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Mã sân bay: DEN

Denver, CO
• Dân số: 2.700.000 người
• Tại thành phố Denver
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm khô
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh khô

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 10-11
SLEP: Từ 50
TOEFL: Từ 50
ELTiS: Từ 215
Trường George Washington GPA tối
thiểu: B Trung bình

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số mỗi trường: 1.400 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:15
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối 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: Không
• Được chọn trường thành viên: Không
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 8

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Là một trong những Quận trường ở đô thị tốt nhất nước Mỹ, Quận trường dẫn đầu về
thành tích học tập, chương trình dự bị đại học và định hướng nghề nghiệp tương lai.
Các chương trình đào tạo đặc biệt gồm chương trình IB của trường George Washington,
nhóm môn STEM tại trung học East, …
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Mỗi trường thành viên có hệ thống cơ sở vật chất khác nhau phù hợp với chủ trương
của trường và nhu cầu của học sinh. Trong đó có nhiều phòng học hiện đại áp dụng công
nghệ tiên tiến, các tiện nghi thể thao đa dạng và trung tâm biểu diễn nghệ thuật.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Thành tích thể thao của Quận trường khá ấn tượng, khoá 2016 có 18 học sinh nhận học
bổng vận động viên, 5 nữ 13 nam, trong đó có 8 em tiếp tục tham gia thi đấu ở các giải
của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA). Học sinh có thể tham gia nhiều chương
trình chính khoá cũng như ngoại khoá về nghệ thuật như kịch nghệ, làm gốm, và sản xuất
phim theo tuỳ chọn của từng trường.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thủ phủ Denver có 2,7 triệu dân, nhịp sống năng động và văn hoá đa dạng. Nơi đây mang
biệt danh “The Mile-High” vì địa thế có nhiều cao ốc mọc lên, bao phủ là dãy núi Rocky
thuộc bang Colorado. Denver sở hữu nhiều khu mua sắm, ẩm thực, giải trí hàng đầu, các
đội tuyển quốc gia, nhà hát lớn và lịch sử lâu đời.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Boston University, Colorado College, Colorado School
of Mines,Colorado State University, University of Colorado - Boulder, United States Air Force
Academy, United States Naval Academy

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Ả Rập, Trung, Pháp, Ý,
Nhật, Lakota, Latinh, Nga, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích, Hoá học, Ngôn
ngữ Anh, Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu,
Ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban Nha, Mỹ thuật
thiết kế, Chính trị và Hệ thống chính quyền
Mỹ, Lịch sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Ban nhạc, Làm gốm, Hợp ca,
Sản xuất điện ảnh, Kịch nghệ
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Tennis
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Golf, Bóng vợt, Bóng
đá, Bơi lội, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
đá, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Khiêu
vũ
Mùa xuân: Golf, Bóng mềm, Bơi lội, Tennis,
Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Kịch, CLB chính, CLB
những con báo, Âm Nhóm học thuật, Làm
gốm, Máy tính, Kịch nghệ, Sản xuất điện
ảnh, Toán, Hoạt động xã hội NHS, Nhạc giao
hưởng, Nhiếp ảnh, Khoa học, Hợp ca, Ban
quản lý Hội học sinh, Kịch nghệ, Làm kỷ yếu,
Yoga
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG
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*Quy định của bang có thể giới hạn các môn thể thao trong một số trường hợp

VỊ TRÍ:

