IA
STEM

Beckman Catholic
High School
Dyersville, IA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 4,100 người
• Cách Cedar Rapids 1 giờ 10 phút lái xe về
phía Đông Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 9-11
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 215

BECKMAN CATHOLIC
HIGH SCHOOL
CEDAR RAPIDS
Mã sân bay: CID

ĐIỂM NỔI BẬT:

• 2 lần được trao giải “Trường có chương trình
Nghiên cứu Khoa học hàng đầu” của bang
• Học sinh quốc tế có thể tham gia các môn thể
thao ở mọi cấp độ
• Cung cấp chương trình “Project Lead the way”

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 7-12
Tổng số học sinh của trường: 410
Tổng số học sinh trung học: 381
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:14
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo
Cấp bằng Tú tài: CÓ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Với một chương trình giảng dạy đầy thách thức và cộng đồng học sinh tuyệt vời, Beckman Catholic High School là lựa chọn tuyệt vời cho học sinh quốc tế. Trường cũng cung
cấp các khóa học Nâng cao (AP), được học các tín chỉ Đại học tại trường hoặc học trực
tuyến, và giáo trình giảng dạy tân tiến Project Lead the Way trong các lĩnh vực kỹ thuật
và STEM.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Mỗi học sinh đều được cung cấp một máy tính xách tay Chrome để sử dụng và kết nối với
mạng không dây có sẵn trong tất cả các lớp học. Các cơ sở vật chất bao gồm phòng máy
tính, phòng thí nghiệm iPad, sảnh đa dụng và sân vận động thể thao.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế có thể tham gia các môn thể thao từ năm nhất. Trong những năm qua,
các đội thể thao của trường đã giành được chức vô địch bóng chày, bóng đá, điền kinh,
và nhóm Gôn nữ.
Phòng nghệ thuật khuyến khích học sinh tham gia vào một lớp học hoặc hoạt động sau
giờ học để giúp phát triển tài năng sáng tạo.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Trường Beckman Catholic được vinh danh trong top 50 Trường Công giáo của Mỹ theo
bảng xếp hạng National Catholic High School Honor Roll. Beckman Catholic cũng nằm
trong TOP 50 trường có khóa học Nâng cao AP chất lượng của Iowa.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Dyersville nằm cách Cedar Rapids một giờ về phía đông bắc. Thành phố có công viên rộng
100 mẫu Anh - trên thực tế, sân bóng chày, Field of Dreams, được xây dựng cho bộ phim
cùng tên vào năm 1989.

TÙY CHỌN MÔN HỌC:

Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích AB,
Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Ban nhạc, Hợp xướng, Điêu
khắc đất sét, Nhiếp ảnh kỹ thuật số, Vẽ,
Hội cờ, Thiết kế đồ họa, Ban nhạc Jazz, Hợp
xướng Jazz, Hội họa, Luyện thanh
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh Gôn, Bóng đá,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khiêu vũ, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Đánh Gôn, Bóng đá, Bóng mềm,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật, Ban
nhạc, CLB sách, Hội quản trị trường, Khiêu
vũ, Kịch nghệ, Nông dân tương lai của Mỹ,
CLB Toán, Hội danh dự quốc gia, Nhân viên
báo chí, CLB khoa học, CLB Tây Ban Nha,
Đại sứ học sinh, Chính phủ học sinh, Thanh
nhạc, CLB Truyền thông viết, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 95%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Baylor University, Harvard University, Indiana University, Iowa
State University, Kansas State University, Michigan State University, Northwestern University, Ohio State
University, Oklahoma State University, Pennsylvania State University, Purdue University, Texas Christian University, Texas Tech University, University of Illinois, University of Iowa, University of Kansas, University of
Michigan, University of Minnesota, University of Nebraska, University of Oklahoma, University of Texas,
University of Wisconsin, West Virginia University
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* Tất cả các khóa học và môn tự chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.

TƯ THỤC VÙNG ĐẤT NAM NỮ THỂ THAO
TRUNG TÂM
MỸ

