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VỊ TRÍ:

• Dân số: 17.500 người
• Hướng đông Boston, cách 30 phút
lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ẩm

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

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

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 560 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 9
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Giữa tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 1

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Winthrop là trường trung học nổi tiếng về chất lượng đào tạo xuất sắc. Trường thực hiện chương
trình Apple 1:1, cấp phát iPad cho mỗi học sinh nhằm giúp các em tự giác học tập, truy cập vào các
nội dung nghiên cứu, ghi chú, lịch và tư liệu bài học.

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Ý, Latinh, Tây Ban Nha

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh,
Văn học Anh, Vật lý, Tâm lý học, Thống kê, Lịch
sử nước Mỹ

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT

Nghệ thuật: Kịch nâng cao, Mỹ thuật, Mỹ
thuật kỹ thuật số, Kịch nghệ, Vẽ chì và Sơn
màu, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật thiết kế

Nhà trường hiện đang tiến hành nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất. Khuôn viên trường có phòng thể
dục, sân thể thao hiện đại, phòng thí nghiệm khoa học, phòng máy, …

Học sinh quốc tế có thể tham gia các chương trình thể thao chất lượng của trường. Hàng năm, học
sinh Winthrop tham gia vào đội tuyển thi đấu của khu vực trong các môn khúc côn cầu trên băng,
đua thuyền buồm, …
Trường khuyến khích học sinh tham gia chương trình đào tạo nghệ thuật gồm Kịch nghệ nâng cao,
Nhiếp ảnh, Mỹ thuật kỹ thuật số.

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

Năm 2011, trang tin Washington Post ghi nhận trường Winthrop thuộc Top 20 Trung học hàng đầu
bang Massachusetts.

CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC

Năm 1630, Winthrop được những người phản giáo người Anh chọn làm nơi định cư, là một trong
những thành phố lâu đời nhất trong khu vực. Winthrop mang nét đẹp cổ xưa đặc trưng vùng New
England với nhiều cửa hàng, công viên, bến tàu, quán trọ, đường bờ biển đẹp nên thơ như tranh
vẽ. Nơi đây chỉ cách khu trung tâm Boston 30 phút lái xe.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 95%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Assumption College, Bates College, Bentley University,
Boston College, Boston University, Bowdoin College, Bridgewater State University, Brown University,
College of the Holy Cross, Endicott College, Framingham State University, Harvard University,
Ithaca College, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Notre Dame, Providence
College, Salem State University, St. Anselm’s College, Stanford University, Stonehill College, Suﬀolk
University, Syracuse University, Trinity College, Tufts University, University of California, University
of Massachusetts, University of New Hampshire, University of Vermont

Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Golf,
Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu trên băng,
Điền kinh trong nhà, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Đua thuyền
buồm, Tennis, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Thể dục
dụng cụ, Điền kinh trong nhà
Mùa xuân: Bóng vợt, Đua thuyền buồm, Bóng
mềm, Tennis, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm học thuật, CLB
Nghệ thuật, CLB Kịch nghệ, Địa lý, CLB Toán,
CLB Mock Trial, Hội học sinh giỏi quốc gia, CLB
Khoa học, Hội đồng học sinh, Ban chấp hành
Hội học sinh, Viết báo, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ
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