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Kokomo
High School
Kokomo, IN
VỊ TRÍ:

• Dân số: 57,800 người
• Cách Indianapolis 1 giờ lái xe về phía
Bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không
• TOEFL tối thiểu: 50
• ELTiS tối thiểu: 215

KOKOMO
HIGH SCHOOL
INDIANAPOLIS
Mã sân bay: IND

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cung cấp Chương trình Tú tài Quốc tế IB
• Chương trình rô-bốt tuyệt vời
• Chương trình STEM nổi bật

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 2,000
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:23
Cấp bằng Tú tài: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Kokomo High School cung cấp các chương trình nổi tiếng trên thế giới về rô-bốt, pháp y,
ban nhạc và hợp xướng. Học sinh có thể tham gia chương trình hỗ trợ tiếng Anh ESL cũng
như Chương trình Tú tài Quốc tế uy tín. Sáu học sinh của Kokomo đã sử dụng kiến thức
học được từ chương trình STEM để phát triển một ứng dụng thu thập dữ liệu, đưa họ
đến vòng chung kết của Conrad Challenge, một cuộc thi về sáng chế toàn cầu.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Các cơ sở vật chất trường trung học Kokomo bao gồm hai phòng tập thể dục trong nhà,
hồ bơi và lặn, bốn sân Bóng bầu dục, sân vận động với phòng thay quần áo bên ngoài,
mười sân quần vợt, hai sân bóng mềm và một sân bóng chày. Gần đây, trường đã mở
một phòng thí nghiệm kinh doanh mới với các môi trường học tập đặc biệt.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Kokomo High School là một thành viên của Hội đồng thể thao hàng đầu (và lâu đời nhất)
ở Indiana, North Central Conference. Học sinh có thể tham gia các môn thể thao như
Bóng chày, Bóng mềm và Bóng đá.
Kokomo High School cung cấp các khóa học nghệ thuật như nghệ thuật sân khấu, gốm
sứ và truyền thông trực quan cũng như các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ nghệ
thuật và câu lạc bộ kịch.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Kokomo cách một giờ lái xe về phía Bắc thành phố lớn nhất bang, Indianapolis. Học
sinh có thể thực hiện các chuyến đi đến thành phố lịch sử để tham gia vào các sự
kiện đa văn hóa, lễ kỷ niệm, các buổi hòa nhạc trực tiếp và các lễ hội quanh năm.
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Ball State University, Columbia University, DePaul University, Franklin College, Harvard University, Indiana State University, Ohio State University, Purdue
University, Saint Mary’s College, University of Evansville, University of Illinois, University of Indianapolis,
University of Michigan, University of Notre Dame, University of Southern Indiana, University of Tennessee,
Wabash College, Wesleyan University, West Point Academy, Yale University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Latinh, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hóa học, Khoa học máy
tính, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa
học môi trường, Lịch sử Châu Âu, Kinh tế vi
mô, Kinh tế vĩ mô, Vật lý, Văn hóa và ngôn
ngữ Tây Ban Nha, Thống kê, Chính trị và Hệ
thống chính quyền Mỹ, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Nghệ thuật 2D, Nghệ thuật
3D, Gốm sứ, Hợp xướng, Điệp khúc, Múa
cờ diễu hành, Ban nhạc hòa nhạc, Vẽ và Vẽ
tranh, Ban nhạc Jazz, Nhạc lý, Nghệ thuật
phòng thu, Nghệ thuật sân khấu, Giao tiếp
trực quan, Thanh nhạc Jazz
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng chày, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng mềm, Điền kinh phối hợp,
Quần vợt
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm học thuật,
Nghệ thuật, Đội cổ vũ, Tranh luận, Nhóm
Đa dạng, Kịch nghệ, Ngôn ngữ, CLB Rô-bốt,
Ngôn ngữ ký hiệu, Diễn thuyết và Tranh
luận, Viết báo, Hội thanh thiếu niên
Chương trình Hỗ trợ tiếng Anh: CÓ - Nâng
cao
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**Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

NAM NỮ

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

CÔNG LẬP

