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• Dân số: 6,000 người
• Cách thành phố New York 1 tiếng 20 phút
lái xe về phía Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Có mưa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-11,
yêu cầu phải có bảng điểm & passport
• ELTiS tối thiểu: 205

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cơ sở vật chất chuyên biệt cho các lớp về
Kinh doanh, Khoa học và Nghệ thuật
• Những bãi biển tuyệt đẹp chỉ cách
trường một quãng đi bộ ngắn
• Nhiều câu lạc bộ & thể thao phong phú

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 450
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:13
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 1923, St. Rose High School là trường Tư thục Bán trú theo đạo
Công giáo, tọa lạc tại Belmar, tiểu bang New Jersey. St. Rose giảng dạy những chương
trình học thuật cao cấp, với vô số các khóa Nâng cao (AP), cùng nhiều hoạt động ngoại
khóa thú vị để các học sinh trải nghiệm.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Chỉ cách thành phố New York một đoạn lái xe ngắn, cơ sở vật chất của trường bao gồm 1
cửa hàng trong khuôn viên trường để học sinh có thể dễ dàng mua sắm những món đồ
có logo của trường St. Rose, Xưởng Biểu diễn Nghệ thuật, Học viện Kinh doanh, không
gian sản xuất STREAM, Trung tâm Hoạt hình, Video và Giải trí.
THỂ THAO & NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế được khuyến khích tham gia vào các môn thể thao, câu lạc bộ và sự
kiện tại St. Rose High School. Trường có nhiều môn thể thao để học sinh thỏa thích lựa
chọn, một số môn tiêu biểu như chèo thuyền, bóng đá, đánh gôn, ném bóng bowling,
bóng rổ và khúc côn cầu trên sân.
Nhà trường có những chương trình nghệ thuật ấn tượng không kém, bao gồm thiết kế
đồ họa, kiến trúc, làm gốm sứ, dàn nhạc, giới thiệu kèn túi, và dàn hợp xướng!
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Cộng đồng ven biển của Belmar nổi tiếng & được nhiều người yêu thích vì có những bãi
biển tuyệt đẹp được xếp hạng hàng đầu, và đời sống bình dị đặc trưng của một thị trấn
nhỏ. Belmar là địa điểm nghỉ mát nổi tiếng không chỉ vì những đặc điểm trên, mà còn
do nơi đây rất gần với New York và Philadelphia! Các bãi biển là nơi dành cho tất cả mọi
người - bạn có thể tắm nắng, bơi lội, câu cá và thậm chí là lướt sóng!
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Boston College, Bucknell University, California
Polytechnic State University, Catholic University of America, Depaul University, Drexel University, Fordham
University, New York University, University of Notre Dame, Pennsylvania State University, Villa Nova
University, University of Virginia

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 AB, Ngôn ngữ Anh, Khoa học Môi
trường, Lịch sử Châu Âu, Kinh tế Vĩ mô, Vật
lý 1, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha,
Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch
sử Thế giới
Nghệ thuật: Thiết kế 2D, Vẽ và Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật, Dàn hợp xướng,
Gốm sứ, Vẽ tranh, Thiết kế Đồ họa, Giới
thiệu về kèn túi, Hòa tấu nhạc Pop, Dàn
nhạc hòa tấu, Nghệ thuật Biểu diễn
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Chèo thuyền,
Bóng đá, Lướt sóng
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling,
Khúc côn cầu trên băng, Bơi lội, Điền kinh,
Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng vợt,
Quần vợt, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Chèo thuyền, Bóng đá, Lướt sóng,
Quần vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling,
Đội cổ vũ, Bơi lội, Điền kinh
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng vợt, Bóng mềm,
Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB Phim ảnh, CLB
Rô-bốt, STEM, TED-Ed, Phòng thu Chương
trình truyền hình, Yoga/Thiền tịnh
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.
**Quy định của bang có thể hạn chế học sinh chơi thể thao trong một số trường hợp.

VỊ TRÍ:

