OH
NAM NỮ BỐN MÙA

Bishop Rosecrans
High School

COLUMBUS
Mã sân bay: CMH

Zanesville, OH
VỊ TRÍ:

• Dân số: 25,586 người
• Cách Columbus 50 phút lái xe về phía Đông
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 10-12
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 215

BISHOP ROSECRANS
HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cộng đồng ấm áp và thân thiện
• Nằm trong top 50 các trường trung học
tư thục tốt nhất ở Ohio
• Xếp hạng A trên Niche.com

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh của trường: 124
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:10
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: KHÔNG

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Được thành lập vào năm 1950, Bishop Rosecrans High School là một trường trung học
tư thục công giáo. Bishop Rosecrans có bốn chương trình học đầy thử thách: Học thuật
cơ bản, Dự Bị Đại Học, Chương Trình Dự Bị Đại Học Nâng cao và Khóa học Danh Dự. Học
sinh luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn và 100% học sinh tốt nghiệp
được nhận vào đại học.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường nằm trong khuôn viên rộng 2 mẫu Anh, đối diện công viên Pioneer của thành
phố Zanesville. Cơ sở vật chất nổi bật bao gồm một phòng tập, bể bơi và các sân thể
thao ngoài trời.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Bishop Rosecrans High School có chương trình thể thao phát triển mạnh, với nhiều môn
thể thao đạt giải vô địch hoặc lọt vào vòng chung kết. Đội tuyển bóng rổ nữ đã giành giải
vô địch năm 2013 và đội tuyển bóng đá lọt vào vòng chung kết năm 2017.
Học sinh Bishop Rosecrans có thể tham gia các khóa học nghệ thuật hoặc các CLB như
hợp xướng, kịch nghệ và ban nhạc.

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB
Nghệ thuật: Nghệ thuật (Nâng cao đến Sơ
cấp), Hợp xướng, Nghệ thuật căn bản, Nhạc
cụ, Ban nhạc Pep
Thể thao:
Lưu ý: Du học sinh visa F-1 không đủ điều
kiện tham gia thể thao.
Hoạt động ngoại khóa: Hội quản lý khuôn
viên trường, Kịch nghệ, CLB Xây dựng kĩ
năng cá nhân, Vấn đáp, Hiệp hội danh dự
quốc gia, Hội Cuộc thi Học thuật, CLB Trượt
tuyết, Hội đồng học sinh
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Zanesville là một thành phố nhỏ nằm ở phía Đông Nam của Ohio. Khu vực trung tâm
thành phố có các phòng trưng bày, nhà hát, khu mua sắm và nhà hàng phục vụ nhu cầu
của học sinh. Lái xe khoảng một giờ đồng hồ từ trường, học sinh có thể khám phá thành
phố Columbus. Khu vực này là nơi có một số trường đại học nổi tiếng nhất của Mỹ như
Ohio University, The Ohio State University, Central Ohio Technical College, và các công ty
lớn như nhà bán lẻ Mỹ Hollister.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Ashland University, Belmont University, Bowling
Green State University, Capital University, Cleveland State University, Columbus College of Art and Design,
Kentucky Mountain Bible College, Massachusetts Institute of Technology, Miami University, Ohio University,
Ohio State University, Ohio Dominican University, Suffolk University, University of Cincinnati, Wright State
University, Xavier University, Zane State College
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

TƯ THỤC

