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VỊ TRÍ:

• Dân số: 6.500 người
• Hướng nam Indianapolis, cách 1 giờ
20 phút lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Lạnh và ẩm

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Chỉ nhận lớp 11-12
SLEP: Từ 45
TOEFL: Từ 50
ELTiS: Từ 206

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 800 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:22
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: Đầu tháng 6

HỌC THUẬT:

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

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Là một trong những trung học hàng đầu khu vực phía nam bang Indiana, Scottsburg đề
cao tính sáng tạo và ứng dụng trong môi trường công nghệ cao, nơi mà học sinh sử dụng
các thiết bị di động. Bên cạnh chú trọng năng lực học thuật, trường có khá nhiều tuỳ
chọn môn học, thể thao và hoạt động ngoại khoá nhằm rèn luyện giá trị tinh thần làm
việc nhóm, trách nhiệm, thi đua và vì cộng đồng.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Chương trình đào tạo của trường được thiết kế theo 2 hướng: Trung Học Thực Tiễn
và Công Nghệ Mới. Hệ thống cơ sở vật chất gồm sân bóng bầu dục lớn, sân bóng chày,
đường đua.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường có hơn 15 đội tuyển thi đấu, đội bóng rổ nam và nữ có THÀNH TỰU chiến thắng
50 giải thưởng khác nhau. Hoạt động thể thao là một phần không thể thiếu khi trải
nghiệm môi trường trung học, học sinh quốc tế được khuyến khích tham gia các môn
như bắn cung, bowling.Học sinh quốc tế có thể tham gia viết bài cho tờ báo của trường
và học lớp xuất bản, những học sinh biết chơi nhạc cụ có cơ hội trình diễn trong ban hoà
nhạc nổi tiếng.
GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Học sinh trường Scottsburg tham gia Cuộc thi học thuật Super Bowl bang Indiana và
giành chiến thắng môn Tiếng Anh năm 2012, môn Khoa học năm 2013, môn Nghiên cứu
xã hội năm 2014, 2015, và môn Liên ngành năm 2016.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thành phố Scottsburg thuộc bang Indiana – một bang thuộc vùng Trung Tây của nước
Mỹ, nơi có Quảng trường Toà án và Nhà ga cũ được ghi nhận là Địa danh lịch sử Quốc
gia. Nơi này khá gần một số trường ĐH nổi tiếng, chỉ cách khoảng 2 giờ lái xe. Ngoài ra,
Scottsburg cũng rất gần 3 khu đô thị lớn: Louisville, Cincinnati và Indianapolis – thủ phủ
bang Indiana.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Alabama State University, Anderson University,
Bellarmine University, Brescia University, Butler University, Columbus University, Georgetown
College, Goshen College, Hanover University, Indiana University - Southeast, Lincoln Technical
Institute, Lindsey Wilson College, Manchester University, Marian University, Morehead State
University, Murray State University, Rose-Hulman Institute of Technology, University of Alabama,
University of Florida, University of Louisville, University of Nevada, University of Southern Indiana,
University of Evansville, Vincennes University, Wabash College

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích, Kinh
tế vĩ mô, Vật lý I, Thống kê, Mỹ thuật thiết
kế, Lịch sử nước Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Diễn xuất, Nghệ thuật, Lịch sử
nghệ thuật, Ban nhạc, Làm gốm, Ban hoà
nhạc, Hợp ca hoà nhạc, Hợp ca nam, Nhiếp
ảnh, Mỹ thuật thiết kế, Hợp ca nữ
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Bóng
đá, Tennis
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Bơi lội,
Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Golf, Thể thao tổng
hợp chạy, nhảy, ném
Nữ:
Mùa thu: Chạy việt dã, Golf, Bóng đá, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng mềm, Tennis, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Nhóm học thuật,
Bắn cung, Ban nhạc, Hợp ca, Kịch nghệ,
Tiếng Pháp, Nông dân tương lai, Giả lập
hoạt động tổ chức LHQ, Hoạt động xã hội
NHS, Ban chơi nhạc cụ, Người máy, Khoa
học, Tiếng Tây Ban Nha, Hội học sinh chống
quyết định tiêu cực, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

www.cityofscottsburg.com / www.scsd2.k12.in.us

