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Birmingham
Community Charter
High School

BIRMINGHAM COMMUNITY
CHARTER HIGH SCHOOL
LOS ANGELES
Mã sân bay: BUR

Van Nuys, CA

• Dân số: 136,443
• Tọa lạc cách Los Angeles 20 phút về phía
Bắc
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và khô
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và khô

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp: 10-12
SLEP tối thiểu: 50
TOEFL tối thiểu: Không yêu cầu
ELTiS tối thiểu: 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•

Các lớp: 9-12
Tổng số học sinh của trường: 3,700
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:25
Ngày khai giảng dự kiến: Giữa tháng 8
Ngày bế giảng dự kiến: Đầu tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Trường thành viên: 01

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Birmingham Community Charter High School là một trường phổ thông công lập độc lập của Mỹ
chấp nhận học sinh quốc tế từ lớp 10-12. Khác với các trường công lập truyền thống của Mỹ, các
trường “Charter” được tạo ra bởi các giáo viên, phụ huynh và cộng đồng theo các điều khoản đặc
biệt. Birmingham Community Charter High School tập trung vào việc chuẩn bị trước cho học sinh
thông qua chương trình giảng dạy sáng tạo và đầy thử thách bao gồm các khóa học theo chủ đề
như khoa học, sức khoẻ và công nghệ kinh doanh. Học sinh quốc tế đặc biệt thích “Cộng đồng học
tập nhỏ” cá nhân hóa của trường.

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha,
Tiếng Tây Ban Nha cho người bản xứ
Các khóa học nâng cao (AP): Chính phủ
Mỹ, Sinh học, Giải tích, Ngôn ngữ Anh, Văn
chương Anh, Khoa học môi trường, Địa lý
nhân loại, Vật lý, Ngôn ngữ Tây Ban Nha,
Văn chương Tây Ban Nha, Thống kê, Trưng
bày nghệ thuật, Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới

*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Birmingham Community Charter High School luôn tự hào về nguồn lực vượt trội và cơ sở vật chất
hiện đại của trường. Gần đây, trường đã đầu tư hơn 1 triệu đô la vào các công cụ công nghệ, một
phòng thí nghiệm y tế và sẽ sớm bổ sung thêm một phòng thí nghiệm mới được thiết kế cho các lớp
học về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT

Birmingham Community Charter High School có một trong những chương trình thể thao lớn nhất
vùng San Fernando Valley. Đối với nghệ thuật, học sinh có thể lựa chọn các môn học như nghệ thuật
tự do và sáng tạo, phương tiện truyền thông, nghệ thuật hình ảnh và trình diễn.

CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC

Birmingham tọa lạc tại một khu vực ngoại ô của Los Angeles được biết đến với cái tên San
Fernando Valley. “Valley” nằm ngay trung tâm với phương tiện giao thông công cộng thuận
tiện – học sinh có thể tới khu trung tâm thành phố Los Angeles trong vòng chưa đến 30 phút.
“The City of Angels” (được biết đến với cái tên này) là một thành phố toàn cầu với các cơ hội
về văn hóa và giải trí không giới hạn mà bạn mong đợi từ một thành phố đẳng cấp thế giới.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Cornell University, Syracuse University, Mount St.
Mary’s College, Emerson University, University of Nevada, University of California Los Angeles,
University of California - Berkeley, California State University - Northridge, Pierce College, Moorpark
College, College of the Canyons, Valley College

Nghệ thuật: Kịch, Vẽ, Đồng diễn Jazz, Ban
nhạc diễu hành, Nhạc kịch, Dàn nhạc, Hội
họa, Nhiếp ảnh, Sản xuất kịch, Thanh nhạc
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Bóng
nước Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá Mỹ, Đấu
vật Mùa xuân: Bóng chày, Lặn, Đánh gôn,
Bóng vợt, Bơi, Tennis, Chạy điền kinh, Bóng
chuyền

Nữ:
Mùa thu: Hoạt náo, Chạy việt dã, Bóng
đá, Đánh gôn, Tennis, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Hoạt náo,
Bóng đá Mỹ, Bóng nước, Đấu vật
Mùa xuân: Hoạt náo, Lặn, Bóng vợt, Bóng
mềm, Bơi, Chạy điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: CLB hoạt hình, CLB
Châu Á, Hội học sinh da màu, CLB tiếng
Pháp, CLB “Knights and Ladies”, CLB La-tinh,
CLB toán học, Phiên tòa giả định, Liên Hiệp
Quốc kiểu mẫu, Diễn viên kịch
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ
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