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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: 700 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:22
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Giữa tháng 6

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

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Newburyport là trường trung học công lập Mỹ bậc học từ lớp 9-12, nhận đào tạo học sinh quốc
tế. Với đội ngũ giáo viên tâm huyết, trường cam kết trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức hoàn
thiện.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khuôn viên trường vừa được nâng cấp, có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại với sân vận động thể
thao mới được mở rộng diện tích.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT

Đội tuyển thể thao của trường đã giành vô địch một số giải đấu cấp bang hạng mục bóng đá nữ,
Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh trong nhà, bóng chày.Newburyport tự hào về chương trình đào
tạo nghệ thuật đã đạt nhiều giải thưởng tại Lễ hội kịch sân khấu toàn bang và khu vực.

CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

Trường gần đây được Tạp chí Newsweek ghi nhận là một trong những trung học hàng đầu trang bị
kiến thức đầy đủ cho môi trường đại học và định hướng nghề cho học sinh.

CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC

Newburyport nằm phía bắc Boston, cách 50 dặm, là cộng đồng dân cư ven biển thuộc vùng New
England. Nơi đây có nhiều cửa hàng, khu giải trí, hoạt động văn hoá như nhà hát và triển lãm nghệ
thuật. Ngoài lợi thế giáp biển, Newburyport có môi trường sống thân thiện, là cơ hội cho học sinh
quốc tế trải nghiệm đời sống Mỹ đặc trưng ở nơi có phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 92%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Amherst College, Bates College, Boston College, Boston
University, Brandeis University, Colgate College, Cornell University, DePaul University, Harvard
University, Johns Hopkins University, Loyola University, Mt. Holyoke College, Oberlin College,
Rensselaer Polytechnic Institute, Smith College, Syracuse University, University of Massachusetts,
Worcester Polytechnic Institute

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Đức, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Văn học Anh, Khoa học môi trường,
Vật lý, Tâm lý học, Thống kê, Mỹ thuật thiết
kế, Chính trị và Hệ thống chính quyền Mỹ, Lịch
sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật không gian 3 chiều,
Kỹ thuật diễn xuất, Làm gốm, Sơn màu và Vẽ
chì, Nhiếp ảnh, Biên kịch, Kỹ thuật diễn xuất
theo phân đoạn, Kịch sân khấu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu:
Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Trượt tuyết trên đồi,
Khúc côn cầu trên băng, Điền kinh trong nhà,
Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Tennis, Thể
thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
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, Trượt
tuyết trên đồi, Khúc côn cầu trên băng, Điền
kinh trong nhà, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Tennis, Thể
thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Nghệ thuật, Hoạt
động xã hội Best Buddies, Đồng ca, Hoạt động
vì cộng đồng, Thiết kế, CLB Đa sắc tộc, Kịch
nghệ, Vì môi trường, Rèn luyện thân thể, Phát
triển toàn cầu, CLB Giao tiếp, Ban nhạc Jazz,
Giả lập hoạt động tổ chức LHQ, Hội học sinh
giỏi nghệ thuật quốc gia, Sơn màu, Triết học,
Nhiếp ảnh, Đua thuyền buồm, Trượt tuyết,
Tiếng Tây Ban Nha, Hậu cần sân khấu, Hội
đồng học sinh, Công nghệ, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

www.cityofnewburyport.com / www.newburyport.k12.ma.us

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

• Dân số: 17.000 người
• Hướng bắc Boston, cách 1 giờ lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ẩm

