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Mt. Lebanon
High School
Pittsburgh, PA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 300,000 người
• Tọa lạc tại Pittsburgh
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12
• TOEFL tối thiểu: Không quy định mức tối
thiểu
• ELTiS tối thiểu: 215

PITTSBURGH
Sân bay gần nhất: PIT
MT. LEBANON
HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng A + và hạng 10 trong danh
sách Những trường Công lập tốt nhất tại
Pennsylvania trên Niche.com
• Đoạt giải 2019 NAMM Cộng đồng Giáo
dục Âm nhạc tốt nhất lần thứ 11 liên tiếp
• Đội ngũ giáo viên/cố vấn tận tâm giúp đỡ
các học sinh quốc tế

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 1,760
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:16
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Mt. Lebanon High School là trường Công lập với tổng số lượng học sinh là 1,760 em. Bên
cạnh giải thưởng Blue Ribbon danh giá, trường còn được tạp chí US Newsweek đánh giá
là TOP 500 trường trung học hàng đầu ở Mỹ và được xếp hạng nhất ở vùng Tây tiểu bang
Pennsylvania theo Pittsburgh Business Times.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 26 mẫu Anh của trường có 1 thư viện với 100,000 đầu sách khác nhau,
1 khu tổ hợp Mỹ thuật với 2 nhà hát, các xưởng nghệ thuật thị giác, 1 phòng tập nhảy
chuyên nghiệp, nhiều phòng thu âm nhạc, 1 xưởng sản xuất chương trình TV đầy đủ
thiết bị, các phòng thí nghiệm khoa học/máy tính/sáng tác, 3 phòng tập thể hình, bể bơi
trong nhà, sân vận động 7,200 chỗ ngồi với sân bóng bầu dục và đường đua điền kinh.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế được khuyến khích tham gia vào hơn 26 đội thể thao vô địch liên
trường.
Mt Lebanon có chương trình nghệ thuật đa dạng với các lớp học như công nghệ âm
nhạc và kỹ thuật nhà hát.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Mt. Lebanon đã nhận được giải thưởng Trường Trung học Công lập Truyền thống số 1
theo đánh giá của Pennsylvania School Performance Profile và hạng 5 giải Quận trường
Kỹ thuật số Toàn quốc do Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật số và Hiệp hội Quận trường Công
lập Toàn quốc trao tặng.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Pittsburgh gần đây đã được bầu chọn là một trong “Những địa điểm du lịch tuyệt vời
nhất năm 2016” theo Travel + Leisure và được xếp hạng 1 về “Thành phố ẩm thực” của
quốc gia theo Zagat. Thành phố này sẽ đem lại cho học sinh nhiều trải nghiệm thú vị
với hàng loạt những hoạt động trong nhà và ngoài trời, cùng các địa điểm nổi tiếng như
Carnegie Mellon University.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Brown University, Columbia University, Cornell
University, Dartmouth College, Duke University, Georgetown University, Harvard University, Johns Hopkins
University, Julliard School, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University, Ohio State
University, Pennsylvania State University, Princeton University, Purdue University, Stanford University,
Syracuse University, Tufts University, University of Chicago, University of Michigan, University of North
Carolina, University of Notre Dame, University of Pennsylvania, University of Pittsburgh, University of
Virginia, Vanderbilt University, Yale University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Latinh, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích BC, Hóa học, Khoa học Máy tính A, Ngôn
ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học Môi trường,
Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp,
Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Nhạc lý, Vật lý C:
Điện và Lực từ, Vật lý C: Cơ học, Tâm lý học,
Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Thống kê,
Xưởng nghệ thuật: 2D, Xưởng nghệ thuật:
Thiết kế 3D, Xưởng nghệ thuật: Vẽ tranh,
Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật 2D, Nghệ thuật, Ban
nhạc, Làm gốm sứ, Dàn hợp xướng, Khiêu
vũ, Truyền thông, Công nghệ âm nhạc, Dàn
nhạc, Kỹ thuật Nhà hát, Nhà hát, Sản xuất
video và Làm phim kỹ thuật số, Dàn nhạc cụ
bộ Khí
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Nhóm chèo thuyền, Chạy việt dã,
Bóng bầu dục, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Điền kinh phối hợp
trong nhà, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Nhóm chèo thuyền,
Đấu kiếm, Bóng vợt, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc côn
cầu trên sân, Đánh gôn, Bóng đá, Quần vợt,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Điền kinh phối hợp
trong nhà, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Bắn cung, CLB Nghệ
thuật, Ban nhạc, Dàn hợp xướng, Sáng tác
văn học, Nhóm chèo thuyền, Tranh luận, Môi
trường, Thời trang, Phim, Liên minh Đồng-Dị
tính, Khúc côn cầu, Đầu tư, Tạp chí Văn học,
Tòa án giả lập, Liên hiệp quốc giả lập, Dàn
nhạc cụ bộ Gõ, Nhiếp ảnh, Nhóm Rô-bốt,
Trượt tuyết, Hội đồng học sinh, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ
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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 thể thao trong một số trường hợp.

CÔNG LẬP NAM NỮ

