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VỊ TRÍ:

• Dân số: 191,000 người
• Cách Kansas 20 phút lái xe về hướng Nam
• Thời tiết:
Mùa hạ/Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:

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

KANSAS CITY
Mã sân bay: MCI
BLUE VALLEY
PUBLIC SCHOOLS

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Trường được nhận giải thưởng National Blue
Ribbon
• Các trường trong quận được xem là các trường
trung học hàng đầu ở Kansas theo Washington
Post và US News and World Report
• Nhận hai danh hiệu Presidential Scholars 2018

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh mỗi trường: Khoảng 1,350
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:19
Cấp bằng Tú tài: CÓ
Chọn trường trung học ở quận? KHÔNG
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 5

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Nằm trong khu “Heartland” của Mỹ, biệt danh cho vị trí ở trung tâm của đất nước, nơi có
cộng đồng dân cư thân thiện, khu quận trường Blue Valley bao gồm năm trường trung học
thành viên nhận học sinh quốc tế. Những trường danh tiếng này cung cấp các khóa học
ghi danh kép lấy tín chỉ đại học cũng như gần 20 môn Nâng cao (AP).
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Các cơ sở của Blue Valley bao gồm phòng tập thể dục, phòng học hiện đại, và Trung tâm
Phát triển Nghề nghiệp Chuyên sâu - Center for Advanced Professional Studies (CAPS) mới
được giới thiệu gần đây, đây là một cơ sở nghiên cứu tiên tiến cung cấp khóa học kép lấy
tín chỉ Đại học và chương trình Cố vấn giảng dạy.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh Blue Valley có thể tham gia các môn thể thao như bóng rổ, bóng mềm và bóng
bầu dục.
Học sinh của quận trường được tham gia các lễ hội và cuộc thi ở địa phương, khu vực
và quốc gia. Chương trình nghệ thuật bao gồm câu lạc bộ truyền hình, câu lạc bộ kịch và
nhiều hơn thế nữa.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Các trường thành viên của quận được xem là các trường trung học hàng đầu ở Kansas và
Mỹ theo đánh giá của US News and World Report và Washington Post. Chương trình CAPS
đã nhận được Giải Thưởng Exemplary School Award 2016-17. Quận trường cũng đã được
nhận giải thưởng Governor’s Award danh giá và giải Blue Ribbon từ Bộ Giáo dục Mỹ. Vào
năm 2018, hai học sinh tốt nghiệp Blue Valley nhận được danh hiệu Presidential Scholar
(danh hiệu cao nhất dành cho các học sinh có thành tích học tập tốt nhất nước Mỹ).
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Được xếp hạng nhất trong 100 thành phố đáng sống nhất ở Mỹ trên CNN và tạp chí
Money, Overland Park là một vùng ngoại ô của Kansas City và là thành phố lớn thứ hai
ở bang Kansas. Thành phố Kansas, chỉ cách đó 20 phút, có rất nhiều khu văn hóa và giáo
dục độc đáo như Vườn Bách thảo và Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 97%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Baylor University, Creighton University, Drake University, Emporia State University, Indiana University, Iowa State University, Kansas State University, Missouri
State University, Missouri University of Khoa học and Technology, Oklahoma State University, Pittsburgh State
University, Texas Christian University, The University of Tulsa, Truman State University, University of Arizona,
University of Arkansas, University of Central Missouri, University of Colorado Boulder, University of Kansas,
University of Missouri, University of Nebraska-Lincoln, Washburn University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp,
Tiếng La-tinh, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hoá học, Ngôn ngữ
Anh, Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu, Ngôn
ngữ và văn hoá Pháp, Tiếng La-tinh, Kinh tế
vi mô, Vật lý, Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn
hóa Tây Ban Nha, Thống kê, Phòng thu Nghệ
thuật, Chính trị và Hệ thống chính quyền
Mỹ, Lịch sử nước Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Ban nhạc, Thu âm, Hợp ca,
Múa, Viết báo, Nhạc giao hưởng, Kịch nghệ,
Nghệ thuật thị giác, Làm kỷ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và lặn, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Quần vợt,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng Bowling
Mùa xuân: Bóng mềm, Bóng đá, Bơi và lặn,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: CLB Nghệ thuật, CLB
Honor Society, CLB Sách, Đội cổ vũ, CLB Cờ
vua, Hoạt động vì cộng đồng, Tranh luận,
Nhóm DECA, Kịch nghệ, Vì môi trường,
Biện luận, Lãnh đạo doanh nghiệp tương
lai (FBLA), Nhà giáo tương lai của Mỹ, CLB
Ngôn ngữ, Hội Toán học, Hoạt động xã hội
NHS, Đại sứ học sinh, Ban chấp hành Hội
học sinh, Cố vấn học sinh
Chương trình Hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

“Năm học này là một trải nghiệm đáng nhớ đối với
em. Mọi thứ đều rất tuyệt vời.”- Bảo đến từ Việt Nam
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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

