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THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 25.000 người
• Hướng bắc Boston, cách 30 phút
lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ẩm
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận lớp 11-12
SLEP: Từ 50
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 215

•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 987 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:16
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

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 1

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Burlington là trường đào tạo chương trình trung học 4 năm toàn diện, trường ứng dụng các công
nghệ tiên tiến nhất vào việc giảng dạy. Trường áp dụng cơ chế học tập 1:1, tất cả giáo viên và học
sinh đều được cấp iPad phục vụ việc dạy và học.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Hệ thống cơ sở vật chất trong khuôn viên trường gồm có trung tâm biểu diễn nghệ thuật chuyên
nghiệp tích hợp hệ thống ánh sáng và âm thanh hiện đại, sàn trình diễn thời trang, máy chiếu, màn
chiếu, và phòng thay đồ.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trung học Burlington khuyến khích học sinh tham gia những chương trình thể thao liên trường vì
đây là cơ hội lớn không thể bỏ lỡ. Huấn luyện viên trường có khả năng quản lý tốt hay cựu học sinh
có năng khiếu thể thao nổi bật, đóng góp cho đội tuyển của trường sẽ được lưu danh tại Đại sảnh
thể thao Danh dự của trường. Chương trình đào tạo nghệ thuật luôn chào đón học sinh tham gia
với sự đa dạng về khoá học và câu lạc bộ. Một số đặc điểm nổi bật gồm có phòng luyện thanh, lớp
Thiết kế nội và ngoại thất, Mỹ thuật truyện tranh.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Burlington là một thành phố phát triển toạ lạc ngay trung tâm vùng New England, nơi đây nổi tiếng
vì có lịch sử lâu đời và một số trường thuộc Ivy League. Thành phố chỉ cách Boston 20 phút, New
Hamshire 30 phút, và chỉ mất khoảng 1 giờ để đến Rhode Island.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 95%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Bentley University, Boston University, Brown University,
Curry College, Dartmouth College, Drexel University, New York University, Northeastern University,
Rhode Island College, Salem State University, School of the Art Institute Chicago, Stanford University,
Tufts University, University of Hartford, University of Massachusetts, University of New Hampshire,
University of Rhode Island, Worcester State University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu, Tiếng Pháp, Tây
Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hoá học, Khoa học máy
tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học
môi trường, Tâm lý học, Ngôn ngữ và văn hoá
Tây Ban Nha, Thống kê, Lịch sử nước Mỹ, Lịch
sử thế giới
Nghệ thuật: Diễn hoạt, Ban nhạc, Làm gốm,
Đồng ca, Thiết kế, Mỹ thuật kỹ thuật số, Kịch
nghệ, Vẽ chì và Sơn màu, Thiết kế đồ hoạ,
Hoạ hình và Mỹ thuật truyện tranh, Chơi nhạc
cụ, Thiết kế nội và ngoại thất, Ban nhạc Jazz,
Nhạc lý, Nhạc kịch, Nhiếp ảnh, Điêu khắc, Mỹ
thuật thiết kế, Phòng luyện thanh, Thiết kế
web
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Golf,
Bóng đá, Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ, Băng cầu, Điền kinh
trong nhà, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Tennis, Điền
kinh
Nữ:
Mùa thu: Cổ vũ thể thao (Cheerleading), Chạy
việt dã, Khúc côn cầu, Golf, Bóng chuyền
Mùa đông: Cổ vũ thể thao (Cheerleading),,
Bóng rổ, Thể dục dụng cụ, Điền kinh trong
nhà, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Tennis, Điền
kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB Phiêu lưu mạo
hiểm, Ân xá quốc tế, Anime, Âm thanh/
Hình ảnh, Cờ, Tranh luận, Tiếng Pháp, Nhà
giáo tương lai, Tiếng Ý, Tiếng Latinh, Hội Toán
học, Giả lập hoạt động tổ chức LHQ, Đa văn
hoá, Hội Học Sinh Giỏi Quốc Gia, Người máy,
Olympiad Khoa học, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ

“Năm du học tại bang Massachusetts là điều tuyệt vời nhất
đối với em. Cảm giác nơi đây thân thuộc như ở nhà vậy.”
– Jinzhen đến từ Trung Quốc
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