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Palm Bay, FL
• Dân số: 543.000 người
• Cách 1 giờ hướng đông nam thành phố
Orlando
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Nóng và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Ấm và ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:

• Giới hạn đăng ký:
Nhận học sinh vào lớp 9-1
• SLEP: Từ 50
• TOEFL: Không yêu cầu
• ELTiS: Từ 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 1.825 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Giữa tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 5

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: Không
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 1

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Quận trường Benvard County có nhiều chương trình đào tạo học thuật, kỹ thuật, và định
hướng nghề nghiệp cho học sinh. Thuộc top 7 trường hàng đầu bang Florida về đọc hiểu,
toán và khoa học, giúp học sinh trang bị kiến thức hoàn thiện nhất cho mình. Trường
trung học Heritage có các chương trình toán và khoa học nâng cao, chương trình kép,
Học viện Nghiên cứu Môi trường, Y khoa thể thao, …
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường Heritage, phía nam Quận Brevard, sở hữu khuôn viên rộng 26 hecta. Hoàn thiện
năm 2009, trường có cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống phòng học được áp dụng công
nghệ tiên tiến nhất.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường có đội tuyển thi đấu nhiều môn thể thao như bowling và bơi lội. Năm 2016, đội
tuyển điền kinh của trường có 5 ứng viên tham gia Giải Điền kinh toàn bang Florida. Với
chương trình đào tạo nghệ thuật toàn diện, học sinh quốc tế có thể chọn học theo sở
thích của mình. Một số lớp và hoạt động bao gồm nhiếp ảnh, khiêu vũ, làm gốm, …
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TÍCH
Năm 2015, dàn hợp ca của trường được trao giải danh dự Disney Honor Choir. Ngoài ra,
trường cũng nhận được giải Đồng từ trang tin US News and World Report.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Chỉ cách Orlando 1 giờ về phía đông nam, du học sinh có thể khám phá Quận Brevard
và tham quan Trung tâm Không gian Kennedy, Cảng Canaveral – cảng biển lớn thứ 2 thế
giới, cách bờ biển Đại Tây Dương 72 dặm, ngoài ra nơi đây còn bảo tồn số động vật hoang
dã và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng nhiều nhất nước Mỹ.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Brigham Young University, Drexel University, Duke
University, Embry University, Georgia Institute of Technology, Harvard University, Johnson and
Wales University, Louisiana State University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University
of Notre Dame, Northern Illinois University, Pratt University, Princeton University, University of
Iowa, University of North Carolina, University of Pennsylvania, Washington University, West Point
University, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Latinh, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Hoá học
Nghệ thuật: Mỹ thuật thiết kế 2 chiều, Ban
nhạc, Làm gốm, Đồng ca, Giao hưởng nhạc
Jazz, Nhạc giao hưởng, Nhiếp ảnh, Kịch
nghệ, Giao hưởng đồng ca, Làm kỷ yếu
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bowling, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Golf, Bơi và Lặn
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Tennis, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném
Nữ:
Mùa thu: Bowling, Chạy việt dã, Golf, Bơi và
Lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá
Mùa xuân: Bóng mềm, Tennis, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Đồng ca, Diễn đạt
sáng tạo, Lãnh đạo doanh nghiệp tương lai,
Tổ chức thể thao tín đồ Thiên Chúa Giáo,
Tổ chức học sinh FCCLA, Hiệp hội Nhà giáo
tương lai, Chuyên gia Y tế tương lai, Kỹ năng
giải quyết vấn đề tương lai, Công nghệ cao,
Nhạc kịch, CLB học sinh National Beta, Hoạt
động xã hội NHS, Thi vấn đáp Ocean Bowl,
Thi giải toán, Đọc hiểu, Thuyết trình và
Tranh luận, Nhóm Step, Ban chấp hành Hội
học sinh, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ

www.brevardcounty.us / www.edline.net/pages/HeritageHS

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