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VỊ TRÍ:

• Dân số: 1.2 triệu người
• Cách Detroit 51 phút lái xe về phía Bắc
• Thời tiết:
Mùa hè/Mùa thu: Ấm áp và Ôn hòa
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và Ẩm

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký: Không có
• TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
• ELTiS tối thiểu: 230

DETROIT
Mã sân bay: DTW

ĐIỂM NỔI BẬT:

• Đã nhận được giải Blue Ribbon cấp quốc gia
• Giảng dạy chương trình STEM

HỌC THUẬT:
•
•
•
•
•

Khối lớp: 9-12
Tổng số học sinh của từng trường: Khoảng 1,100
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:25
Cấp bằng Tú tài: CÓ
Chọn trường thành viên trong quận trường:
KHÔNG
• Số trường thành viên nhận học sinh quốc tế: 12

THÔNG TIN VỀ QUẬN TRƯỜNG
Tọa lạc tại phía Bắc của thành phố Detroit, Oakland Schools bao gồm 28 trường thành
viên. Quận trường giảng dạy nhiều khóa học, bao gồm Chương trình STEM, các khóa học
Nâng cao AP và các khóa học hướng nghiệp chuyên ngành Công nghệ. Bên cạnh một số
trường thành viên được nhận giải thưởng là trường Blue Ribbon cấp Quốc gia, quận
trường còn có nhiều trường thành viên khác nằm trong danh sách những trường tốt
nhất ở bang Michigan theo US News và World Report.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Những trường thành viên trong quận có nhiều lớp học hiện đại, được trang bị công nghệ
tiên tiến. Học sinh quốc tế được phép sử dụng phòng thí nghiệm máy tính, khu vực thể
thao và trung tâm biểu diễn nghệ thuật.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Học sinh có thể tham gia vào những đội thể thao truyền thống của Mỹ. Một số môn thể
thao phổ biến được cung cấp như Bóng bầu dục, Bóng đá, Quần vợt, Bóng chuyền, và
Điền kinh phối hợp.
Những học sinh quốc tế quan tâm đến nghệ thuật biểu diễn có thể tham gia vào các ban
nhạc và dàn hợp xướng. Ngoài ra, quận trường còn có rất nhiều lớp nghệ thuật ngoại
khóa và chính khóa cho các em.
THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG
Là nơi có nhiều trường đại học và cao đẳng, quận Oakland là một vùng ngoại ô của thành
phố Detroit với nhiều hoạt động mua sắm và ngoài trời thú vị. Được biết đến với biệt
danh Hẻm Ô-tô, nơi đây có 3 cơ sở sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ.
Tỷ lệ học sinh được nhận vào Đại học: 90%
Danh sách những trường Đại học tiêu biểu nhận học sinh: Andrews University, Central Michigan University, Eastern Michigan University, Ferris State University, Michigan State University, Oakland University,
University of Michigan, Wayne State University, Western Michigan University
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TÙY CHỌN MÔN HỌC*:
Ngoại ngữ: Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, tiếng
Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng
Nhật, tiếng La-tinh, tiếng Tây Ban Nha
Các khóa Nâng cao (AP): Lịch sử Nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Giải tích BC,
Hóa học, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa
học Môi trường, Lịch sử Châu Âu, Kinh tế Vĩ
mô, Kinh tế Vi mô, Nhạc lý, Vật lý 2, Vật lý C,
Tâm lý học, Ngôn ngữ và Văn hóa Tây Ban
Nha, Xác suất Thống kê, Lịch sử Mỹ, Lịch sử
Thế giới
Nghệ thuật: Thiết kế 3-D, Dàn hợp ca phong
cách A Cappella, Diễn xuất, Hồ sơ Nghệ
thuật, Làm gốm sứ, Dàn hợp xướng, Dàn
nhạc giao hưởng, Ban nhạc Hòa nhạc, Dàn
hợp ca Hòa nhạc, Dàn nhạc Hòa nhạc, Khiêu
vũ, Nghệ thuật Kỹ thuật số, Vẽ tranh và Tô
màu, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất và
Kiến trúc, Ban nhạc Jazz, Làm đồ trang sức
và kim loại, Ban nhạc Diễu hành, Dàn nhạc
hòa tấu, Nhiếp ảnh, Trình diễn Hợp ca, Ban
nhạc giao hưởng, Dàn nhạc giao hưởng
Thể thao**:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá, Quần vợt
Mùa đông: Bóng rổ, Khúc côn cầu trên
băng, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng vợt,
Điền kinh phối hợp
Nữ:
Mùa thu: Bóng chuyền, Đội cổ vũ, Chạy việt
dã, Đánh gôn, Bơi và Lặn
Mùa đông: Bóng rổ, Đội cổ vũ
Mùa xuân: Bóng đá, Bóng mềm, Quần vợt,
Điền kinh phối hợp
Hoạt động Ngoại khóa: CLB Động vật, CLB
Ném bóng Bowling, Chuyên gia Kinh doanh
của Mỹ, CLB Máy tính, CLB Kịch nghệ, Hiệp
hội Máy tính, Đội đua xe đạp, Nhóm DECA,
CLB Đa dạng, CLB Ngoại ngữ, CLB Tiếng
Pháp, Liên minh Đồng Dị tính, Liên đoàn
Toán & Khoa học, CLB Lịch sử Quân sự, Hội
Danh dự Quốc gia, Đôi bạn cùng tiến, Nhóm
Rô-bốt, CLB Trượt tuyết, CLB Tiếng Tây Ban
Nha, Đại hội Học sinh, Tạp chí Học sinh, Làm
kỷ yếu, Thanh niên trong Chính phủ
Chương trình hỗ trợ tiếng Anh: KHÔNG

* Tất cả các khóa học và lựa chọn do trường cung cấp có thể thay đổi.
** Quy định của bang có thể hạn chế học sinh chơi thể thao trong một số trường hợp

CÔNG LẬP KHU VỰC NAM NỮ
TRUNG TÂM
CỦA NƯỚC MỸ

