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Sân bay gần nhất: ALB

Keene
Central School
Keene Valley, NY
VỊ TRÍ:

• Dân số: 1,000 người
• Cách Plattsburgh 1 tiếng lái xe về phía
Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• ELTiS tối thiểu: 220

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Nhiều học sinh đã được nhận vào các
trường Cao đẳng và Đại học hàng đầu
• Khung cảnh tuyệt đẹp của dãy núi
Adirondack

HỌC THUẬT:
•
•
•
•

Khối lớp: Mẫu giáo-12
Tổng số học sinh toàn trường: 162
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:11
Cấp bằng Tú tài: CÓ, phải vượt qua 5 kỳ
thi “NY State Regents Exams”

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Keene Central School luôn nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên, nhân
viên, các học sinh và phụ huynh. Thành tích của học sinh tại đây luôn cao hơn mức trung
bình của bang. Quy mô lớp học nhỏ cho phép các em nhận được sự quan tâm cao hơn
từ giáo viên và đem lại sự linh hoạt trong mô hình giáo dục truyền thống. Học sinh có thể
nhận được các tín chỉ Đại học khi đang học tại trường bằng cách tham gia vào các khóa
học AP hoặc những lớp ở cấp độ đại học. Keene Central School là một trong những ngôi
trường sôi động và được đánh giá cao trong quận trường.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Keene Central School chỉ có một tòa nhà học thuật, hứa hẹn đem lại những trải nghiệm
độc đáo cho các học sinh và cho phép nhà trường tạo nên một môi trường tràn đầy sự
quan tâm và ấm áp tình người.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Keene Central School giảng dạy nhiều môn thể thao, và cộng đồng học sinh đoàn kết đã
góp phần tạo nên tinh thần quyết tâm giành chiến thắng cao trong từng vận động viên.
Về nghệ thuật, mục tiêu trong chương trình là mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm
về các bộ môn nghệ thuật khác nhau, giảng dạy về lý thuyết và lịch sử nghệ thuật, phối
hợp học tập trong chương trình chính khóa và vui chơi. Trường có nhiều lớp học như
Làm gốm sứ và Nhiếp ảnh. Học sinh có thể thể hiện bản thân trong một khuôn viên an
toàn, đồng thời bồi dưỡng và phát triển khả năng sáng tạo của mình.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Keene Central School là một cộng đồng quan trọng và được yêu mến tại thị trấn Keene,
New York, nơi được biết đến với cái tên “Ngôi nhà của những Đỉnh Cao”, nằm ở trung
tâm của Dãy núi Adirondack. Cách ngôi làng Olympic - Lake Placid 15 dặm, học sinh có
thể trượt tuyết và trượt băng nghệ thuật tại các khu vực đạt chuẩn Olympic trong suốt
thời gian học tập tại trường. Học sinh cũng có thể đến thành phố New York - cách trường
5 tiếng lái xe - để tham gia vào những sự kiện văn hóa thú vị.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 92%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Bates College, Champlain College, Colby College,
Colgate University, Cornell University, Endicott College, Franklin Pierce University, Green Mountain College,
Hartwick College, Harvard University, McGill University, Middlebury College, Paul Smith’s College, Pratt
Institute, Sarah Lawrence College, Saint Lawrence University, Swarthmore College, University of Notre
Dame, University of Rochester, Williams College, Yale University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh
Nghệ thuật: Thiết kế theo phong cách của
vùng Adirondack, Ban nhạc, Làm gốm sứ,
Dàn hợp xướng, Thiết kế Sáng tạo, Vẽ tranh
và Hội họa, Nhạc lý, Nhiếp ảnh, Điêu khắc,
Xưởng nghệ thuật
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Bóng chày, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Bóng mềm
Hoạt động ngoại khóa: Ban nhạc, Dàn hợp
xướng, CLB Kịch, Pháp y, CLB Key, Hiệp hội
Danh dự Quốc gia, Nói chuyện trước công
chúng, Hội đồng Học sinh, CLB Thi đấu Thể
thao
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

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

CÔNG LẬP

