St. John Paul II High School

Preparing students for success through a challenging academic program,
Christian service and leadership, and co-curricular opportunities.

MA-St. John Paul II High School

School Website: www.sjp2hs.org

Thông tin tổng quát
Giới thiệu khái quát về trường
Loại Trường: Trường
tư thục dành cho cả học
sinh nam và nữ
Tôn giáo: Công giáo
Thành lập: năm 2007
Các lớp: 9 - 12
Số lượng học sinh: 275
Số lượng học sinh trung bình ở mỗi lớp: 15
Giáo viên có bằng cấp cao: 75%
Tỉ lệ học sinh/giáo viên: 12:1
Số lượng học sinh quốc tế: 15
Hình thức lưu trú: ở cùng các gia đình người
bản xứ
Đối tác của GP: Có
Địa chỉ: 120 High School Road, Hyannis
Tiểu bang: Massachusetts
Thành phố lớn gần nhất: Boston (Cách 60 phút
lái xe)
Trường Đại học gần nhất: Boston University
Khí hậu: 4 mùa phân biệt rõ rệt
Sân bay: BOS (Sân bay Quốc tế Boston Logan)

Chi phí đối với Học sinh Quốc tế

Các điểm nổi bật đáng chú ý

2019-2020 bao gồm học phí,
Chi phí học tập (năm học 2018-2019):
tiền ăn ở và các lớp hỗ trợ ngôn ngữ

$44,415
$38,415
Chi phí phụ chỉ phải trả một lần (chỉ cho năm thứ nhất):
Phí nộp hồ sơ: $160; Phí I-20: $250; Phí định hướng: $1250*

Các chi phí này không bao gồm sách giáo khoa,
quần áo, thể thao, bảo hiểm y tế.
* Phí Định hướng học sinh quốc tế dành cho chương trình
hướng dẫn, làm quen ban đầu để học sinh được định
hướng, giới thiệu các thông tin chung, cơ bản về trường,
chương trình học, môi trường xung quanh vv... Chương
trình bao gồm nửa buổi tại Việt Nam và tại trường khi đến
Mỹ.

25 Môn Danh dự

10 Môn AP

Chương trình tư vấn/
hướng dẫn
Chương trình nghệ
thuật
Chương trình Nâng
cao AP Capstone

Cơ sở vật chất hiện đại
Bao gồm các lớp học với mạng internet tốc độ cao, các phòng thí nghiêm Vật lý, Hóa học và Sinh học, khu vực ăn uống, văn phòng tư
vấn Đại học, thư viện, phòng tập thể hình, phòng Truyền thông nghệ thuật kỹ thuật số, xưởng sản xuất truyền hình, thính phòng trình
diễn nghệ thuật, phòng thiết kế và vẽ, các sân Bóng đá, Bóng gậy Lacrosse, Bóng chày nam, nữ.
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Chương trình học và Thống kê đại học
Thông tin học sinh tốt nghiệp

