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Seattle
Public Schools

SEATTLE
Mã sân bay: SEA

SEATTLE
PUBLIC SCHOOLS

Seattle, WA
VỊ TRÍ:

• Dân số: 650.000 người
• Tại Seattle
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ẩm

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP: Từ 50
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số mỗi trường: Khoảng 1.315 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:15
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 9
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 1
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 2
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Được chọn trường thành viên: CÓ
• Trường nhận học sinh quốc tế: 02

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN

Một số trường trung học thành viên hàng năm nhận đào tạo học sinh quốc tế. Những trường này
nổi tiếng về thành tích học thuật của mình, trong đó có 1 trường đào tạo chương trình Cấp Bằng Tú
tài quốc tế (IB). Nghệ sĩ Jimi Hendrix và diễn viên Lý Tiểu Long là hai trong nhiều cựu học sinh nổi
tiếng của Quận trường.

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ:
Tiếng Pháp, Nhật, Latinh, Tây Ban Nha

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Các khóa học nâng cao (AP): Giải tích AB, Giải
tích BC, Hoá học, Ngôn ngữ Anh, Văn học Anh,
Lịch sử Châu Âu, Ngôn ngữ và văn hoá Pháp,
Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản, Vật lý, Ngôn
ngữ và văn hoá Tây Ban Nha, Thống kê, Lịch
sử nước Mỹ, Lịch sử thế giới

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT

Nghệ thuật: Ban nhạc, Hợp ca, Kịch nghệ,
Làm kỷ yếu

Khuôn viên các trường thành viên được nâng cấp theo công nghệ tiên tiến nhất. Hệ thống cơ sở
vật chất bao gồm thính phòng, sân thể thao, phòng thể dục, phòng thí nghiệm khoa học hiện đại.

Các trường thành viên có nhiều đội thể thao ở những môn truyền thống như bóng bầu dục, bóng
rổ, bóng đá và những môn hiện đại như golf, đấu vật, nhóm nhảy, ném đĩa.
Học sinh quốc tế có thể trải nghiệm hoàn toàn môi trường trung học Mỹ qua các hoạt động nghệ
thuật như âm nhạc, kịch nghệ và nhiều câu lạc bộ khác nhau.

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

Trường thành viên Rainier Beach được trao tặng giải thưởng Trường có chất lượng đào tạo tốt của
bang.

CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC

Thành phố biển Seattle nằm giữa eo biển Puget và hồ Washington. Là nơi ra đời thể loại nhạc
“Grunge Rock”, Cà phê Starbucks. Toà tháp Space Needle nổi tiếng thế giới và cả cảng biển tự nhiên
đẹp như tranh vẽ của thành phố. Tầm nhìn của toà tháp hướng thẳng đến Đỉnh Olympia và dãy núi
Cascade. Năng động và phát triển, thành phố mang nét đặc trưng đời sống đô thị được bao quanh
bởi thiên nhiên hoang sơ diệu kỳ.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Carroll College, Eastern Washington University,
Gonzaga University, New York University, Oregon State University, University of Washington,
Western Washington University
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Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Golf,
Bơi và Lặn, Tennis
Mùa đông: Bóng rổ, Điền kinh không gian kín,
Bơi lội, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng đá, Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Bơi và
Lặn, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Nhóm
nhảy, Thể dục dụng cụ
Mùa xuân: Bóng đá, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Anime, Mỹ thuật, Hội
học sinh Châu Á, Hàng không, Hội học sinh da
màu, Nhảy hiện đại, Tranh luận, DECA, Earth
Service, Tổ chức FCCL, Tiếng Pháp, Lãnh đạo
doanh nghiệp tương lai, CLB Gay/Straight
Alliance, Liên đoàn nữ sinh, Tiếng Nhật, CLB
Key, Thi vấn đáp Knowledge Bowl, Tạp chí
văn chương, Nhóm Toán học, Hoạt động xã
hội NHS, Người máy, CLB Bắc Âu, CLB Tiếng
Tây Ban Nha, Ban chấp hành Hội học sinh, CLB
Lướt sóng, Thespian Society, Làm kỷ yếu
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

