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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 22,500 người
• Cách Omaha 1.5 tiếng lái xe về phía Tây
• Thời tiết:				
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ôn hòa
• Điều kiện đăng ký: 9-12
• SLEP tối thiểu: 50

• Chương trình thể thao đạt được nhiều
thành công
• Cựu học sinh có Chuck Hagel, cựu
thượng nghị sĩ và Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng Mỹ
• Tổng số học sinh toàn trường: 401
• Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:15
• Yêu cầu đồng phục: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Trong suốt 128 năm qua, Scotus Central Catholic Jr/Sr High School đã đáp ứng nhu cầu
giáo dục của cư dân theo đạo Công giáo ở khu vực Columbus, bang Nebraska. Tên của
trường được chọn để tưởng nhớ vị học giả của dòng tu Franciscan, John Duns Scotus, và
để nhắc nhở mọi người về nguồn gốc truyền thống của dòng tu Franciscan.
Ngày nay, Scotus được 3 giáo xứ ở thành phố Columbus hỗ trợ trực tiếp và giảng dạy cho
401 học sinh từ lớp 7 đến lớp 12. Trường có khoảng 4,000 cựu học sinh tích cực, bao
gồm Thượng nghị sĩ Mỹ đã nghỉ hưu, các linh mục và nữ tu, cũng như nhiều chuyên gia
trong các lĩnh vực khác nhau. Scotus đem đến cho học sinh một môi trường kỷ luật, an
toàn và hỗ trợ. Trường có quy định về trang phục và tổ chức nhiều câu lạc bộ dành cho
phụ huynh và bạn bè mong muốn hỗ trợ nhà trường về mặt tài chính cũng như công việc
tình nguyện. Mỗi tiết học sẽ được bắt đầu bằng việc cầu nguyện, thánh lễ được cử hành
hàng ngày trong nhà nguyện của trường và học sinh tại Scotus đóng góp hơn 7,000 giờ
phục vụ cộng đồng mỗi năm thông qua chương trình “Sống Đức Tin”. Tỷ lệ học sinh/máy
tính của trường là 3,4:1 và sĩ số lớp học trung bình là 15 học sinh.
Bên cạnh chương trình học thuật nổi bật, các khóa học về nghệ thuật biểu diễn và mỹ
thuật toàn diện, cũng như chương trình thể thao được đánh giá là một trong những
chương trình C-1 thành công nhất của bang cũng là những điểm nổi bật đáng tự hào của
Scotus. Điểm ACT trung bình của niên khóa 2011 là 24,3 cao hơn so với mức trung bình
của bang Nebraska là 22,1 và trung bình toàn quốc là 21,1. 99% học sinh tốt nghiệp từ
trường Scotus được nhận vào đại học và cao đẳng, và 1% còn lại vào quân đội.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Columbus, NE là một cộng đồng với khoảng 22,500 dân cư và là trung tâm dịch vụ và
bộ máy chính phủ tại Hạt Platte. Được biết đến là “Thành phố Quyền lực và Tiến bộ”,
Columbus là thành phố có nền công nghiệp phát triển nhất tính theo đầu người ở bang
Nebraska (cung cấp hơn 7,000 công việc sản xuất với 5 công ty sử dụng hơn 700 công
nhân mỗi công ty). Thành phố này cũng là nơi có 3 khu nhà máy năng lượng công cộng,
bao gồm cả NPPD (nhà máy điện lớn nhất của tiểu bang). Nền kinh tế địa phương chủ
yếu dựa vào nông nghiệp và có khoảng 1,200 trang trại tại Hạt Platte. Cùng với hệ thống
trường Công lập nổi bật, thành phố này còn có 3 trường tiểu học Công giáo, 1 trường học
nông thôn, 3 trường tiểu học theo đạo Tin lành, 2 trường tiểu học Công giáo và 1 trường
cao đẳng cộng đồng. Dân số thành phố đang tăng chậm, phần lớn là do sự phát triển của
một cộng đồng gốc Tây Ban Nha rất lớn tại đây.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 98%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Bellevue University, Central Community College,
Creighton University, College of St. Mary, Concordia University, Hastings College, Nebraska Methodist
College, Nebraska Wesleyan University, Southeast Community College, University of Nebraska, University
of Nebraska, University of Nebraska, Wayne State College, Conception Seminary College, Conception, Iowa
Western Community College, Minneapolis College of Art and Design, Minneapolis, Northwest Missouri
State University, Northwestern College, Religious Order of Canons Regular, School of Mines & Technology,
University of South Dakota
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Nghệ thuật: Mỹ thuật, Ban nhạc (Nhạc cụ),
Diễn thuyết, Nhà hát, Thanh nhạc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục,
Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội, Cử tạ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng đá,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bóng
mềm, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội, Cử tạ
Mùa xuân: Bóng đá, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Ban nhạc/Ban
nhạc Jazz, Đội trống cổ động, Ban quản lý
Khuôn viên, Đội cổ vũ, CLB Cờ vua, Đội cờ
cổ động, Lãnh đạo doanh nghiệp tương
lai của Mỹ (FBLA), Tòa án giả lập, Hiệp hội
Danh dự Quốc gia (NHS), Vở kịch 1 hồi,
CLB S, Nhạc kịch Mùa thu của trường, Báo
trường, Nhạc kịch Mùa đông của trường,
CLB Tiếng Tây Ban Nha, Nhóm Diễn thuyết,
Hội đồng Học sinh, Dàn hợp ca điệu nhạc
Swing, Tập luyện Cử tạ, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

