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Providence Catholic
High School
New Lenox, IL
VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 25,000 người
• Cách Chicago 1 tiếng lái xe về phía Tây Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận khối lớp 9-11
TOEFL tối thiểu: 80
TOEFL Jr tối thiểu: 785
ELTiS tối thiểu: 212

PROVIDENCE
CATHOLIC
HIGH SCHOOL

• Được nhận giải thưởng về giáo dục
Augustinian Secondary Education Award
• Giảng dạy hơn 20 khóa học Nâng cao AP
và Danh dự
• Xếp hạng A- trên Niche.com
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 1,000
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: KHÔNG

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Providence Catholic High School là một trường tư bán trú dành cho cả nam và nữ sinh,
nằm cách Chicago một tiếng lái xe về phía Nam, giảng dạy 36 khóa học Danh dự và Nâng
cao (AP), cùng 103 khóa dự bị Đại học. Những học sinh sau tốt nghiệp của trường liên
tục được nhận vào những trường Đại học hàng đầu ở Mỹ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên rộng 75 mẫu Anh của trường có sân vận động bóng bầu dục với sân cỏ tổng
hợp và đường chạy điền kinh sử dụng được trong mọi thời tiết, nhiều sân thể thao và thi
đấu, ngoài ra trường cũng có một đường chạy việt dã, hai phòng tập thể dục dụng cụ,
phòng tập riêng cho bộ môn đấu vật và một trung tâm tập thể hình/nâng tạ.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các đội thể thao của Providence Catholic High School đã giành được hơn 30 giải vô địch
của tiểu bang và đã đào tạo nên nhiều vận động viên chuyên nghiệp.
Đối với những học sinh yêu thích nghệ thuật, trường có rất nhiều khóa học và hoạt động
cho các em lựa chọn, như nghệ thuật phòng thu, ban nhạc và dàn hợp xướng. Học sinh
được trưng bày tác phẩm của mình trong phòng nghệ thuật của trường.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Đội ngũ giảng viên xuất sắc của trường đã nhận được giải thưởng Augustinian Secondary
Education Award và danh hiệu Who’s Who về Giáo viên giỏi trên toàn nước Mỹ. Bên cạnh
đó, Providence Catholic cũng đã giành được 30 chức vô địch về thể thao trong những
giải đấu do các trường tư thục tại bang Illinois tổ chức.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Cách Chicago chỉ 1 tiếng lái xe về phía Nam, New Lenox là một ngôi làng quyến rũ, hứa
hẹn sẽ đem lại cho học sinh quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về cuộc sống điển hình tại
nước Mỹ. Học sinh có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến Chicago và
ghé thăm các viện bảo tàng, đội thể thao và khu giải trí đẳng cấp thế giới tại đó.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Dartmouth College, Georgia Institute of
Technology, New York University, Northwestern University, Purdue University, Stanford University, Tulane
University, University of Alabama, University of Chicago, University of Illinois, University of Michigan,
University of North Carolina, University of Notre Dame, University of Pennsylvania, Villanova University,
Washington University

“Providence Catholic có hệ thống cơ sở
vật chất rất tuyệt vời, cùng đội ngũ giảng
viên luôn quan tâm, tận tình với học sinh.
Trường có một khóa học Tiếng Anh và Văn
hóa Mỹ độc đáo dành cho học sinh quốc tế,
qua đó giúp các em đạt được thành công
cả về mặt học thuật và xã hội.” – Rebecca
Piduch, Cố vấn Chương trình

74

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học
máy tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Lịch
sử châu Âu, Kinh tế vi mô, Nhạc lý, Tâm lý
học, Vật lý C, Thống kê, Nghệ thuật phòng
thu: Thiết kế 2D, Nghệ thuật phòng thu: Vẽ
tranh, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha,
Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Thiết kế 2D, Ban nhạc, Ban
nhạc Cadet, Dàn hợp xướng Celtic, Hợp
ca, Vẽ tranh, Thiết kế đồ họa, Giới thiệu về
nghệ thuật, Đánh giá Âm nhạc, Tô màu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu trên
băng, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Quần vợt,
Điền kinh, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Đánh gôn,
Nhảy cổ động, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Nhảy cổ
động
Mùa xuân: Khiêu vũ, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Nghệ thuật, Hội
bảo vệ Âm nhạc và Màu sắc, Câu cá bass,
CLB Sách, Dàn hợp xướng, CLB Phim, Môi
trường sống của nhân loại, CLB Pháp luật,
CLB Truyện tranh Nhật bản, Đội Toán học,
Nhóm Mô hình giả lập, Hội Nghệ thuật
Danh dự Quốc gia, Hội Danh dự Quốc gia,
CLB Báo chí, Triết học, CLB Thơ ca, CLB Khoa
học, Hội học sinh, Nhà hát, Nhóm bảo vệ
mùa đông, Hội Danh dự Ngôn ngữ Thế giới,
Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

newlenox.net | providencecatholic.org

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

TƯ THỤC

