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Urbandale, IA
• Dân số: 29.000 người
• Phía tây bắc Des Moines, cách 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 9-11
SLEP: Từ 50
TOEFL: Không yêu cầu
ELTiS: Từ 215

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 1.250 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/ Học sinh: 1:14
Kỳ mùa Thu khai giảng: Cuối tháng 8
Kỳ mùa Thu kết thúc: Cuối tháng 12
Kỳ mùa Xuân khai giảng: Đầu tháng 1
Kỳ mùa Xuân kết thúc: Cuối tháng 5

HỌC THUẬT:

• Cấp bằng Tú tài: KHÔNG
• Trường nhận học sinh quốc tế: 01

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Trung học Urbandale có thế mạnh là cộng đồng đa dạng và đa văn hóa nói hơn 42 ngôn
ngữ khác nhau, tạo cơ hội cho tất cả học sinh tìm hiểu và làm quen bạn bè từ khắp nơi
trên thế giới. Năm 2007, trường được Viện Phát triển Nhân cách ghi nhận là “Trường
đào tạo nhân cách tốt” nhờ chương trình học chú trọng đào tạo, xây dựng nhân cách học
sinh, phát triển khả năng lãnh đạo thông qua các chương trình cố vấn.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Cơ sở vật chất nổi bật của trường gồm có trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm
truyền thông, phòng máy, sân vận động bóng bầu dục, phòng thể dục, sân bóng mềm/
bóng chày và phòng để đồ.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Trường Urbandale thường tổ chức tiệc mừng THÀNH TỰU thể thao tại Đại sảnh Danh
vọng. Năm 2015, trường giành vô địch toàn bang cả hai hạng mục múa và chạy việt dã,
giải vô địch bowling toàn bang năm 2016, 2017. Chương trình nghệ thuật cũng được
đánh giá cao với những tiết mục trình diễn tài năng của học sinh tại các lễ hội, chương
trình, sự kiện diễu hành của địa phương.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Urbandale, Iowa được mệnh danh là “Trung tâm nước Mỹ”, người dân nơi đây rất cởi
mở và thân thiện. Urbandale là một thành phố nhỏ hoàn hảo với khu trung tâm nhộn
nhịp phục vụ đầy đủ tiện nghi cần thiết cho mọi người.
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Cornell College, Drake University, Grinnell College,
Iowa State University, Kaplan University - Des Moines, Luther College, Saint Ambrose University,
University of Iowa, University of Northern Iowa

TÙY CHỌN MÔN HỌC:
Ngoại ngữ: Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng
Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Tác phẩm và văn học Anh, Lịch sử
Châu Âu, Địa lý nhân loại, Tâm lý học, Chính
trị và bộ máy nhà nước Mỹ
Nghệ thuật: Ban nhạc, Làm gốm và Điêu
khắc, Đồng ca, Mỹ thuật máy tính, Múa, Vẽ
chì và Sơn màu, Nhạc giao hưởng, Nhiếp
ảnh, Kịch nghệ, Sản xuất Video/Phim
Thể thao:
Nam:
Mùa thu:
Bowling, Chạy việt dã, Bóng đá Mỹ
Mùa đông: Bóng rổ, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Đánh gôn, Bóng đá
Mỹ, Bơi lội
Nữ:
Mùa thu: Hoạt náo, Nhảy múa, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bowling
Mùa xuân: Bóng đá Mỹ, Đánh gôn, Bóng
mềm, Bơi lội, Điền kinh
Hoạt động ngoại khóa: Kịch nghệ, Mỹ
thuật, m nhạc, Hoạt động xã hội NHS, Hội
Kịch sân khấu, Diễn thuyết
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

w ww . u r ba nda le. org / w w w.urb andal eschools .com

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

VỊ TRÍ:

