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• Điều kiện đăng ký: Nhận lớp 9-11
• ELTiS tối thiểu: 207

• Đội bóng chuyền và quần vợt nữ giành
Giải vô địch của tiểu bang
• Chương trình học thuật phù hợp với tất
học sinh ở mọi trình độ
• Các chương trình nghệ thuật độc đáo
bao gồm ban nhạc jazz và dàn hợp xướng
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Sĩ số học sinh toàn trường: 275
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:13
Yêu cầu đồng phục: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Columbus Catholic High School có nhiều chương trình đa dạng cho học sinh, các khóa
học AP, khóa học tăng tốc bộ môn tiếng Anh và Toán, và chương trình Cơ hội Đào tạo Sau
Trung học. Trường cũng có nhiều hoạt động thể thao và ngoại khóa giúp cho học sinh
khám phá niềm đam mê và có nhiều trải nghiệm mới.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường có một loạt các cơ sở vật chất dành cho thể thao đầy ấn tượng, bao gồm một
phòng tập thể dục, sân chơi và một sân bóng chày.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường có các chương trình thể thao ấn tượng, đặc biệt đội bóng chuyền và quần vợt nữ
của trường đã giành được các giải vô địch của tiểu bang trong năm học 2017-18.
Các cơ hội tham gia học chương trình biểu diễn và nghệ thuật cũng rất phong phú, các
em học sinh có thể tham gia vào nhiều hoạt động như ban nhạc jazz và dàn hợp xướng.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Waterloo là quận của Black Hawk County và là thành phố lớn thứ 6 ở bang Iowa. Khu vực
này gần với thác Cedar Falls, có trường University of Northern Iowa danh tiếng, và còn là
nơi có nhiều nhà tuyển dụng như John Deere và Tyson Fresh Meats. Thành phố có nhiều
điểm tham quan, bao gồm Trung tâm Nghệ thuật Waterloo, Cedar Valley SporstPlex và
Công viên nước Lost Island.
Tỷ lệ được nhận vào Đại học : 95%
Danh sách các trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Clark University, Hawkeye Community College,
Iowa State University, University of Iowa, University of Minnesota, University of Northern Iowa Upper, York
College
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học Nâng cao: Sinh học, Giải tích
AB, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh
Nghệ thuật: Hợp ca, Nhạc cụ, Ban nhạc
Jazz, Trình diễn Hợp ca
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling,
Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng đá,
Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling
Mùa xuân: Đánh gôn, Bóng đá, Bóng mềm,
Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Nghệ thuật, Dàn
hợp ca, Kịch nghệ, Âm nhạc, Nhà hát âm
nhạc, Dịch vụ, Phát biểu trước công chúng
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

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

• Dân số: 68,000 người
• Cách Des Moines 2 giờ lái xe về hướng
Đông Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