Chương trình Học
Số các môn danh dự: 25

Số các môn nâng cao AP: 10

Môn nâng cao Toán và Khoa học
AP Sinh vật

AP Hóa học

AP Toán học AB

AP Thống kê

Honor Sinh vật

Honor Hóa học

H Vật lý

Honor Sinh lý học và
Giải phẫu

Honor Đại số học

Honor Đại số II/ Lượng
giác

Honor Tiền Toán học

Honor Toán học

Honor Hình học

Tỉ lệ học sinh được các trường Cao đẳng/
Đại học chấp nhận: 100%

AP Vật lý

Môn nâng cao Nhân văn

Điểm SAT trung bình: 1180
Xếp hạng*

Tên trường Cao đẳng hoặc Đại học

1

Princeton

2

Harvard

29

Tufts

32

Boston College

AP Tiếng Anh và Tác
phẩm

AP Văn học Anh

AP Chính Phủ Mỹ

32

College of William and Mary

AP Lịch sử Mỹ

AP Hội thảo

H Lịch sử Thế giới

37

Boston University

Honor Lịch sử Mỹ

Honor Tiếng Pháp III,IV,V

Honor Tiếng Tây Ban
Nha III,IV,V

40

Northeastern University

Honor Tiếng Hoa III,IV,V

Honor Tiếng Anh
9,10,11,12

42

Rensselaer Polytechnic Institute

46

Villanova

56

George Washington

61

Worcester Polytechnic Institute

69

American University

75

U Mass – Amherst

94

St. Louis University

Chương trình tư vấn/ hướng dẫn
Chương trình tư vấn/ hướng dẫn của trường trung học St. John Paul II hỗ trợ cho
sứ mệnh của trường bằng việc cung cấp sự hỗ trợ tư vấn dễ hiểu, chất lượng cao
cho toàn bộ học sinh trường. Chương trình của chúng tôi được thiết kế để nâng cao
sự phát triển của mỗi học sinh về học thuật, nghề nghiệp, xã hội và các khả năng cá
nhân thông qua sự hợp tác với học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng.
Nghiên cứu Vai trò Lãnh đạo và Thị sát
Chương trình cải tiến này giới thiệu đến lý thuyết về vai trò lãnh đạo và phát triển
các kỹ năng lãnh đạo cần thiết cho các nhà lãnh trong xã hội hiện tại và tương lai.
Khóa học mở ra cho các học sinh năm cuối, những người tìm kiếm sự phát triển
và nâng cao các kỹ năng lãnh đạo.
Nghệ thuật:
• Thị giác – Khả năng diễn giải thế giới thị giác là một kỹ năng quan trọng và hữu
ích trong tất cả các môn học thuật. Mục tiêu của chúng tôi là dạy cho học sinh
nhìn thấy thế giới của họ. Trường có rất nhiều khóa học nghệ thuật thị giác cho
học sinh lựa chọn bao gồm: Nền tảng Nghệ thuật thị giác, Sơn và Thiết kế I & II,
Truyền thông kỹ thuật số I & II, Thiết kế 3D, Vẽ nâng cao và Phát triển hồ sơ nghệ
thuật.
• Trình diễn – Khoa nghệ thuật trình diễn tại trường trung học St. John Paul II
cung cấp các hướng dẫn chất lượng cao, khả thi trong các lĩnh vực kịch nghệ,
âm nhạc, nhạc kịch và kỹ thuật sân khấu. Khóa học không giới hạn bao gồm: Hội
thảo Nhạc kịch, Lớp học Kỹ thuật sân khấu, Hội thảo kịch Mùa Thu, Mùa Đông,
Âm nhạc Mùa Xuân, Ban nhạc Jazz, Hòa nhạc Hợp xướng, Hòa nhạc Thính
phòng nữ sinh, Hòa nhạc thính phòng hỗn hợp, lớp độc tấu và Đêm độc tấu.

*2017 US News and World Report, National Universities

Dự án AP Capstone
Trường trung học St. John Paul II là môt trong số gần một ngàn trường trên toàn
thế giới lựa chọn thực thi dự án AP Capstone – một chương trình cải tiến học
thuật cho phép học sinh phát triển các kỹ năng chính yếu cho sự thành công trong
môi trường đại học: nghiên cứu, hợp tác, và giao tiếp.
Chương trình bao gồmm hai khóa học liên tiếp: Hội thảo AP và Nghiên cứu AP.
Được phát triển dựa trên sự phản hồi trực tiếp từ các giảng viên đại học và các
nhân viên tuyển sinh đại học, dự án AP Capstone bổ xung sự nghiên cứu chuyên
sâu, đi vào chủ đề cụ thể của các khóa học chuẩn bị và các kỳ thi nâng cao
CAMBRIDGE NETWORK - EXPANDING HUMAN PERSPECTIVES AND WORLD HARMONY THROUGH EDUCATION

18-S4P-03

MA-St. John Paul II High School

School Website: www.sjp2hs.org

Hoạt động ngoại khóa
Các Câu lạc bộ
Số các câu lạc bộ
và các
do 70%
trường tổ chức: 25
俱乐部
25+hoạt động
参加率
Đội Toán học

