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Blue Valley
Public Schools
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• Dân số: 181.260 người
• Hướng nam thành phố Kansas, cách 20
phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP: Từ 50
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số mỗi trường: Khoảng 1.350 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:19
Kỳ mùa Thu khai giảng: Giữa tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 5

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: Có
• Được chọn trường thành viên: Không
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 05

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Nằm ngay trung tâm nước Mỹ, Blue Valley có 05 trường thành viên. Nhằm đạt kết quả
tốt nhất, Quận trường kết hợp chương trình học thuật và hoạt động ngoại khoá nâng cao
để học sinh được cơ hội trải nghiệm môi trường trung học thú vị.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Hàng năm Quận trường đều tăng thêm không gian học tập và thiết bị công nghệ cao
để bắt kịp những xu hướng phát triển mới nhất. Quận trường vừa thành lập Trung tâm
Nghiên cứu Nghề nghiệp nâng cao (CAPS) nhằm giúp học sinh định hướng nghề nghiệp,
và tổ chức đào đạo các môn thuộc chương trình kép.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Blue Valley rất tự hào về chương trình thể thao của mình và mong muốn tất cả học sinh
tích cực tham gia.
Quận trường luôn tạo điều kiện để mọi học sinh có thật nhiều trải nghiệm bổ ích. Một số
chương trình nghệ thuật đạt thứ hạng cao, học sinh được biểu diễn ở các lễ hội, thi đấu
ở nhiều cuộc thi cấp địa phương, toàn bang và toàn quốc.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Blue Valley được ghi nhận là một trong những quận trường hàng đầu bang Kansas và
trên cả nước theo trang tin US News and World Report và Washington Post. Chương
trình đào tạo CAPS nhận Giải thưởng Trường học nổi bật niên khoá 2016-17. Quận
trường còn được nhận giải thưởng danh dự Governor’s Award, và đạt danh hiệu Blue
Ribbon từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Overland Park liền kề Kansas City, là thành phố lớn thứ 2 của bang Kansas. Liên tiếp đứng
Top 10 trong “100 thành phố đáng sống nhất” tại Mỹ theo CNN và Tạp chí Money. Nơi đây có
nhiều điểm đến thú vị cho học sinh như Thảo cầm viên, Bảo tàng nghệ thuật đương đại, …
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 97%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Baylor University, Creighton University, Drake
University, Emporia State University, Indiana University, Iowa State University, Kansas State
University, Missouri State University, Missouri University of Science and Technology, Oklahoma
State University, Pittsburg 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 Pháp, Tiếng Latin, Tiếng
Tây Ban Nha, Tiếng Đức
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 u, Ngôn
ngữ và văn hoá Pháp, Ngôn ngữ Latinh, Kinh
tế vi mô, Vật lý, Tâm lý học, Tiếng Tây Ban
Nha, Thống kê, Mỹ thuật thiết kế, 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 đá, Bóng đá
Mỹ
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và lặn, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Tennis,
Thể thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Đánh gôn, Tennis,
Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bowling
Mùa xuân: Bóng mềm Fast Pitch, Bóng đá
Mỹ, Bơi và lặn, Thể thao tổng hợp chạy,
nhảy, ném

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

VỊ TRÍ:

Hoạt động ngoại khóa: CLB nghệ thuật,
CLB Honor Society, CLB Sách, Thể thao cổ
vũ, CLB Cờ, Hoạt động vì cộng đồng, Tranh
luận, DECA, Kịch nghệ, Vì môi trường, Biện
luận, Lãnh đạo doanh nghiệp tương lai
(FBLA), Nhà giáo tương lai, 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
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG
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