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Schools

HENRY COUNTY
SCHOOLS

McDonough, GA
• Dân số: 23,000
• Tọa lạc cách Atlanta 30 phút về phía Nam
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Nóng và ôn đới
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ôn đới

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chấp nhận lớp: 9-11
SLEP: Từ 45
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 206

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số mỗi trường: trên 1.000 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:17
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 7
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
• Trường nhận học sinh quốc tế: 09

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Quận trường Henry County có chín trường thành viên được ghi nhận chất lượng đào tạo
và đạt thứ hạng cao trong khu vực Quận Henry, Georgia. Trường mong muốn học sinh
được trang bị kiến thức về công nghệ, cộng đồng, kích thích sáng tạo và năng khiếu để
có thể đạt kết quả tốt nhất. Sự hỗ trợ từ đội ngũ cán bộ nhà trường và cộng đồng trong
khu vực là rất quan trọng, giúp học sinh quốc tế có được trải nghiệm tốt nhất về giáo
dục và văn hoá Mỹ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Quận trường nằm ngay trung tâm bang Georgia với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại gồm
sân thể thao, phòng học ứng dụng công nghệ cao.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các trường thành viên từng chiến thắng ở một số giải đấu cấp quận và cấp bang hạng
mục các môn như bóng rổ, bóng bầu dục, thể thao tổng hợp chạy, nhảy, ném, đấu vật.
Môn thể thao ở từng trường có thể thay đổi. Nhận thức được giá trị nghệ thuật, Quận
trường có rất nhiều tuỳ chọn môn học cho học sinh quốc tế. Một trường thành viên
có ban diễu hành nổi tiếng toàn quốc vì đã chiến thắng tại giải Silver Grand Champion
Award.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Henry là quận có diện tích trung bình tại bang Georgia, rất gần Atlanta. Cộng đồng nơi
đây có nhiều hoạt động giải trí và văn hóa học sinh quốc tế có thể tham gia như ném đĩa,
golf, súng sơn, công viên, vườn đào, sân trượt băng, … Ngoài ra các học sinh còn có thể
đến Atlanta tham quan công viên giải trí, trung tâm thuỷ sinh, mua sắm, chơi thể thao, …
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Atlanta Technical College, Alabama State University,
Clemson University, DeVry University, Emory University, Florida State College, Georgia State
University, Georgia Institute of Technology, Savannah Technical College, University of Georgia

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Tây
Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Hóa học, Tác
phẩm và ngôn ngữ Anh, Tác phẩm và văn học
Anh, Khoa học môi trường, Lịch sử Châu Âu,
Văn hóa và ngôn ngữ Pháp, Văn hoá và ngôn
ngữ Đức, Chính trị và bộ máy nhà nước, Địa
lý nhân loại, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Vật
lý, Tâm lý học, Tiếng Tây Ban Nha, Thống kê,
Trưng bày nghệ thuật 2D, Trưng bày nghệ
thuật 3D, Trưng bày nghệ thuật: Vẽ, Lịch sử
Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Mỹ thuật, Đồng ca, Ban hòa tấu,
Múa, Vẽ chì, Ban nhạc Jazz, Nhạc giao hưởng,
Sơn màu, Nhiếp ảnh, Làm đồ gốm, In ấn, Điêu
khắc, Dàn nhạc giao hưởng, Diễn xuất/Nghệ
thuật sân khấu, Giao hưởng bộ khí
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng đá, Bóng đá Mỹ
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Tennis,
Chạy điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Hoạt náo, Chạy việt dã, Bóng đá Mỹ
Mùa đông: Bóng rổ, Thể dục thể hình, Bóng
chuyền
Mùa xuân: Golf, Bóng vợt, Bóng mềm, Tennis,
Thể thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Anime, CLB Sách, Cờ
vua, Viết sáng tạo, Kịch, Lãnh đạo cộng đồng
và nghề nghiệp, Tổ chức thể thao tín đồ Thiên
Chúa Giáo, Lãnh đạo doanh nghiệp tương lai,
Nhà giáo tương lai, CLB Mock Trial, Hội danh
dự m nhạc, Hội danh dự Nghệ thuật quốc
gia, Hội danh dự Quốc gia, Nhiếp ảnh, CLB
Tiếng Tây Ban Nha, Diễn thuyết và Tranh luận,
Ban chấp hành Hội học sinh, Thiết kế trò chơi
điện tử, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ – Từ Vỡ lòng đến
Trung cấp

w ww .mc don ough ga .org / s choo lwir es .hen ry. k1 2.g a. us

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

VỊ TRÍ:

