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Mt. Hope
High School
Bristol, RI
VỊ TRÍ:

• Dân số: 22,300 người
• Cách Providence 30 phút lái xe về
phía Đông Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 11-12
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 206

PROVIDENCE
Sân bay gần nhất: PVD
MT. HOPE
HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Xếp hạng A trên Niche.com
• Nhận được 8 giải thưởng Advanced Placement
District Honor Roll Awards liên tiếp
• Xếp loại Bạc theo US News and World Report

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 910
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:16
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Cách các bãi biển Đại Tây Dương xinh đẹp chỉ 5 phút lái xe và thủ phủ Providence của
Rhode Island (nơi có trường Ivy League Brown University danh tiếng) 30 phút lái xe, Mt.
Hope High School là một trường Công lập Mỹ chấp nhận học sinh quốc tế lớp 11 và 12.
Trường cung cấp hơn 15 khóa Nâng cao AP, hơn 20 lớp nghệ thuật và 60 hoạt động ngoại
khóa thú vị. Trường cũng hợp tác với các trường cao đẳng địa phương để học sinh được
tham gia vào những khóa học tín chỉ kép.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 42 mẫu Anh của trường có phòng tập thể dục dụng cụ, sân quần vợt,
sân bóng bầu dục, đường chạy điền kinh, sân bóng chày và thư viện với trung tâm truyền
thông kỹ thuật số.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Là một trường có chương trình thể thao nổi bật, các đội tuyển nam của trường đã giành
được nhiều chức vô địch trong các cuộc thi cấp bộ và tiểu bang ở bộ môn Bóng bầu dục,
Bóng rổ, Bơi lội, và Bóng vợt. Các đội thể thao nữ cũng đã giành được nhiều danh hiệu
về Bóng đá, Bóng vợt, Điền kinh trong nhà, Quần vợt, và Bóng mềm.
Khoa Âm nhạc danh tiếng của trường có một ban nhạc diễu hành xuất sắc, cùng nhiều
ban nhạc jazz, hòa nhạc và giao hưởng. Husky News Network là một chương trình truyền
hình trực tiếp vào mỗi sáng do học sinh của trường sản xuất.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Năm 2016, Mt. Hope High School được bình chọn là một trong Những Trường Trung học
Tốt nhất của Mỹ theo US News and Report. Trường cũng đã được Bộ Giáo dục Rhode
Island khen thưởng vào năm 2014.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Bristol là một thị trấn xinh đẹp với rất nhiều công viên và bãi biển. Chỉ mất 90 phút đi xe
lửa từ Boston và 4,5 giờ từ thành phố New York để đến được đây. Nơi đây cũng có rất
nhiều di tích lịch sử như Newport Mansions và Fort Adams.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 85%

NỔI BẬT

VIDEO

Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Assumption College, Boston University,
Bryant University, College of the Holy Cross, James Madison University, Loyola University, Manhattan
College, Marymount Manhattan College, Massachusetts Maritime Academy, Mount Holyoke College, New
York University, Pace University, Pennsylvania State University, Rensselaer Polytechnic Institute, Rhode
Island College, Roanoke College, Savannah College of Art and Design, Temple University, Tufts University,
University of Colorado, University of Connecticut, University of Delaware, University of Maine, University of
Massachusetts, University of Tampa

Xem thêm tại:
educatius.org/
GABRIEL

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:

Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha,
tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Khoa học Môi trường, Lịch sử Châu Âu,
Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Vật lý 1, Tâm lý
học, Văn học và Văn hóa Tây Ban Nha, Xác
suất thống kê, Xưởng nghệ thuật: Thiết kế
2D, Xưởng nghệ thuật: Hội họa, Chính phủ
và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Diễn xuất, Hoạt hình, Danh
mục nghệ thuật, Ban nhạc, Làm gốm sứ,
Hợp xướng, Ban Hòa nhạc và Giao hưởng,
Đồ họa máy tính, Ghi âm kỹ thuật số, Hội
họa, Trò chơi, Đàn ghi-ta, giới thiệu về Nghệ
thuật Nhà hát, Nhạc lý, Tô màu, Nhiếp ảnh,
Sản xuất phim, Dàn hợp ca, Thiết kế trang
web
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Bóng bầu dục, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Điền kinh
phối hợp trong nhà, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng đá,
Quần vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Thể dục
dụng cụ, Điền kinh phối hợp trong nhà
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng vợt, Bóng mềm,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật,
Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ, Cờ vua, Nhóm
Tranh luận, Nhóm DECA, CLB Kịch, Liên
minh Đồng-Dị tính, Ban nhạc Jazz, Nhạc
Jazz ngẫu hứng, Tạp chí văn học, Đội toán
học, Mô hình giả lập, Hội nghệ thuật quốc
gia, Hội danh dự quốc gia, CLB Báo, CLB Rôbốt, Hội Chèo thuyền, Olympic Khoa học,
Hội đồng Học sinh, CLB Bền vững, Làm niên
giám
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

vật
có một đội bóng đá tốt và cơ sở
ng này đều rất tốt bụng. Trường
thể liên hệ các
có
g
cũn
bạn
và
Bạn bè và thầy cô trong ngôi trườ
cần
ân
luôn
nên em rất thích. Giáo viên
chất hiện đại cho môn bóng đá
từ Tây Ban Nha
trong suốt năm học. – Gabriel đến
trợ
hỗ
sự
cần
khi
tư vấn viên mỗi
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*Tất cả các khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
**Các quy định của bang có thể hạn chế chơi thể thao đối với một số trường hợp.

CÔNG LẬP NAM NỮ

