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GRAND RAPIDS
Mã sân bay: GRR

Waterford, MI
VỊ TRÍ:

• Dân số: 74,000 người
• Cách Grand Rapids 20 phút lái xe về phía
Đông
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Học sinh phải dưới 18
tuổi

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Cung cấp 13 khóa học Nâng cao (AP)
• Cung cấp 16 hoạt động ngoại khóa thú vị

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Tổng số học sinh toàn trường: 1,186
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:22
Nhận học sinh lớp: 9-11
Cấp bằng Tú tài: KHÔNG
Số trường thành viên trong quận: 1

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
Lowell High School là một ngôi trường lớn với khoảng 1,175 học sinh, nằm cách Grand
Rapids 18 dặm về phía Đông. Trường cung cấp những cơ hội học tập tốt nhất cho từng
học sinh. Các em sẽ được hướng dẫn và khuyến khích để phát huy hết tiềm năng bản
thân. Học sinh có thể tham gia vào các hoạt động thể thao và câu lạc bộ, khóa học
Nâng cao (AP) và Chương trình Nghệ thuật. Với châm ngôn thực hành kết hợp đào sâu
nghiên cứu và phân tích dữ liệu, cùng với việc tập trung phát triển đội ngũ giảng viên,
nhà trường luôn nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy và thành tích của các học sinh.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Đội Bóng bầu dục cấp quốc gia có thể được xem là đội nổi tiếng nhất của Lowell, ngoài
ra trường cũng có rất nhiều bộ môn thể thao và nghệ thuật để học sinh thỏa thích khám
phá. Từ Cưỡi ngựa vào mùa thu đến Đội chèo thuyền trong mùa xuân, cùng vô vàn hoạt
động thể thao thú vị khác diễn ra suốt năm học để các học sinh thử sức. Trong bộ môn
Bóng bầu dục, Đấu vật và Cưỡi ngựa, đội tuyển Red Arrow của trường đã giành được
10 danh hiệu cấp bang.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Lowell là một cộng đồng nông thôn nhỏ, tự hào có một bảo tàng địa phương, đường
mòn đi bộ/chạy bộ, nhiều công viên và một Hội đồng Nghệ thuật - nơi diễn ra nhiều sự
kiện thú vị và trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ địa phương. Lowell chỉ cách Grand
Rapids, một trong những thành phố sôi động và lớn nhất Michigan, và đường ven hồ
xinh đẹp của Hồ Michigan, vài phút di chuyển. Lowell có nền văn hóa đặc sắc trong cộng
đồng, gia đình và dịch vụ. Đây là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và vui chơi!
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 86%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Arizona State University, Auburn University,
Brigham Young University, Brown University, Butler University, Concordia University, Cornell University,
Duke University, Harvard University, Iowa State University, Johns Hopkins University, Kansas State University,
Michigan State University, Ohio State University, Purdue University, Stanford University, University of
Alabama, University of Georgia, University of Kentucky, University of Miami, University of Notre Dame,
University of Virginia, Xavier University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: 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, Chính
phủ, Vật lý, Tâm lý học, Tiếng Tây Ban Nha,
Xác suất Thống kê, Lịch sử Mỹ
Nghệ thuật: Diễn xuất, Nghệ thuật, Làm
gốm sứ, Làm gốm sứ Nâng cao, Dàn hợp
ca, Nghệ thuật Máy tính, Ban hòa nhạc, Dàn
hợp xướng hòa nhạc, Kịch nghệ, Vẽ tranh,
Vẽ tranh nâng cao (AP), Ban nhạc Jazz, Ban
nhạc diễu hành, Cảm thụ âm nhạc, Hội họa,
Nhiếp ảnh, Ban nhạc hòa tấu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Cưỡi ngựa, Bóng
bầu dục, Bóng đá, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling,
Khúc côn cầu trên băng, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đội chèo thuyền,
Đánh gôn, Bóng vợt, Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Cưỡi ngựa
Mùa đông: Bóng rổ, Ném bóng bowling, Đội
cổ vũ, Thể dục nhịp điệu
Mùa xuân: Đội chèo thuyền, Bóng vợt,
Bóng đá, Bóng mềm, Quần vợt, Điền kinh
phối hợp
Hoạt động ngoại khóa: Truyện tranh Nhật
Bản, CLB Chuyên gia Kinh doanh của Mỹ,
Hát thính phòng, Hội Nhà nông Tương lai
của Mỹ, Liên minh Đồng-Dị tính, Tương tác,
Quốc tế, Mô hình Liên hiệp quốc, Hiệp hội
Danh dự Quốc gia, Trò chơi, Cầu nguyện và
Chúc tụng, CLB Đài phát thanh, Rô-bốt và
Cơ khí, Cuộc thi về Khóa học, Bắn súng, Hội
Lãnh đạo Học sinh
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: CÓ

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

CÔNG LẬP

