FL
TƯ THỤC

NAM NỮ

NẮNG

THỂ THAO

Bishop Verot
High School

TAMPA
Sân bay gần nhất: TPA
BISHOP VEROT
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Fort Myers, FL

• Dân số: 82,254 người
• Cách Tampa 2 tiếng lái xe về phía Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-11
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: Không yêu cầu

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cung cấp các khóa tín chỉ kép
• Cung cấp iPad cho học sinh
• Ban nhạc và dàn hợp xướng nổi bật

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 730
Tổng số học sinh bậc trung học: 730
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:11
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giá: Công giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: KHÔNG

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Tọa lạc bên bờ biển phía Tây của bang Florida, Bishop Verot High School là một trong
50 trường Công giáo hàng đầu tại Mỹ. Trường giảng dạy các khóa dự bị đại học, danh
dự, Nâng cao (AP) và tín chỉ kép thông qua những trường đối tác - Edison Community
College và Florida Gulf Coast University. Trường rất chú trọng vào công nghệ - mỗi học
sinh được cấp một chiếc iPad để làm bài tập và thực hành các dự án.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên của Bishop Verot High School có rất nhiều cơ sở vật chất dành cho thể thao
và nghệ thuật. Trường thậm chí còn xây dựng khu biểu diễn nghệ thuật riêng, phòng thí
nghiệm khoa học và khu thể thao hiện đại.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Chương trình thể thao của Bishop Verot có 35 đội với hơn 70% học sinh tham gia. Bishop
Verot High School là thành viên thường trực của Hiệp hội Vận động viên Trường Trung
học tại Florida với danh hiệu “All Academic Team Champion” trong hầu hết mọi môn
thể thao.
Dàn hợp xướng và ban nhạc của Bishop Verot đã tham gia vào các cuộc thi và biểu diễn
khắp tiểu bang, như Lễ hội Disney ở Orlando, Lễ hội Thánh Andrew, và buổi biểu diễn
Giáng sinh AFCAAM, cũng như buổi hòa nhạc tổng hợp diễn ra vào mỗi học kỳ tại Nhà
hát Anderson của chính Bishop Verot.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Fort Myers nổi tiếng với những hòn đảo xinh đẹp, bãi cát trắng mịn, là nơi đất lành chim
đậu, và nhiều trung tâm giải trí thú vị khác. Học sinh quốc tế có thể tham gia vào nhiều
môn thể thao trong cộng đồng như bóng rổ, quần vợt, thể dục dụng cụ, bóng đá, và
nhiều hơn nữa!
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 99%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Florida Atlantic University, Florida Gulf Coast
University, Florida Southern College, Florida State University, Stetson University, University of Central
Florida, University of Florida, University of Miami, University of South Florida, University of Tampa

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha,
Ngôn ngữ Ký hiệu
Các khóa học Nâng cao (AP): Nghệ thuật và
Thiết kế 2-D, Lịch sử nghệ thuật, Sinh học,
Giải tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học
Máy tính, Nguyên tắc khoa học máy tính, Vẽ
tranh, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Lịch sử
Châu Âu, Kinh tế vĩ mô (Lớp học trực tuyến),
Kinh tế vi mô (Lớp học trực tuyến), Vật lý 1,
Vật lý 2, Tâm lý học (Lớp học trực tuyến),
Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Xác suất
Thống kê, Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử
Mỹ, Lịch sử Thế giới: Thời kỳ Hiện đại
Nghệ thuật: Ban nhạc, Làm gốm sứ, Dàn
hợp xướng, Vẽ tranh, Hội họa, Nhiếp ảnh,
Nhà hát
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Chạy việt dã,
Bóng bầu dục, Đánh gôn
Mùa đông: Bóng vợt, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng chày, Bơi và Lặn, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Chạy việt dã,
Đánh gôn
Mùa đông: Bóng vợt, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng mềm, Bơi và Lặn, Quần
vợt, Điền kinh phối hợp, Bóng chuyền

*Tất cả các khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

VỊ TRÍ:

Hoạt động ngoại khóa: Nhóm Thi đấu Học
thuật, Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, CLB Nghệ
thuật, Ban nhạc, Cờ vua, Sáng tác Văn
học, Tranh luận, Dàn trống, Môi trường,
CLB Tiếng Pháp, CLB Đánh trận giả, Tòa án
giả lập, Mô hình Liên hợp quốc, Mu Alpha
Theta (CLB Toán học), Hiệp hội Danh dự
Quốc gia, CLB Tiếng Tây Ban Nha, CLB STEM,
Hội Học sinh, Làm niên giám
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG
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