, Nhạc lý, Dàn nhạc, Dàn nhạc Bộ gõ, Nhiếp
ảnh, Đàn dương cầm, In ấn, Sáng tác vở kịch,
Sản xuất trong Thể thao, Xưởng nghệ thuật,
Kỹ thuật làm video, Làm đồ gỗ, Làm kỷ yếu
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, Bơi lội, Đấu vật
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, Khúc côn cầu trên băng,
Điền kinh phối hợp trong nhà, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng vợt, Bóng mềm,
Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Hội Bạn thân, CLB
Cờ vua, Văn hóa Trung Quốc, Ẩm thực, Khiêu
vũ, Kịch nghệ, Sinh thái học, Hội Xanh lá, Môi
trường sống cho Nhân loại, Quốc gia Haiti,
Học viện Nhân quyền, Tương tác, CLB Key,
Đan móc len, Tạp chí Văn học, Nhóm Toán
học, Tòa án giả lập, Mô hình Liên hiệp quốc,
Hội Danh dự Quốc gia, Lái thuyền buồm, Hội
Học sinh, Nhà hát, Dàn nhạc Thế giới, Viết
văn, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

viên
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*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

CÔNG LẬP NAM NỮ

