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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 10,355 người
• Cách St. Louis 30 phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô
• Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp 9-12.
Không có chương trình hỗ trợ cho học
sinh gặp khó khăn trong học tập/thể chất
• TOEFL tối thiểu: 75
• ELTiS 2.0 tối thiểu: 670

• Các khóa học Tín chỉ kép - Tổng số tín chỉ
đại học học sinh có thể chọn học là 45
• Phòng thí nghiệm Sinh học hiện đại
• Chương trình bóng đá nam tuyệt vời
• 20+ CLB và tổ chức cho học sinh
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 170
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:8
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo/Thiên Chúa giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Với chương trình học thuật chất lượng cao, nhiều khóa học nghệ thuật và thể thao thú vị,
Gibault Catholic High School là ngôi trường độc đáo cho tất cả học sinh. Tỷ lệ Giáo viên/
Học sinh thấp đem đến cho các em cơ hội được các giảng viên quan tâm kỹ lưỡng hơn và
có thể tự do phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong thời gian học tại Gibault,
học sinh cũng có thể đăng ký vào các khóa học bậc Đại học, được cung cấp thông qua
Saint Louis University.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Nằm trong khuôn viên rộng 40 mẫu Anh ở miền nam Illinois, cơ sở vật chất của trường
bao gồm phòng tập thể dục, phòng tập tạ, phòng máy tính, phòng thí nghiệm khoa học
đã được cải tạo, nhà nguyện và nhiều không gian học tập ngoài trời. Nhà trường cũng
đang lên kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng trong tương lai gần.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Gibault Catholic High School cung cấp nhiều môn thể thao để học sinh tham gia suốt
năm học. Đội thể thao Hawks của trường đã thi đấu tại giải Illinois High School Association (IHSA), và gặt hái nhiều thành công, bao gồm 4 danh hiệu của tiểu bang cho đội
bóng đá nam xuất sắc, 1 danh hiệu của bang cho đội bóng chày xuất sắc, và nhiều lần
được thi đấu trong các giải của bang.
Bên cạnh thể thao, Gibault Catholic High School cũng giảng dạy nhiều lớp học về nghệ
thuật. Với các khóa học như ban nhạc, dàn hợp xướng, dàn ca đoàn thánh ca và ban nhạc
jazz, cũng như hàng loạt các lớp học nghệ thuật nâng cao, học sinh có thể theo đuổi và
phát triển theo đúng đam mê của bản thân.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Nằm gần thành phố St. Louis, Waterloo, bang Illinois có lịch sử trải dài từ Chiến tranh
Cách mạng của Mỹ. Thành phố này có nhiều công viên, bao gồm Công viên Konarcik, nơi
có đường mòn dành cho người đi bộ, hồ và nhiều sân thể thao.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Butler University, Case Western Reserve
University, Columbia University, DePaul University, Drake University, Eastern Illinois University, Grinnel
College, Missouri State University, Missouri University of Science and Technology, Murray State University,
Northeastern University, Pennsylvania State University, Syracuse University, University of Alabama,
University of Arizona, University of Colorado, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of
Iowa, University of Kansas, University of Kentucky, University of Louisiana, University of Missouri-Columbia,
University of Nebraska, University of Notre Dame, University of South Dakota, University of Texas, University
of Wisconsin, Vanderbilt University, Washington University, Webster University, Wingate University, Winona
State University, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc (lớp trực
tuyến), tiếng Pháp (lớp trực tuyến), tiếng
Đức (lớp trực tuyến), tiếng La-tinh (lớp trực
tuyến), tiếng Tây Ban Nha
Nghệ thuật: Nghệ thuật Nâng cao, Nghệ
thuật Kỹ thuật số Nâng cao, Đánh giá Nghệ
thuật, Ban nhạc, Làm gốm sứ, Dàn hợp
xướng, Nghệ thuật Kỹ thuật số, Vẽ tranh,
Nghệ thuật Ngẫu hứng, Ban nhạc Jazz, Đoàn
Thánh ca, Đánh giá Âm nhạc, Nhiếp ảnh
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bóng đá
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Quần vợt,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling, Đội
cổ vũ
Mùa xuân: Bóng đá, Bóng mềm, Điền kinh
phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Học thuật, CLB
Đại sứ, CLB Phê bình, Đội khiêu vũ, CLB Môi
trường, Nhóm các vận động viên Thiên Chúa
giáo, CLB Trò chơi, CLB Quốc tế, Nhóm Toán
học, Mô hình Liên hiệp quốc, CLB Âm nhạc,
Hiệp hội Danh dự Quốc gia, Hội Học giả Thứ
bảy, Cuộc thi Học thuật, Hoạt động Học sinh,
Hội đồng Học sinh, Sân khấu, Nghệ thuật Thị
giác, Làm kỷ yếu, CLB Nữ chuyên gia Trẻ
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

waterloo.il.us | gibaulthawks.com

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