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VỊ TRÍ:

• Dân số: 22,000 người
• Cách Detroit 1.5 tiếng lái xe về phía Tây
Nam
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Điều kiện đăng ký: Chấp nhận lớp 11-12
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 212

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Chương trình Tú tài Quốc tế (IB)
• Được US News & World Report đánh giá là
trường hạng Đồng
• Cựu học sinh của trường đã chiến thắng giải
thưởng Cy Young bộ môn bóng chày

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh toàn trường: 875
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Tỉ lệ học sinh quốc tế: 3%
Cấp bằng Tú tài: CÓ
Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Adrian High School cung cấp chương trình Tú tài Quốc tế IB cho học sinh lớp 11 và 12. Với
sĩ số hơn 800 học sinh, trường đem lại cho các học sinh quốc tế nhiều cơ hội học tập và
tham gia các chương trình thể thao và ngoại khóa. Trường còn được tờ báo uy tín US News
& World Report xếp hạng Đồng.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các chương trình thể thao của trường đã tạo ra nhiều vận động viên chuyên nghiệp, bao
gồm các cầu thủ bóng bầu dục NFL như Dorne Dibble và Marcus Benard, cũng như cầu thủ
bóng chày MLB chuyên nghiệp Mike Marshall, người được vinh danh nhận giải thưởng Cy
Young năm 1974 vì là người ném bóng giỏi nhất giải MLB.
Adrian High School đem lại cho học sinh nhiều cơ hội tham gia những môn nghệ thuật khác
nhau và hỗ trợ các công cụ cần thiết để các em đạt được thành công. Học sinh có thể chọn
các lớp học độc đáo bao gồm Nghệ thuật Thiết kế, Làm gốm sứ, và Nghệ thuật Dựng kịch.
THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG
Thành phố Adrian, bang Michigan là một khu vực tuyệt vời gần rất nhiều trường Đại học,
Cao đẳng khác nhau như Adrian College, Siena Heights University và Jackson College Lenawee Campus. Thành phố này cách Ann Arbor, Michigan (gần đại học University of
Michigan) khoảng 45 phút lái xe, cách thành phố Toledo, bang Ohio 45 lái xe và 1,5 giờ tính
từ thành phố Detroit, bang Michigan. Khu vực này được bao quanh bởi nhiều hồ rất đẹp.
Tỉ lệ học sinh được chấp nhận vào Đại học: 100%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: American University, Harvard
University, Massachusetts Institute of Technology, Notre Dame University, Oxford University,
University of Michigan

adriancity.com | theadrianmaples.com

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Chương trình Đặc biệt: Bằng Tú tài Quốc tế
(IB)
Các khóa học Nâng cao (AP): Giải tích AB,
Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật : Nghệ thuật trong Thiết kế, Làm
gốm sứ, Nghệ thuật Dựng kịch, Giới thiệu về
Nghệ thuật Thị giác
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling,
Khúc côn cầu trên băng, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Bơi lội,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling, Đội cổ vũ, Thể dục nhịp điệu
Mùa xuân: Bóng đá, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Khiêu vũ, Đội Tranh
luận, Đội Kịch, CLB Pháp Y, CLB Key, Hội Toán
học, Hội Học sinh chống những quyết định
tiêu cực
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ/Cấp độ
Căn bản

31

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

CƠ SỞ VẬT CHẤT
Adrian High School có cơ sở hạ tầng hiện đại, đem lại cho học sinh nhiều cơ hội học tập và
phát triển bản thân. Trường cũng có cơ sở vật chất dành riêng cho thể thao rất ấn tượng,
bao gồm sân quần vợt và một sân điền kinh phối hợp.

