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• Dân số: 42.390 người
• Phía tây bắc Boston, cách 30 phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ẩm

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP: Từ 55
TOEFL: Từ 70
ELTiS: Từ 222

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 1.280 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:17
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 9
Kỳ mùa Thu kết thúc: Giữa tháng 1
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Cuối tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Trường nhận học sinh quốc tế: 01

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Arlington là một trung học công lập lớn, cách Boston không xa. Chương trình đào tạo chất lượng cao
gồm hơn 15 môn nâng cao (AP). Cựu học sinh của trường có nhiều vận động viên chuyên nghiệp,
nổi bật có nữ diễn viên đoạt giải Oscar Olympia Dukakis, nghệ sĩ hài Dane Cook. Hàng năm trường
đều nhận xét tuyển học sinh quốc tế.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên trường bao quanh một tòa kiến trúc thuộc địa có tên “Nhà Fusco”. Hệ thống cơ sở vật
chất còn bao gồm sân thể thao ngoài trời phục vụ cho nhiều đội nhóm, một trung tâm truyền thông
chuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Hoạt động thể thao được chú trọng ở Arlington. Đội tuyển khúc côn cầu và bóng vợt của trường hầu
như luôn chiến thắng tại các giải vô địch toàn bang trong giai đoạn trước năm 2000, đội tuyển chạy
việt dã và bóng đá nữ giành giải nhất trong nhiều cuộc thi cấp khu vực và cấp bang. Học sinh quốc
tế được khuyến khích tham gia chương trình đào tạo nghệ thuật đặc biệt của trường. Học sinh có
thể phát triển năng khiếu sáng tạo cá nhân trong các lớp như Công nghệ âm nhạc và Viết nhạc phim.
CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Arlington được trang tin U.S News and World Report trao Huy chương vàng hạng mục Trường trung
học hàng đầu nước Mỹ, xếp hạng 16 toàn bang và hạng 419 toàn quốc. Tạp chí Boston xếp hạng
trường Arlington thứ 37 hạng mục Trường trung học công lập xuất sắc nhất Boston.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Arlington là một thị trấn ngoại ô thành phố Boston, chỉ mất vài phút đi xe. Người dân đến định cư
từ thế kỷ 17, nơi đây có lịch sử lâu đời thời kỳ sơ khai của nước Mỹ. Arlington có nhiều hoạt động
văn hóa ngoài trời được tổ chức quanh năm. Thị trấn rất gần bờ biển (Vịnh Cape Cod) và khu nghỉ
dưỡng trượt tuyết (các dãy núi thuộc bang New Hampshire, Vermont và Maine)
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 92%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Amherst College, Babson College, Berklee College
of Music, Boston College, Boston University, Brown University, Cornell University, Georgetown
University, Georgia Institute of Technology, Harvard University, Johns Hopkins University,
Massachusetts College of Art and Design, Massachusetts Institute of Technology (MIT), McGill
University, New York University, Northwestern University, Princeton University, Rensselaer
Polytechnic Institute, Rhode Island School of Design (RISD), University of Chicago, University of
Pennsylvania, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Pháp, Ý, Latinh, Tây
Ban Nha, và rất nhiều ngôn ngữ khác được
đào tạo trực tuyến
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học máy
tính A, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học
môi trường, Lịch sử Châu u, Văn hóa và ngôn
ngữ Pháp, Ngôn ngữ Latinh, Vật lý 1, Vật lý 2,
Tâm lý học, Văn hóa và ngôn ngữ Tây Ban Nha,
Thống kê, Mỹ thuật thiết kế, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Ban nhạc, Làm gốm, Đồng ca,
Kịch nghệ, Bình luận, Truyền thông tổng hợp,
Công nghệ âm nhạc, Nhạc giao hưởng, Nhiếp
ảnh, Sáng tác nhạc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chèo thuyền, Chạy việt dã, Khúc
côn cầu, Bóng bầu dục, Golf, Bóng đá, Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ, Băng cầu, Thể thao tổng
hợp chạy, nhảy, ném, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Tennis, Thể
thao tổng hợp chạy, nhảy, ném, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chèo thuyền, Chạy
việt dã, Khúc côn cầu, Bóng đá, Bơi lội, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Thể dục
dụng cụ, Băng cầu, Thể thao tổng hợp chạy,
nhảy, ném
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Tennis, Thể
thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Nông nghiệp, Kịch,
CLB Gay/Straight Alliance, Văn hóa Ấn Độ,
Toán Olympiad, Nhóm Toán học, CLB Mock
Trial, Giả lập hoạt động tổ chức LHQ, Hoạt
động xã hội NHS, Nhóm thi vấn đáp, Người
máy, CLB Khoa học, Khoa học Olympiad,
Trượt tuyết, Diễn thuyết, Phát thanh thể
thao, Ban chấp hành Hội học sinh, Hội nữ
sinh, Quốc hội giả lập
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG
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*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

