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• Dân số: 14.925 người
• Phía tây nam Boston, cách 45 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 45
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 206

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 1.050 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:20
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 1
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 2
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
Hopkinton là trường trung học công lập tại vùng New England, một trong những khu vực
xinh đẹp nhất nước Mỹ. Trường có THÀNH TỰU học thuật ấn tượng với điểm SAT trung
bình 1230 và có nhiều môn nâng cao (AP). Trường khuyến khích học sinh tự nguyện tham
gia các hoạt động độc đáo, mới lạ nhằm tạo nên sự khác biệt theo hướng tích cực.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên trường trung học Hopkinton nằm ở vùng ngoại ô xinh đẹp với nhiều tiện nghi
thể thao, phòng học và phòng thí nghiệm hiện đại.

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Pháp, Latinh (Vỡ
lòng, Học trực tuyến), Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Giải tích AB, Giải tích BC, Hóa học,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học môi
trường, Ngôn ngữ và văn hoá Pháp, Vật lý,
Tâm lý học, Ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban
Nha, Thống kê, Chính trị và Hệ thống chính
quyền Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh có thể tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá, môn thể thao, CLB để có được
một trải nghiệm trung học tuyệt vời nhất. Chương trình thể thao của trường từng vào
chung kết và chiến thắng nhiều giải vô địch ở các hạng mục như khúc côn cầu, bơi lội,
tennis. Chương trình đào tạo nghệ thuật nổi bật với lớp Gold Musicians, một cơ hội
không thể bỏ lỡ đối với những học sinh có năng khiếu âm nhạc.

Nghệ thuật: Diễn hoạt, Ban nhạc, Đồ gốm,
Đồng ca, Mỹ thuật máy tính, Hình ảnh kỹ
thuật số, Thiết kế thời trang may mặc, Diễn
hoạt Flash, Thiết kế đồ họa, Vẽ chì và Sơn
màu, Nhiếp ảnh

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Năm 2017, Hopkinton được xếp hạng 3 Trường giỏi nhất bang Massachusetts. Trường
được trang tin U.S. News and World Report đánh giá chất lượng Vàng. Hơn 150 học sinh
trường là thành viên của tổ chức danh giá Hoạt động xã hội NHS.

Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Bóng đá, Đánh gôn, Bóng đá Mỹ
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu trên băng,
Bơi, Điền kinh, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Tennis,
Điền kinh

CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Hopkinton được biết đến là điểm khởi hành của cuộc thi Marathon Boston danh tiếng.
Là một làng ngoại ô xinh đẹp với nhiều không gian rộng lớn, hồ nước đẹp như tranh vẽ
và phong cảnh hữu tình. Tại Hopkinton có khá nhiều ngôi nhà lịch sử lâu đời, trung tâm
thị trấn nhộn nhịp với không ít cửa hàng, thư viện, quán ăn.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 94%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Berklee College of Music, Boston College, Boston
University, Brown University, Butler University, Colby College, College of William and Mary, Cornell
University, Dartmouth College, Duke University, Harvard University, Loyola Marymount University,
New York University, Oberlin College, Providence College, Rensselaer Polytechnic Institute,
Skidmore College, Swarthmore College, Tufts University, Tulane University, University of North
Carolina, University of Notre Dame, University of Pennsylvania, Villanova University, Wellesley
College

Thể thao:

Nữ:
Mùa thu: Hoạt náo, Chạy việt dã, Đánh gôn,
Bóng đá Mỹ, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Hoạt náo, Bơi, Điền kinh
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Tennis,
Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Nghệ thuật, Tạp chí
nghệ thuật, CLB Sách, Hoạt động vì cộng
đồng, Vì môi trường, Tiếng Pháp, Tiếng Ý/
Latinh, Giao hưởng nhạc Jazz, Thi Toán, CLB
Mock Trial, Giả lập hoạt động tổ chức LHQ,
Viết báo, Bóng bàn, Người máy, Hội đồng
học sinh, Tiếng Tây Ban Nha, Kịch nghệ, Sản
xuất truyền hình, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ (Tuỳ theo đánh
giá của trường)

“Đội ngũ giáo viên giỏi,
học sinh tích cực hoạt độn
g.
Educatius hỗ trợ học sin
h rất tốt, bạn sẽ có một
trải
nghiệm thú vị.” – Zijiao
đến từ Trung Quốc

www.hopkintonma.gov / www.hopkinton.k12.ma.us/high

*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

