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Morgan Hill Unified
School District
Morgan Hill, CA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 45,000 người
• Cách San Jose 30 phút lái xe về phía
Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ôn hòa

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 206

SAN JOSE
Sân bay gần nhất: SJC
MORGAN HILL UNIFIED
SCHOOL DISTRICT

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Tọa lạc bên ngoài Thung lũng Silicon, thủ đô
công nghệ của thế giới
• Cả 2 trường thành viên đều đã nhận được
Gold Ribbon
• Cách bãi biển chưa đến 1 tiếng lái xe và cách
San Francisco chưa đến 2 tiếng lái xe

HỌC THUẬT:

• Khối lớp: 9-12
• Tổng số học sinh trong từng trường: Khoảng
1,250
• Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:26
• Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: KHÔNG
• Chọn trường thành viên trong quận? KHÔNG
• Số trường thành viên nhận học sinh: 2

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Hai trường thành viên chấp nhận học sinh quốc tế của quận trường Morgan Hill Unified
School District có tổng cộng khoảng 3,300 học sinh. Chương trình giảng dạy của trường
cung cấp hơn 20 khóa học Nâng cao (AP) và nhiều khóa học nghệ thuật độc đáo, cũng
như những khóa học Danh dự và chương trình thể thao đối kháng.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên của các trường có nhiều tòa nhà với các lớp học, nhà hát, khán phòng, trung
tâm thủy sinh, và trung tâm thể thao với phòng tập thể dục đúng kích thước chuẩn. 1
trường thành viên đã được cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng trên quy mô lớn gần đây.
Cơ sở vật chất mới bao gồm 1 khu vực nhà hát và giảng đường, nhiều phòng thay đồ, và
1 Bảng quảng cáo điện tử mới.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Những đội thể thao của trường bao gồm đội Bóng đá và Bóng chuyền nữ, đã giành được
nhiều cúp vô địch trong những năm vừa qua.
Hiệp hội Kịch nghệ của trường đã nhận được sự công nhận nhiều lần từ chương trình
Nhạc kịch Danh dự của Mỹ. Học sinh cũng có thể tham gia vào các khóa học độc đáo như
Thiết kế Hoa và Nghệ thuật Ẩm thực.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Morgan Hill cách thành phố đa dạng văn hóa San Jose 25 phút lái xe về phía Nam của
thung lũng Silicon, thủ đô công nghệ đã được công nhận trên toàn cầu. Cách biển Thái
Bình Dương chưa đến 1 tiếng lái xe, thời tiết dễ chịu của khu vực này cho phép học sinh
được tận hưởng bãi biển, đi bộ đường dài, đạp xe và tham gia vào các hoạt động ngoài
trời thú vị quanh năm.
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Brigham Young
University, Case Western Reserve University, California State University, California Polytechnic State
University, George Washington University, Georgetown University, Humboldt State University, Loyola
Marymount University, Ohio State University, Pensacola State College, Stanford University, University of
Arizona, University of California - Berkeley, University of California - Davis, University of California - Los
Angeles, University of California - San Diego, University of California - Santa Cruz

TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, Tiếng
Pháp, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tây Ban Nha
dành cho Người Bản ngữ (Khác nhau tùy
theo từng trường)
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học
Máy tính A, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh,
Khoa học Môi trường, Ngôn ngữ và Văn
hóa Pháp, Nhạc lý, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý
C, Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban
Nha, Văn học và Văn hóa Tây Ban Nha, Xác
suất Thống kê, Xưởng Nghệ thuật: Vẽ tranh,
Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch
sử Thế giới
Nghệ thuật: Nghệ thuật Ẩm thực, Dàn
trống, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Hoa,
Đa phương tiện, Dựng cảnh, Kỹ thuật Nhà
hát, Làm đồ gỗ, Làm kỷ yếu (Danh sách tiêu
biểu)
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Khúc côn cầu trên
sân, Bóng bầu dục, Bóng nước
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Cầu lông, Bóng chày, Đánh gôn,
Bóng đá, Bơi lội, Quần vợt, Điền kinh phối
hợp, Bóng chuyền
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khúc côn
cầu trên sân, Đánh gôn, Quần vợt, Bóng
chuyền, Bóng nước
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Bóng đá,
Đấu vật
Mùa xuân: Cầu lông, Bóng mềm, Bơi lội,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Bắn cung, Bảo
vệ Màu sắc, CLB Kịch nghệ, CLB Môi trường,
Liên minh Đồng-Dị tính, MESA (Nhóm
Thành tựu Toán học, Cơ khí, và Khoa học)
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

*Tất cả các khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
**Quy định của bang có thể hạn chế học sinh chơi thể thao trong những trường hợp đặc biệt.

CÔNG LẬP

“Trở thành một du học sinh
của trường là trải nghiệm tha
y đổi cuộc
đời em. Em rất biết ơn vì nhà
trường đã trao cho em cơ hội
này, em đã
học hỏi và phát triển rất nhi
ều. Những người bạn ở đây
thật tuyệt vời
và họ sẽ mãi mãi hiện diện
trong trái tim em. Nước Mỹ
đã thực sự thay
đổi cuộc sống của em theo
hướng tốt hơn!” – Maria M.
đến từ Brazil
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NỔI BẬT

Xem thêm thông
tin về trường:
educatius.org/
BENEDETTA

