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

•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số mỗi trường: Khoảng 1.700 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:20
Kỳ mùa Thu khai giảng: Đầu tháng 9
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Giữa tháng 6

• Cấp bằng Tú tài: CÓ
• Được chọn trường thành viên: CÓ
• Trường nhận học sinh quốc tế: Foss
High School, Lincoln High School, Mount
Tahoma High School, Stadium High
School, Wilson High School

GIỚI THIỆU VỀ CÁC TRƯỜNG TRONG QUẬN
Quận trường Tacoma là quận trường lớn thứ ba của bang Washington, tiên phong trong
việc thí điểm chương trình đào tạo mới nhất. Các trường thành viên có nhiều chương
trình học học thuật nổi bật cùng với những hoạt động ngoại khóa và thể thao đa dạng,
trong đó có chương trình Tú tài quốc tế (IB) danh giá và sáu môn ngoại ngữ khác nhau.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Khuôn viên của các trường đều đáp ứng được nhu cầu của học sinh, thường xuyên được
nâng cấp và đổi mới. Tất cả trường thành viên đều có cơ sở vật chất phục vụ hoạt động
thể thao bên cạnh nhiều khu nhà đào tạo học thuật.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Các trường có rất nhiều chương trình thể thao, câu lạc bộ và nghệ thuật. Trung học
Wilson có Chương trình Thể thao toàn diện và hiệu quả nhất, trung học Stadium có khoa
nghệ thuật lớn mạnh nhất. Chương trình Hilltop Artists in Residence được đánh giá cao
trên toàn quốc, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho các học sinh theo học tại quận trường.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Tacoma thuộc bang Washington là một thành phố cảng xinh đẹp với diện tích trung bình,
nằm ngay Eo biển Puget, hướng nam Seattle và mất khoảng 1 giờ đi xe. Học sinh quốc tế
có nhiều tuỳ chọn hoạt động về văn hóa, ẩm thực, vui chơi giải trí và thể thao, Tacoma là
một kết hợp hoàn hảo giữa môi trường thiên nhiên và đời sống đô thị.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Evergreen State College, Hard University, Occidental
College, Pacific State University, University of Washington, Washington University in St. Louis,
Western Washington University, Whitman University, Yale University

TÙY CHỌN MÔN HỌC :
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Nga,
Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Lịch sử nghệ
thuật, Sinh học, Giải tích AB, Hóa học, Ngôn
ngữ Anh, Văn học Anh, Khoa học môi trường,
Lịch sử Châu Âu, Văn hóa và ngôn ngữ Pháp,
Vật lý, Tâm lý học, Văn hóa và ngôn ngữ Tây
Ban Nha, Thống kê, Chính trị và Hệ thống
chính quyền Mỹ, Lịch sử Mỹ, Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Ban nhạc, Làm gốm, Hợp ca,
Khiêu vũ, Vẽ chì, Thủy tinh, Nhạc giao hưởng,
Sơn màu, Nhiếp ảnh, In ấn, Kịch nghệ
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Chạy việt dã, Bóng bầu dục, Tennis
Mùa đông: Bóng rổ, Bowling, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Golf, Bóng đá,Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném, Bóng nước
Nữ:
Mùa thu:
Chạy việt dã, Bóng đá, Bơi lội, Bóng chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bowling, Bơi lội
Mùa xuân: Golf, Bóng mềm, Tennis, Thể thao
tổng hợp chạy, nhảy, ném, Bóng nước

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

• Dân số: 199.637 người
• Phía nam Seattle, cách 1 giờ lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Ấm và ôn hoà
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và ẩm

Hoạt động ngoại khóa: Ân xá quốc tế, CLB
Anime, CLB Cờ, CLB Cá, CLB Tiếng Pháp, Lãnh
đạo doanh nghiệp tương lai, CLB Tiếng Đức,
Môi trường sống con người, Chính khách trẻ
nước Mỹ, CLB Key, Cuộc thi Knowledge Bowl,
Đội Toán học, CLB Mock Trial, Hoạt động xã
hội NHS, CLB Tiếng Nga, An toàn đường phố,
CLB Tiếng Tây Ban Nha, Hội đồng học sinh,
Sản xuất truyền hình
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: CÓ

32

“Đây là một quận trường có
chất lượng đào tạo tốt, tuy có
truyền
thống lâu đời nhưng rất tích
cực đổi mới. Trường có chư
ơng trình
học nâng cao giúp học sinh
đạt kết quả tốt nhất về nghệ
thuật và
thể thao. Cộng đồng dân cư
năng động, sáng tạo, hơn nữa
nơi đây
còn là địa điểm lý tưởng để
đạp xe, chạy bộ, leo núi và khá
m phá.
Khung cảnh thiên nhiên vô cùn
g xinh đẹp ngay Eo biển Puget
và Núi
Rainer”. – Melanie Smith, Giám
đốc đối ngoại
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