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THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 12.000 người
• Hướng bắc Boston, cách 40 phút
lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ẩm

•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP: Từ 50
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 215

•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 620 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:15
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối 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: 01

TÙY CHỌN MÔN HỌC :

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Lynnfield là trường trung học công lập 4 năm toạ lại ngay vùng New England. Chương
trình học thuật chặt chẽ với 10 môn nâng cao (AP). Tập thể nhà trường tự hào vì tỷ lệ tốt
nghiệp đạt 98% và có nhiều công tác xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Hệ thống cơ sở vật chất bao gồm trung tâm thư viện truyền thông, phòng thể dục, sân
bóng mềm/bóng chày, sân bóng đá, đường chạy việt dã, sân băng phục vụ cho môn Khúc
côn cầu trên băng. Trường Lynnfield cung cấp thiết bị công nghệ 1:1 cho phép học sinh
truy cập trực tiếp đến các nguồn tư liệu nghiên cứu khác nhau trên mọi lĩnh vực.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Thể thao được phối hợp trong các hoạt động ngoại khoá của trường. Tham gia chơi thể
thao ở các đội tuyển thi đấu, được chia theo bậc học, thực sự là một trải nghiệm quý báu
cho tất cả học sinh. Chương trình đào tạo nghệ thuật chọn lọc giúp học sinh phát triển
năng khiếu và giỏi chuyên môn.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Trường được Bộ Giáo dục Hoa kỳ trao tặng danh hiệu Blue Ribbon. Học sinh
Lynnfield liên tiếp đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn toàn bang.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Ra đời từ năm 1638, Lynnfield là thị trấn cổ xưa vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp lịch sử. Nơi
đây là một trong những vùng ngoại ô phát triển nhất khu vực Bờ biền Bắc Massachusetts.
Dân cư tại đây có nhiều chuyên gia, doanh nhân hàng ngày đến làm việc tại Boston
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 98%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Bentley University, Boston College, Boston University,
Bowdoin College, Bryant University, Endicott College, Harvard University, Holy Cross College,
Lesley University, Loyola University, Massachusetts College of Art and Design, Merrimack College,
Northeastern University, Pennsylvania State University, Providence College, Saint Anselm College,
Saint Lawrence University, SalveRegina University, Southern New Hampshire University

Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Ý, Latinh, Tây Ban
Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Hoá học, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi
mô, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Vật lý, Tâm
lý học, Thống kê, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Vẽ chì nâng cao, Khám phá
nghệ thuật, Kỹ thuật vẽ chì căn bản, Ban
nhạc/Jazz, Ca sĩ thính phòng, Đồng ca, Hợp
ca hoà nhạc, Guitar, Trình diễn nhạc cụ, m
nhạc nâng cao – Công nghệ, Nhiếp ảnh,
Piano, Trang bị hồ sơ cá nhân, Lý thuyết và
Lịch sử, Nghệ thuật thị giác, Thiết kế thị giác
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Golf,
Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Băng cầu, Bơi lội, Điền
kinh, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Tennis,
Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc
côn cầu, Bóng đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Bơi lội,
Điền kinh
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Tennis,
Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Ban nhạc, Sách,
Đồng ca, Nấu ăn, Múa, Tranh luận, CLB Đa
sắc tộc, Kịch nghệ, Ngôn ngữ Pháp, Môi
trường sống con người, Hội đồng danh dự,
Ban nhạc Jazz, Toán học, CLB Mock Trial,
Sản xuất âm nhạc, Hội Học Sinh Giỏi Quốc
Gia, Dạy kèm, Đua thuyền buồm, Ngôn ngữ
Tây Ban Nha, Ban chấp hành Hội học sinh,
Viết báo, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: Có
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