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• Dân số: 9.000 người
• Cách New York 1 giờ về phía nam
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh 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: 635 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:11
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 9
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
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 01

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Trường có nhiều môn chuyên và môn nâng cao (AP), các lớp thuộc chương trình Tú Tài
Quốc Tế (IB) nổi tiếng và nhiều lớp chuyên sâu hơn. Một số cựu học sinh tiêu biểu của
trường có John Farrell, giám đốc đương nhiệm đội bóng chuyên nghiệp Boston Red Sox,
và Fred Schneider, đồng sáng lập ban nhạc rock B-52s.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Vừa qua trường tiến hành đổi mới hệ thống sưởi, nâng cấp phòng học, phòng thí nghiệm
khoa học, và lắp đặt hệ thống điều hoà mới. Khi đăng ký nhập học, mỗi học sinh sẽ được
cấp 1 máy tính Chromebook phục vụ cho việc học.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Tất cả học sinh đều có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường. Có rất nhiều
tuỳ chọn hội nhóm, CLB thể thao như đấu kiếm, Khúc côn cầu trên băng, bóng vợt, Bóng
bàn, lướt sóng, học sinh có thể tham gia theo sở thích của mình. Chương trình đào tạo
ban nhạc được phân chia cụ thể như ban hoà nhạc, ban nhạc Jazz, ban diễu hành. Ngoài
ra học sinh còn có thể tham gia chương trình sân khấu kịch tổ chức hoành tráng mỗi
năm 2 lần.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Được ghi nhận là một trong “Những trường trung học tốt nhất nước Mỹ” theo Tạp chí
Newsweek.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
West Long Branch chỉ cách thành phố New York 1 giờ lái xe, và cách bờ biển khoảng 2 dặm.
Nơi đây có trường ĐH tư thục Monmouth, khuôn viên trường có Sảnh Wilson nổi tiếng,
được ghi nhận là Địa danh lịch sử Quốc gia, năm 1982 từng là nơi ghi hình phim Annie.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 98%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Brandeis University, Brown University, College of
New Jersey, College of William and Mary, Cornell University, Duke University, Franklin and Marshall
College, George Washington University, Johns Hopkins University, Lafayette College, Lafayette
University, Lehigh University, New York University, Princeton University, Rensselaer Polytechnic
Institute, University of Chicago, University of Miami, University of North Carolina, University of
Pennsylvania, University of Southern California, University of Virginia, Villanova University, West
Point University, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ:
Tiếng Pháp, Ý, Latinh, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Hoá học, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Khoa học môi trường, Vật lý, Vật lý 2,
Tâm lý học, Lịch sử nước Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Thiết kế 2 chiều, Thiết kế 3
chiều, Thiết kế đồ hoạ nâng cao, Sản xuất
video nâng cao, Nhiếp ảnh kỹ thuật số,
Phân tích chuyển động nhảy múa, Mỹ thuật
đồ hoạ, Sản xuất video thời đại kỹ thuật số,
Thế giới thị giác
Thể thao:
Nam:
Mùa thu:
Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bowling, Đấu kiếm,
Khúc côn cầu trên băng, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném
Nữ:
Mùa thu:
Chạy việt dã, Khúc côn cầu, Bóng đá, Tennis
Mùa đông: Bóng rổ, Bowling, Khúc côn cầu
trên băng, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng vợt, Bóng mềm, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Văn hoá Châu Á,
Thể thao cổ vũ, CLB Cờ, Hợp ca, CLB Khiêu
vũ, CLB Tiếng Pháp, Hôi Nhà giáo tương lai,
Game, CLB Thảo luận quốc tế, CLB Quốc tế,
Đan vá, Ban diễu hành và Đội nghi thức, Hội
Toán học, CLB Mock Trial, Hội học sinh giỏi
quốc gia, Viết báo, Ban chơi nhạc cụ, CLB
Bóng bàn, CLB Thơ văn, Hội chữ thập đỏ,
ROTC, Hội học sinh chống quyết định tiêu
cực, CLB Trượt băng, CLB Tiếng Tây Ban
Nha, Ban quản lý Hội học sinh, CLB Lướt
sóng, Viết kỷ yếu.
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: Có – Sơ Cấp đến
Nâng cao
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*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