Kỉ yếu

Hội đồng học sinh

Hiệp hội học sinh ưu tú quốc gia

Cờ vua

Thuyết trình và tranh biện

Thi đấu kiến thức

Lãnh đạo trong phạm vi học sinh

Phiên tòa giả định

Công dân toàn cầu

Truyền hình JPII

CLB Tiếng Tây Ban Nha

CLB Tiếng Pháp

Nghệ thuật mở

Nhiếp ảnh

Ban nhạc Jazz

CLB Kịch nghệ

Hòa nhạc hợp xướng

Các môn thể thao
Số các môn thể thao: 20拉拉队（女）
Bóng chày

Bóng rổ nam

Chèo thuyền

Bóng bầu dục

Bóng đá nam

Bóng chày nữ

Bơi lặn nam, nữ

Bóng chuyền

Bóng gậy Locrosse nữ

Bóng đá nữ

Bóng rổ nữ

Khúc côn cầu trên băng

Chạy Việt dã

Quần vợt nam

Quần vợt nữ

Bóng gậy Lacrosse nam

Đánh gôn

Rèn luyện thể lực

Hoạt náo viên

Học sinh quốc tế thành công
• Học sinh từ Trung Quốc, 2017: “Tôi đã trãi nghiệm rất
nhiều tại SJPII và đã làm được nhiều điều lần đầu tiên.
Mọi người ở trường rất ấm áp và chào đón tôi và tôi đã
làm quen với môi trường mới một cách nhanh chóng.
Tôi đã tham gia chạy Việt dã, đóng kịch và hòa nhạc
hợp xướng và đã kết bạn với nhiều người khi tham gia
các hoạt động này. Có rất nhiều các hoạt động ở trường
rất thú vị. Bạn chỉ cần mạnh dạn đến với trường, ở đây
và cánh cửa sẽ mở ra cho bạn để thử sức những điều
mới mẻ và để được thành công trong học tập.
• Học sinh từ Trung Quóc 2016: “Không khí học tập là
thuận lợi tuyệt vời nhất ở đây. Đây là ngôi trường hoàn
hảo cho học sinh quốc tế, những người muốn học, bởi
vì chúng tôi có những giáo viên, điều phối viên học sinh
quốc tế tốt nhất, những người luôn mong muốn những
điều tốt nhất cho chúng tôi và trao cho chúng tôi sự giúp
đỡ tuyệt vời nhất.”
• Học sinh từ Trung Quốc, 2017: “Trãi nghiệm của tôi tại
SJPII thật tuyệt vời. Giáo viên và nhân viên trường đã
trao cho tôi sự hỗ trợ tuyệt vời trong suốt ba năm học
tại trường, và nhờ có môi trường học tập tuyệt vời và
những trãi nghiệm thực tế, tiếng Anh của tôi đã được cải
thiện nhanh chóng. Tôi cũng học được rất nhiều về niềm
tin Công giáo và tôi tin những bài học Công giáo sẽ giúp
tôi trong cuộc sống cá nhân.

Giải thưởng và Giấy khen học sinh
Các học bổng danh giá quốc gia
Điểm SAT cao hơn điểm trung bình ở Bang và Quốc gia
Đối tác tài trợ từ các trường Đại học Harvard, Resselaer
Polytecnic Institute, MIT

Sự đánh giá và công nhận
Trường trung học St. John Paul II được công nhận bởi
Hiệp hội các trường Trung học và Cao đẳng khu vực
New England và là thành viên của hiệp hội các trường
Cao đẳng khu vực New England trong lĩnh vực tư vấn
tuyển sinh đại học, Hiệp hội tư vấn các trường Công
giáo, Hội đồng Hoa kỳ trong việc giảng dạy ngoại ngữ,
Hiệp hội giáo viên khoa học quốc gia, Hiệp hội giáo viên
Toán học quốc gia.
Xếp hạng Niche năm 2017: Xếp hạng 62 trong số các
các trường tư thục tốt nhất tại Massachusetts.
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