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VỊ TRÍ:

ĐIỂM NỔI BẬT:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

• Dân số: 102,000 người
• Cách Los Angeles 40 phút lái xe về
phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm
• Giới hạn đăng ký: Lớp 10-12
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 215

BIRMINGHAM COMMUNITY
CHARTER HIGH SCHOOL
LOS ANGELES
Sân bay gần nhất: BUR/LAX

• Các phòng thí nghiệm và khu STEM được trang
bị đầy đủ công nghệ và thiết bị hiện đại
• Chương trình sản xuất phim đã giành giải
thưởng
• Có cơ sở vật chất về thể thao tốt nhất ở
California
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 3,700
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:25
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Birmingham Community Charter High School là một trường phổ thông công lập độc lập
của Mỹ chấp nhận học sinh quốc tế từ lớp 10-12. Birmingham Community Charter High
School đặt trọng tâm vào chương trình giảng dạy trong các lĩnh vực khoa học, y tế và
công nghệ kinh doanh. Trường cá nhân hóa chương trình học bằng cách chia các học sinh
có cùng sở thích thành các Nhóm Học Tập nhỏ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Birmingham Community Charter High School đã đầu tư hơn 1 triệu đô la vào các cơ sở
vật chất về công nghệ, một phòng thí nghiệm y tế và và một phòng thí nghiệm STEM. Các
cơ sở thể thao của trường được đánh giá tốt nhất trong tiểu bang, có hồ bơi ngoài trời,
sân bóng bầu dục và đường chạy điền kinh với sức chứa lên đến 11,000 người và nhiều
sân thi đấu khác nhau.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Birmingham Community Charter High School là trường có chương trình thể thao lớn
nhất vùng San Fernando Valley, trường giảng dạy nhiều môn thể thao cạnh tranh như
Bóng đá, Bóng mềm và Bóng nước.
Chương trình điện ảnh đoạt giải thưởng của quận trường đã tạo ra những nghệ sĩ thành
công như nữ diễn viên và đạo diễn từng đoạt giải Emmy, Sally Field. Ngoài các chương
trình điện ảnh và biểu diễn nghệ thuật xuất sắc, học sinh có thể tham gia các khóa học
như thanh nhạc và nhiếp ảnh.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Birmingham nằm ở trung tâm của một khu vực ngoại ô của Los Angeles được gọi là
Thung lũng San Fernando, chỉ cách trung tâm Los Angeles 40 phút. Học sinh có thể đến
các bãi biển nổi tiếng của miền nam California trong vòng chưa tới một giờ.
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: California State University - Northridge, College
of the Canyons, Cornell University, Emerson College, Moorpark College, Mount St. Mary’s College, Pierce
College, Syracuse University, University of California - Berkeley, University of California Los Angeles, University of Nevada, Valley College

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tây Ban Nha cho người bản địa
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học
môi trường, Địa lý nhân văn, Vật lý, Ngôn
ngữ và Văn hóa Tây Ban Nha, Văn học và Văn
hóa Tây Ban Nha, Thống kê, Xưởng nghệ
thuật, Chính phủ và Chính trị tại Mỹ, Lịch sử
Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Kịch, Vẽ tranh, Dàn nhạc Jazz,
Đội diễu hành, Nhạc kịch, Dàn nhạc, Hội
họa, Nhiếp ảnh, Sản xuất kịch, Thanh nhạc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
nước
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng vợt,
Bơi và Lặn, Quần vợt, Điền kinh phối hợp,
Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Đánh gôn, Quần vợt, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bóng đá,
Bóng nước, Đấu vật
Mùa xuân: Đội cổ vũ, Bóng vợt, Bóng mềm,
Bơi và Lặn, Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Hoạt hình
anime, CLB Châu Á, Hội học sinh da màu,
CLB tiếng Pháp, CLB Hiệp sĩ và Người đẹp,
CLB La-tinh, CLB Toán học, Phiên tòa giả
định, Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc,
Thượng viện Học sinh, Diễn viên kịch
Chương trình Hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

**Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

NẮNG

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

THÀNH
PHỐ

*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

CÔNG LẬP NAM NỮ

“Hãy đến đây và xe
m các trường học
tốt và chất lượng
như thế nào, nơi đâ
y thật tuyệt vời và
ấn
tham gia vào tất cả
các hoạt động năm tượng. Tôi đã
cuối và mọi thứ
rất tuyệt.” - Victoria
đến từ Brazil

VIDEO
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Xem thêm về trường:
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