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St. Philip Catholic
Central High School
Battle Creek, MI
VỊ TRÍ:

• Dân số: 51,000 người
• Cách Detroit 2 tiếng lái xe về phía
Tây
• Thời tiết:				
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Độ tuổi 14-18
• SLEP tối thiểu: 45
• ELTiS tối thiểu: 207

DETROIT
Sân bay gần nhất: DTW

ST. PHILIP CATHOLIC
CENTRAL HIGH SCHOOL

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Mỗi học sinh sẽ có một máy tính bảng
Chromebook riêng để sử dụng
• Chương trình Rô-bốt nổi bật
• Chương trình thực tập cho học sinh năm cuối

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 110
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:12
Yêu cầu đồng phục: CÓ
Tôn giáo: Công giáo
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
St. Philip Catholic Central High School chú trọng vào việc trang bị kiến thức và kỹ năng
cho các học sinh ở cả trong và ngoài lớp học. Với nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị,
chương trình thực tập năm cuối và dịch vụ học tập trong cộng đồng, học sinh sẽ có nhiều
cơ hội để học hỏi và phát triển năng lực bản thân. Trường cũng có một trung tâm Toán
học và Khoa học để hỗ trợ học sinh nghiên cứu tốt hơn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Tọa lạc ở trung tâm thành phố Battle Creek trong một tòa nhà cổ được xây bằng gạch,
nội thất của trường đã cải tạo lối vào và các lớp học, phòng tập thể hình và trang bị công
nghệ tiên tiến.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Thể thao là một phần quan trọng trong cuộc sống của học sinh tại St. Philip Catholic
Central. Đội bóng chuyền nữ của trường rất mạnh, đã giành được 10 chức vô địch của
bang từ năm 2005 đến 2014.
Học sinh có thể theo đuổi chương trình nghệ thuật biểu diễn và mỹ thuật, với các lớp học
khác nhau như dàn hợp xướng thánh ca, ban nhạc diễu hành và ban nhạc pep.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Battle Creek là một thành phố nằm giữa 2 dòng sông lớn, sông Battle Creek và sông Kalamazoo. Công ty ngũ cốc Kellogg nổi tiếng thế giới nằm tại thành phố này, và vì thế mà
nơi đây còn được biết đến với cái tên “Thành phố Ngũ cốc”. Thành phố này còn tổ chức
“Bữa ăn sáng Dài nhất Thế giới”, một bữa tiệc ngũ cốc hàng năm.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 100%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Albion College, Aquinas College, Ferris State University, Grand
Valley State University, Kellogg Community College, Michigan State University, Olivet College, Sienna Heights
University, United States Military Academy (West Point), University of Dayton, University of Michigan, Western Michigan University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Khoa học Máy
tính, Ngôn ngữ Anh, Thống kê, Lịch sử Mỹ,
Lịch sử Thế giới
Nghệ thuật: Khóa học Nghệ thuật, Ban
nhạc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
vợt, Bóng đá, Bơi lội
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Bóng chày, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Bơi lội,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ
Mùa xuân: Quần vợt, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Sách, Ban quản
lý Khuôn viên, Sáng tác Thơ văn, Thế hệ
E, CLB Tương tác, Mô hình Liên hiệp quốc
giả lập, Cuộc thi Học thuật, CLB Khoa học,
Chính phủ Học sinh, Làm kỷ yếu
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

63

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

TƯ THỤC

