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Dân số: 2.661.370 người
Tại thành phố Pittsburgh
Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn
hoà

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 9-11
SLEP: Từ 50
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 1.760 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:16
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 9
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 1
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Cuối tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Giữa tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: KHÔNG
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 01

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Mt. Lebanon là trường trung học công lập đào tạo 4 năm với 1.760 học sinh từ lớp 9-12.
Được ghi nhận danh hiệu Blue Ribbon toàn quốc, trường có tên trong danh sách 500
trường trung học Mỹ hàng đầu, và dẫn đầu khu vực phía tây Pennsylvania theo trang tin
Pittsburgh Business Times. Rất nhiều cựu học sinh trở thành vận động viên, diễn viên,
bác sĩ, lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng. Điển hình là ông Andrew Mason, Nhà sáng lập
kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Groupon.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên trường rộng 10,4 hecta bao gồm một thư viện sở hữu hơn 100.000 đầu sách,
một khu phúc hợp Mỹ thuật với 2 nhà hát, 2 phòng nghiên cứu nghệ thuật thị giác, 1
phòng tập nhảy chuyên nghiệp, nhiều phòng chơi nhạc, 1 khu sản xuất truyền hình hoàn
chỉnh, phòng thí nghiệm khoa học/phóng máy/phòng luyện viết. 3 phòng thể dục lớn,
1 bể bơi, 1 sân vận động có sức chứa 7.200 người gồm sân bóng bầu dục và đường đua
nhân tạo.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế được khuyến khích chơi thể thao, trường có hơn 26 chương trình
thể thao từng giành chiến thắng ở các giải liên trường. Mt. Lebanon cũng có rất nhiều
chương trình đào tạo nghệ thuật gồm công nghệ âm nhạc, sản xuất video, và làm phim
điện ảnh.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

Mt. Lebanon đứng đầu danh sách Trường trung học công lập truyền thống (không tính
trường chuyên/ bán công) theo trang đánh giá PA School Performance Profile, và xếp
hạng 5 Quận trường ứng dụng công nghệ cao do Tổ chức CDE và NSBA ghi nhận.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Pittsburgh là một trong “Những điểm du lịch hàng đầu năm 2016” theo trang tin Travel
+ Leisure, là “Thành phố ẩm thực hấp dẫn nhất nước Mỹ” theo trang Zagat. Thành phố
tổ chức rất nhiều các hoạt động ngoài trời và trong nhà, thường diễn ra tại trường ĐH
Carnegie Mellon.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 100%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Brown University, Columbia University, Cornell
University, Dartmouth
College, Duke University, Georgetown University, Harvard University, Johns Hopkins University,
Julliard School, Massachusetts Institute of Technology (MIT), New York University, Ohio State
University, Pennsylvania State University, Princeton University, Purdue University, Stanford
University, Syracuse University, Tufts University, University of Chicago, University of Michigan,
University of North Carolina, University of Notre Dame, University of Pennsylvania, University of
Pittsburgh, University of Virginia, Vanderbilt University, Yale University

w ww . pi t ts b u r gh pa. go v / www . mtls d.org

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Đức, Latinh, Tây
Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học,
Giải tích BC, Hoá học, Khoa học máy tính,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học môi
trường, Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và văn
hoá Pháp, Ngôn ngữ và văn hoá Đức, Nhạc
lý, Vật lý C: Điện từ. Vật lý C: Cơ học, Tâm
lý học, Ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban Nha,
Thống kê, Mỹ thuật thiết kế: 2 chiều, Mỹ
thuật thiết kế: Vẽ chì, Chính trị và Hệ thống
chính quyền Mỹ, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Mỹ thuật 2 chiều, Mỹ thuật,
Ban nhạc, Làm gốm, Hợp ca, Khiêu vũ,
Truyền thông, Công nghệ âm nhạc, Nhạc
lý, Nhạc giao hưởng, Tổ chức nhà hát, Kịch
nghệ, Sản xuất video và Làm phim kỹ thuật
số, Giao hưởng bộ khí
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chèo thuyền, Chạy việt dã, Bóng
bầu dục, Golf, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Nặn đất sét, Bơi lội,
Điền kinh, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Chèo thuyền, Đấu
kiếm, Bóng vợt, Tennis, Điền kinh, Bóng
chuyền
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Golf, Bóng đá,
Tennis, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Nặn đất sét, Bơi lội,
Điền kinh
Mùa xuân: Bóng mềm, Tennis, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Bắn cung, Nghệ
thuật, Ban nhạc, Hợp ca, Viết sáng tạo, Chèo
thuyền, Tranh luận, Vì môi trường, Thời
trang, Điện ảnh, CLB Gay-Straight Alliance,
Khúc côn cầu, CLB Investment, Tạp chí văn
chương, CLB Mock Trial, Giả lập hoạt động
tổ chức LHQ, Giao hưởng bộ gõ, Nhiếp ảnh,
Người máy, Trượt băng, Ban quản lý Hội học
sinh, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ

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

VỊ TRÍ:

