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Mã sân bay: AZO

Sturgis, MI
VỊ TRÍ:

• Dân số: 10.930 người
• Phía tây Detroit, cách 2 giờ 40 phút
lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Lạnh và ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Ấm và ôn hoà

ĐIỀU KIỆN:
•
•
•
•

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 890 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:20
Khai giảng dự kiến: Đầu tháng 9
Kết thúc dự kiến: Giữa tháng 6

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Số trường nhận học sinh quốc tế: 01

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP: Từ 50
TOEFL: Từ 80
ELTiS: Từ 215

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN

Trung học Sturgis, thành viên Quận trường công Sturgis, đào tạo hệ bốn năm và có khoảng 890 học
sinh. Chương trình đào tạo của trường gồm các môn nâng cao (AP), lớp chuyên, tuỳ chọn Chương
trình kép để học sinh có thể đạt kết quả cao nhất. Trường thực hiện chương trình 1:1, cấp iPad cho
môi học sinh nhằm phục vụ việc học tốt hơn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất có phòng thể hình, căn-tin, hồ bơi, phòng thể dục, một thư viện/trung tâm truyền
thông.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Không chỉ tập trung vào chương trình chính khoá, học sinh quốc tế được khuyến khích tham gia các
môn thể thao và câu lạc bộ như golf, thể dục dụng cụ, bóng đá. Đối với những học sinh yêu thích
sáng tạo, trường Sturgis có các lớp dệt, ảnh kỹ thuật số, nhiếp ảnh, …
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thành phố Sturgis thuộc địa phận giáp ranh giữa Michigan và Indiana, cách trung tâm Chicago 2 giờ
30 phút lái xe. Sturgis mang nhiều nét đặc trưng Mỹ - có khu mua sắm trung tâm thành phố với nhà
hàng, quán cà phế, nhà hát. Ngoại vi thành phố là sông hồ với phong cảnh tuyệt đẹp. Cư dân miền
Trung Tây nổi tiếng nhiệt tình, thân thiện, hiếu khách.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 100%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Glen Oaks Community College, Michigan State
University, Trine University, University of Michigan, Western Michigan University, …

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Giải tích BC, Hoá học, Văn học Anh,
Chính trị và Hệ thống chính quyền Mỹ, Lịch
sử nước Mỹ
Nghệ thuật: Cảm nhận nghệ thuật, Nghiên
cứu nghệ thuật, Làm gốm, Ảnh kỹ thuật số, Vẽ
chì, Chế tạo trang sức, Sơn màu, Nhiếp ảnh,
Điêu khắc, Dựng video, Dệt
Thể thao:
Nam:
Mùa thu:
Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Golf, Đấu vật
Mùa đông: Bóng rổ, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Bóng rổ, Bowling, Bóng đá, Tennis,
Điền kinh
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
đá, Bóng chuyền
Mùa đông:
Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Bơi và Lặn
Mùa xuân: Bowling, Golf, Bóng mềm, Tennis,
Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Doanh nhân Mỹ, CLB
Kịch nghệ, CLB Key, CLB Leo, CLB Âm nhạc,
Hoạt động xã hội NHS, Bạn cùng tiến, Tổ chức
tiệc dạ hội, Olympiad Khoa học, Hội đồng học
sinh, Tổ chức YIG
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ – Trung cấp
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