FL
CÔNG
LẬP

BỜ BIỂN

NAM NỮ

BẰNG TÚ
TÀI

Marion County
School District

MARION COUNTY
SCHOOL DISTRICT
ORLANDO
Mã sân bay: MCO

Ocala, FL
VỊ TRÍ:

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Nhận lớp 10-12
SLEP: Từ 45
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 206

•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số mỗi trường: Khoảng 1.300 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:25
Kỳ mùa Thu khai giảng: Giữa 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

• Cấp bằng Tú tài: Có
• Được chọn trường thành viên: Không
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 02

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Quận trường cóchương trình đào tạo thú vị với sự kết hợp giữa học thuật nâng cao và
mỹ thuật. Với chương trình Khoa học y sinh nổi tiếng, hơn 15 môn nâng cao (AP) và
nhiều hoạt động ngoại khoá, mỗi học sinh có thể lựa chọn môn học sao cho phù hợp với
khả năng và sở thích của mình.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Hệ thống cơ sở vật chất ở cả 2 trường West Port và Forest đều có lớp học hiện đại, trung
tâm trình diễn nghệ thuật, phòng thể dục, tiện nghi thể thao, thư viện và phòng thí
nghiệm khoa học.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Thể thao là phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục học sinh, vì thế học sinh
được khuyến khích tham gia các hoạt động rèn luyện từ môn nâng tạ đến bóng bầu dục
cướp cờ. Trung tâm Nghệ thuật Marion County là chương trình đào tạo về nghệ thuật thị
giác và trình diễn, học sinh quốc tế được khuyến khích đăng ký tham gia. Ban Marching
Wildcats (thuộc chương trình ban nhạc) của trường Forest được giới chuyên môn đánh
giá rất cao qua nhiều năm hoạt động.
CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

Các trường thành viên đạt danh hiệu Những trường trung học xuất sắc nhất nước Mỹ
theo trang tin US News and World Report, và Những trường trung học có chương trình
đào tạo chất lượng nhất nước Mỹ theo Washington Post. Quận trường vào bán kết 5
năm liền Giải thưởng giáo dục âm nhạc Grammy in the Schools, và được Trung Tâm Lãnh
Đạo Quốc Tế (ICL) chọn là Trường Trung Học Tiêu Biểu.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thành phố Ocala có 57.500 dân, nằm giữa Gainesville và Orlando. Cách Vịnh Mexico và
biển Đại Tây Dương chưa đến 2 giờ lái xe, Ocala còn giáp ranh với rừng quốc gia. Với
nhiệt độ ấm áp quanh năm, người dân nơi đây luôn có thể tham gia nhiều hoạt động giải
trí ngoài trời và dưới nước.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 87%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Adelphi University, Berklee College of Music,
Brigham YoungUniversity, Carnegie Mellon University, Cleveland Institute of Art, Colby College,
Florida College of Natural Health, Florida International University, Florida Poly Technical, George
Washington University, Johnson and Wales University, New Hampshire Institute of Art, University of
Notre Dame, New York Institute of Photography, Savanah College of Art and Design, State University
of New York, Tennessee State University, Trinity College of Florida , University of Florida, University
of Miami, Valencia College, Washington College

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Hoá học, Ngôn ngữ Anh, Văn học
Anh, Khoa học môi trường, Lịch sử Châu u,
Ngôn ngữ và văn hoá Pháp, Địa lý nhân văn,
Kinh tế vi mô, Vật lý, Tâm lý học, Ngôn ngữ và
văn hoá Tây Ban Nha, Thống kê, Chính trị và
Hệ thống chính quyền Mỹ, Lịch sử nước Mỹ,
Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Mỹ thuật 2 chiều, Diễn xuất,
Làm gốm, Nhiếp ảnh sáng tạo, Khiêu vũ, Kịch
nghệ, Đánh máy, m nhạc và kỹ thuật âm
thanh, Thuyết trình, Thiết kế, tổ chức nhà
hát, Hợp xướng đồng ca
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bowling, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Golf, Bơi lội, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng bầu dục cướp
cờ, Tennis, Thể thao tổng hợp chạy, nhảy,
ném, Nâng tạ
Nữ:
Mùa thu: Bowling, Chạy việt dã, Bóng bầu
dục, Golf, Bơi lội, Bóng chuyền
Mùa đông:
Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật, Nâng tạ
Mùa xuân: Bóng bầu dục cướp cờ, Bóng
mềm, Tennis, Thể thao tổng hợp chạy, nhảy,
ném
Hoạt động ngoại khóa: CLB Người Mỹ gốc
Phi, Học kỳ quân đội (JROTC), Ban nhạc,
Đồng ca, CLB Pháp luật hình sự, Khiêu vũ,
CLB Tranh luận, CLB Kịch, CLB Sinh thái,
CLB Kỹ thuật, Tổ chức thể thao tín đồ Thiên
Chúa Giáo, Nhà giáo tương lai bang Florida,
Lãnh đạo doanh nghiệp tương lai, Nông dân
tương lai, CLB Glee, Tổ chức học sinh theo
ngành y khoa tương lai, Anime Nhật Bản,
CLB Key, Sinh học biển, Hoạt động xã hội
NHS, CLB Triết học, Hội học sinh chống quyết
định tiêu cực
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

www.ocalafl.org / www.marionschools.net

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

• Dân số: 57.500 người
• Hướng tây bắc Orlando, cách 1 giờ 15
phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Nóng và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Ấm và ôn hoà

