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• Dân số: 10.300 người.
• Cách 15 phút hướng đông bắc
Bangor
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ôn
hoà

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không
• SLEP: Từ 50
• TOEFL: Từ 55

• ELTiS: Từ 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 380 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:12
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Giữa tháng 6

HỌC THUẬT:

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

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Nhận học sinh từ lớp 9-12, trung học công lập Orono có truyền thống đào tạo học
thuật xuất sắc. Bên cạnh những khoá học trang bị kiến thức vào đại học, trường còn
có các môn nâng cao (AP) và Chương trình tiếng Anh chuyên sâu cho sinh viên quốc tế.
Đặc biệt, tất cả học sinh tốt nghiệp từ trường trung học Orono đều được tự động cấp
Thư nhập học có điều kiện vào trường Đại Học Maine.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trung học Orono toạ lạc liền kề Đại Học Maine và sử dụng chung hệ thống cơ sở vật chất.
Tầng trệt có trung tâm truyền thông và trung tâm thể hình hiện đại, một cung thiên văn,
nhiều sân thể thao, một hội đồng học sinh, nhiều phòng thí nghiệm khoa học, máy in 3D.
Hầu hết phòng học được trang bị máy chiếu và bảng tương tác thông minh. Trường còn
sở hữu một hệ thống dây đu mạo hiểm đạt chuẩn trên diện tích 12 hecta, cùng chương
trình giáo dục hoạt động ngoài trời.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Thể thao rất được chú trọng tại trường Orono, phần lớn học sinh tham gia vào đội tuyển
thi đấu của trường. Những năm gần đây, trường đã mang về tất cả 9 cúp vô địch tại
các giải đấu cấp bang. Nghệ thuật cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Năm 2014,
trường cho ra mắt chương trình đào tạo MUSE chỉ bao gồm các lớp mỹ thuật, âm nhạc,
kịch nghệ.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Là Trường trung học nổi bật trên cả nước theo trang tin US News and World Report,
Orono còn là thành viên của một quận trường thuộc top 5% quận trường hàng đầu tại
Mỹ. Trang đánh giá Niche ghi nhận Orono là trường công hạng “A” năm 2015. Trường
cũng nằm trong top 10 trường công lập của bang Maine.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Được xem là nơi tuyệt vời và đáng sống, thị trấn Orono (dân số 10.000 người) có địa
thế rừng tuyệt đẹp, thuộc vùng phía Bắc New England. Du học sinh quốc tế có thể tận
hưởng hoạt động ngoài trời suốt cả năm gồm các môn leo núi, đua thuyền buồm, lướt
ca-nô, săn bắn, câu cá, trượt tuyết, chạy xe trượt tuyết. Từ đây lái xe 15 phút về hướng
đông bắc sẽ đến Bangor – khu đô thị nhộn nhịp có cửa hàng mua sắm, quán ăn, và sân
bay quốc tế.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 100%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Boston College, Bowdoin College, Cambridge
University, Colby College, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, Maine
Maritime Academy, McGill University, New York University, Ohio State University, Purdue University,
University of British Colombia, University of California - Berkeley, University of Connecticut,
University of Maine, University of Michigan, University of Minnesota, Stanford University, University
of Vermont, University of Virginia, West Point University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Pháp, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh,
Văn học Anh, Khoa học môi trường, Ngôn
ngữ và văn hoá Pháp, Địa lý nhân văn, Nhạc
lý, Vật lý, Ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban Nha,
Thống kê, Mỹ thuật thiết kế, Lịch sử nước
Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Mỹ thuật căn bản, Ban nhạc,
Đồng ca, Mỹ thuật thương mại, Hợp ca hoà
nhạc, Mỹ thuật kỹ thuật số, Kịch nghệ, Vẽ
chì, Hợp ca nhạc Jazz, Đa truyền thông,
Nhạc giao hưởng, Sơn màu, Hợp ca, Điêu
khắc, Ukulele
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Cổ vũ thể thao (Cheerleading),
Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Golf, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Trượt
tuyết trên đồi, Băng cầu, Điền kinh trong
nhà, Trượt tuyết Bắc Âu, Bơi và Lặn, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Tennis, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném, Lướt ca-nô
Nữ:
Mùa thu: Cổ vũ thể thao (Cheerleading),
Chạy việt dã, Khúc côn cầu, Golf, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Trượt
tuyết trên đồi, Băng cầu, Điền kinh trong
nhà, Trượt tuyết Bắc u, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Bóng mềm, Tennis, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném, Lướt ca-nô
Hoạt động ngoại khóa: CLB Mỹ thuật,
Nhóm chơi cờ, CLB Vì môi trường, Tiếng
Pháp, CLB LHQ toàn cầu, Ban nhạc Jazz, CLB
Key, Toán học, Hoạt động xã hội NHS, Viết
báo, Hợp ca, Tiếng Tây Ban Nha, Thuyết
trình và Tranh luận, Đại sứ học sinh, Ban
chấp hành Hội học sinh, Cuộc thi nhóm môn
STEM Wind Blade Challenge
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:

