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• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-11;
Chỉ nhận học sinh lớp 12 chuyển từ một
trường khác ở Mỹ
• TOEFL tối thiểu: 52-97 (Tùy vào lớp học
sinh đăng ký)
• TOEFL Jr tối thiểu: 745-900 (Tùy vào lớp
học sinh đăng ký)

• Có thế mạnh về bóng bầu dục; 3 lần giành
chức vô địch toàn bang
• Ban nhạc diễu hành đã giành được nhiều
giải vô địch của tiểu bang
• Chương trình nghệ thuật đoạt giải thưởng
• Khối lớp: Mẫu giáo-12
• Tổng số học sinh toàn trường: 1,464
• Tổng số học sinh bậc trung học: 311 (28 học
sinh quốc tế)
• Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:18
• Yêu cầu đồng phục: CÓ
• Tôn giáo: Thiên Chúa giáo
• Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Tại trường Trinity Christian, giáo viên được sử dụng thiết bị công nghệ cao gồm bảng
tương tác thông minh và máy tính bảng. Nhà trường giảng dạy 20 lớp Danh dự và 3
khóa Nâng cao (AP) trở lên hằng năm năm, ngoài ra còn có các lớp tín chỉ kép liên kết với
Florida State College và Trinity Baptist College. Nhiều học sinh tốt nghiệp được nhận vào
các đại học, cao đẳng danh tiếng trên cả nước.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trinity Christian nằm trong khuôn viên rộng 150 mẫu Anh. Học sinh quốc tế có thể thư
giãn giữa các lớp học hoặc tận hưởng thời tiết nắng ở Florida trong giờ ăn trưa với bạn
bè. Ngoài ra trường còn trang bị 5 phòng máy tính phục vụ nhu cầu của học sinh.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chương trình thể thao của trường Trinity Christian có rất nhiều môn để các em học sinh
cả nam lẫn nữ có thể tham gia thi đấu.
Nhà trường cũng có nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng tốt ở Florida, chẳng hạn
như ban nhạc diễu hành và vẽ tranh. Trường cũng có các lớp học cá nhân dành cho Đàn
dương cầm và Luyện thanh, được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên giàu trình độ chuyên
môn.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Jacksonville là thành phố lớn nhất ở bang và nằm trên bờ biển phía Đông Bắc của Florida.
Học sinh quốc tế có thể trải nghiệm thời tiết tuyệt vời ở Florida, một thành phố lớn với
nhiều hoạt động vui chơi, bãi biển và các trường đại học nổi tiếng.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 99%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Auburn University,
Baylor University, Brandeis University, Carnegie Mellon University, Clemson University, Drexel University,
Eastern Kentucky University, Embry Riddle Aeronautical University, Florida State University, Hofstra University, Iowa State University, Jacksonville University, Louisiana State University, Michigan State University,
New York University, Ohio State University, Ohio University, Pennsylvania State University, Purdue University,
University of Alabama, University of Arizona, University of California, University of Connecticut, University
of Vermont, University of Wisconsin-Madison, Vassar College, Virginia State University, Washington State
University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, Tiếng
Trung Quốc, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng
La-tinh, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích, Hoá
học, Địa lý nhân văn, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Ban nhạc, Hợp ca, Ban nhạc
hoà tấu, Vẽ chì và Sơn màu, Kịch nghệ,
Ban diễu hành, Diễn thuyết, Ban nhạc giao
hưởng, Sản xuất trong nhà hát
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng mềm, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật, CLB
Kinh thánh, Dàn hợp xướng, Máy tính, Kịch,
Thực tập, CLB Quốc tế, Ban nhạc Diễu hành,
Hội Danh dự Quốc gia, Nghệ thuật Cá nhân
và CLB Bài học Âm nhạc, CLB Khoa học, Hội
học sinh, Ban nhạc giao hưởng, Nhà hát
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG
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*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

• Dân số: 854,000 người
• Tọa lạc tại thành phố Jacksonville
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm

