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• Dân số: 167,830 người
• Cách Denver 2 tiếng lái xe về phía Tây
Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Khô

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 214

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB)
• Các khóa học tín chỉ kép kết hợp cùng trường
Aims Community College
• Chương trình ngoại khóa về Rô-bốt nổi bật

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh của mỗi trường: 1,900
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:17
Cấp bằng Tú tài sau 1 năm: CÓ
Chọn trường thành viên trong quận? KHÔNG
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 5

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Tọa lạc ở khu vực phía Bắc thành phố Fort Collins, bang Colorado, Poudre School District là quận trường lớn thứ 9 trong tiểu bang, giảng dạy chương trình danh tiếng thế
giới Bằng Tú tài quốc tế (IB), cùng nhiều khóa học tín chỉ kép kết hợp cùng trường Aims
Community College.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Quận trường đã đầu tư khoảng 375 triệu đô để xây dựng 3 trường thành viên mới, 1 khu
liên hợp thể thao, lắp đặt cỏ nhân tạo cho các sân bóng bầu dục, nâng cấp công nghệ
cho các phòng nghiên cứu công nghệ, trung tâm truyền thông, và cải tạo toàn bộ cơ sở
vật chất thể thao cũng như trường học trên toàn quận.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh quốc tế có thể chọn tham gia luyện tập và thi đấu thể thao cùng các bạn đồng
môn người Mỹ trong các môn như Đánh gôn, Bóng đá, Trượt tuyết Bắc Âu, Bóng bầu dục
giật cờ hay nhiều bộ môn khác. Mỗi trường trong quận đều có một Giám đốc Thể thao
tận tâm, theo sát toàn bộ hoạt động thể thao của trường.
Poudre School District cam kết mang tới những khóa đào tạo nghệ thuật toàn diện thông
qua chương trình “The Whole Child”. Chương trình này bao gồm rất nhiều mảng nghệ
thuật khác nhau như Nghệ thuật Âm nhạc, Nghệ thuật Chuyển động và Nghệ thuật Thị
giác.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Đội tuyển Rô-bốt của Poudre School District đã 9 lần giành chiến thắng kể từ năm 2001.
Năm 2018, đội tuyển đã vào đến vòng chung kết giải đấu Toàn khu vực Utah và giành giải
thưởng Woodie Flowers tại giải đấu Toàn khu vực Colorado.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Fort Collins là thị trấn sôi động với rất nhiều cửa hàng và tiệm ăn địa phương, và là cũng
nơi trường Colorado State University tọa lạc. Với 300 ngày đầy nắng, rất nhiều ngọn núi
phủ tuyết, những hồ nước đầy quyến rũ và các dòng sông nước trong vắt, Fort Collins sẽ
là nơi hoàn hảo để học sinh quốc tế có thể trải nghiệm văn hóa Mỹ một cách trọn vẹn
nhất, cũng như tận hưởng những cơ hội giải trí tuyệt vời, những điểm đến văn hóa đa
dạng và niềm vui gia đình.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 84%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Colorado College, Colorado School of Mines,
Colorado State University, Front Range Community College, Montana State University, University of Colorado
- Boulder, University of Colorado Denver, University of Denver, University of Northern Colorado, University
of Wyoming
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây
Ban Nha
Các khóa học Nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Ngôn ngữ Anh,
Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu, Tiếng Pháp,
Tiếng Đức, Địa lý Nhân văn, Tâm lý học, Tiếng
Tây Ban Nha, Xác suất Thống kê, Xưởng Nghệ
thuật, Chính phủ và Chính trị Mỹ, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Diễn xuất, Thiết kế, Thiết kế Kỹ
thuật số, Vẽ tranh, Làm trang sức, Hội họa,
Nhiếp ảnh, Làm đồ gốm, Sản xuất, Điêu khắc,
Nhà hát, Nền tảng Sân khấu, Quay phim
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Đánh
gôn, Bóng đá, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu trên băng,
Trượt tuyết Bắc Âu, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Bơi và Lặn,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Đội cổ vũ, Chạy việt dã, Khiêu vũ,
Khúc côn cầu trên sân cỏ, Bóng mềm, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ, Trượt tuyết
Bắc Âu, Bơi và Lặn, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đội cổ vũ, Khiêu vũ,
Đánh gôn, Bóng vợt, Bóng đá, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm Tinh thần
Năng động, CLB Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, CLB
Truyện tranh, CLB Lãnh đạo cộng đồng và sự
nghiệp Mỹ, CLB Lập trình, CLB Đạp xe, CLB
Kịch, CLB Môi trường, CLB Phim ảnh, CLB
Lãnh đạo Doanh nghiệp Tương lai của Mỹ,
Cộng đồng Nghệ sĩ sân khấu quốc tế, CLB
Xây dựng kỹ năng cá nhân, CLB Đấu trường
Tri thức, CLB Toán học - Mu Alpha Theta, Tòa
án giả lập, Hội Danh dự Nghệ thuật Quốc gia,
Hội Danh dự Quốc gia, Đấu trường Khoa học
Quốc gia, Hội Danh dự Kỹ thuật Quốc gia,
Đấu trường Khoa học Đại dương, CLB Bóng
ném, CLB RC, Hội Đọc sách, CLB Rô-bốt, CLB
Olympic Khoa học, Diễn thuyết và Tranh
luận, Ném đĩa Frisbee, Hội Bóng rổ, Hội Bóng
bầu dục cướp cờ, Hội Bóng đá
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG
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*Tất cả khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
**Quy định của tiểu bang có thể hạn chế chơi thể thao trong một số trường hợp.

VỊ TRÍ:

