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TRƯỜNG TRUNG HỌC DE LA SALLE Ở 
NEW ORLEANS LÀ MỘT NGÔI TRƯỜNG 
ĐẦY NĂNG ĐỘNG VÀ SÁNG TẠO VỚI 
MỤC TIÊU CHUẨN BỊ CHO HỌC SINH MỘT 
NỀN TẢNG TỐT CHO ĐẠI HỌC, CUỘC 
SỐNG TRONG CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU.

De La Salle High School là một trường hàng đầu trong 
lĩnh vực giáo dục. Trường cũng là đơn vị thành lập Hội 
toán học cấp trung học Mu Alpha Theta tại Louisiana và 
hỗ trợ thành lập tổ chức của bang cũng như triển khai 
giảng dạy các lớp học nâng cao và giảng dạy qua truyền 
hình ở thành phố New Orleans. Dela Salle đã đóng góp 
nhiều viên chức cho nhà nước và các tổ chức, bên cạnh 
đó, học sinh của trường cũng đã đoạt được các giải 
thưởng trong các cuộc thi văn học quận và tiểu bang.

Trường nằm tại thành phố lịch sử New Orleans, 
Louisiana, dọc theo bờ biển phía nam Hoa Kỳ, gần vịnh 
Mexico, thời tiết ôn hòa và dễ chịu.

De La Salle có một quy trình tuyển sinh lựa chọn với ưu 
tiên cho những người nộp đơn đầu tiên. Căn cứ vào 
thang điểm thi tiêu chuẩn, kết quả học tập, và thư giới 
thiệu của giáo viên để xác định năng lực và xếp lớp cho 
học sinh trong các khóa học lớp chuyên và các lớp nâng 
cao của trường.

CÁC SINH VIÊN ĐƯỢC TRAO GIẢI “U.S NATIONAL HONOR SCHOLAR” 
GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ NHẤT CỦA CHÍNH PHỦ DÀNH CHO HỌC SINH XUẤT SẮC 



NEW ORLEANS LÀ MỘT CẢNG CHÍNH 
CỦA HOA KỲ VÀ LÀ THÀNH PHỐ LỚN 
NHẤT CỦA TIỂU BANG LOUSIANA

louisiana

Chương trình giáo dục
Trong lớp học De La Salle, bạn sẽ nhìn thấy các giáo 
viên với tinh thần nhiệt huyết, hăng say truyền cảm 
hứng cho các em trẻ giúp các em trưởng thành và phát 
triển cả về học thức lẫn tính cách. Từ lớp tám đến lớp 
mười hai, giảng viên của chúng tôi trình bày một 
chương trình học tập theo mô hình đại học toàn diện 
tạo ra nhiều thách thức cho học sinh giúp các em đạt 
được năng lực tốt nhất của bản thân.

De La Salle tự hào được công nhận về chất lượng giáo 
dục xuất sắc “Blue Ribbon School of Excellence” của Bộ 
Giáo dục Hoa Kỳ. Nhà trường mang đến cho các em học 
sinh một chương trình học dự bị đại học với nhiều khóa 
học và nhiều cấp độ để phù hợp với từng cá nhân và 
năng khiếu của mỗi em. De La Salle cũng nhận được 
Giấy chứng nhận về chất lượng chương trình nâng cao 
về các chương trình giảng dạy của trường.

Các chương trình giảng dạy De La Salle được ứng dụng 
theo một mô hình đại học với thời lượng 90 phút cho 
mỗi lớp học trong từng học kỳ. Chương trình giảng dạy 
của nhà trường thể hiện cách tiếp cận chuyên sâu vào 
học tập và kết hợp với tham gia các hoạt động. Các 
khóa học bao gồm: tiếng Anh, Toán nâng cao, Giải tích 

hoặc Giải tích AP, Giáo dục đạo đức, Vật lý, Khoa học môi 
trường, Sinh học và Tín ngưỡng.

Các môn tự chọn: Ban nhạc, Ngôn ngữ (ví dụ Tiếng Tây 
Ban Nha IV.), Nghệ thuật (I, II, III, IV), Sân khấu, Xã hội học, 
Diễn thuyết, Xuất bản (I VÀ II), Giáo viên tương lai, Dàn 
nhạc giao hưởng, Kỹ năng học tập, Thể thao PE, Kỹ năng 
tự học

Chương trình đặc biệt (AP, HP, Chương trình kép) 
Nhà trường cung cấp 29 môn: Lịch sử Mỹ AP, AP Đại số II 
Chuyên, AP Lịch sử Thế giới, Toán cao cấp chuyên, AP 
Văn học anh, Khoa học chuyên, AP Giải tích, Hóa học 
chuyên, AP Chính phủ Hoa Kỳ, Vật lý chuyên, Vật lý AP, 
Nền văn minh phương Tây chuyên, AP Tiếng Pháp, Tiếng 
Latin I-IV chuyên , tiếng Anh-IV chuyên, Tây Ban Nha III-IV 
chuyên, Đại số I chuyên phần 1, Pháp III-IV chuyên, Đại số 
I phần 2 chuyên, Hình học chuyên.



Các khóa học chính thức
Tất cả các khóa học cơ bản đều đáp ứng theo yêu 
cầu của Hội đồng Giáo dục Louisiana.
Các khóa học nâng cao có sẵn trong 29 môn học:
• Lịch sử Mỹ AP 
• Lịch sử thế giới AP • AP Văn học Anh chuyên
• Khoa học chuyên • AP Vật lý chuyên
• Giải tích AP • Vật lý chuyên
• Chính phủ Hoa Kỳ AP • Hóa học chuyên
• AP Tiếng Pháp • Latin I-IV chuyên 
• Tiếng Anh chuyên IV
• Đại Số I Phần 1 chuyên
• Đại Số I Phần 2 chuyên
• Nền văn minh phương

Tây chuyên

Tư vấn đại học
Triết lý của Bộ phận tư vấn đại học De La Salle là làm 
việc chặt chẽ với học sinh và gia đình nhằm giúp đỡ 
học sinh có thể tìm thấy được trường đại học phù hợp 
tốt nhất với mỗi học sinh sau khi tốt nghiệp.

"MỖI NGƯỜI ĐỀU LÀ MỘT THIÊN TÀI. NHƯNG, 
NẾU BẠN ĐÁNH GIÁ MỘT CON CÁ BẰNG KHẢ 

NĂNG TRÈO CÂY CỦA NÓ, NÓ SẼ DÀNH CẢ
CUỘC ĐỜI ĐỂ TIN RẰNG NÓ NGU NGỐC."

— alberT einSTein

Xin chúc mừng các học sinh của Khóa học 2014 khi các em 
đã nhận được gần 3,5 triệu đô la học bổng và trợ cấp cho 
các học sinh được chấp nhận vào các trường đại học uy tín 
và danh tiếng của Mỹ.

GIẢNG VIÊN
Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và trình độ cao, 60% 
giảng viên có văn bằng cao cấp. Trong lớp học De La Salle, 
bạn sẽ nhìn thấy các giáo viên với tinh thần nhiệt huyết, 
hăng say truyền cảm hứng cho các em trẻ giúp các em 
trưởng thành và phát triển cả về học thức lẫn tính cách. Từ 
lớp tám đến lớp mười hai, giảng viên của chúng tôi trình bày 
một chương trình học tập theo mô hình đại học toàn diện 
tạo ra nhiều thách thức cho học sinh giúp các em đạt được 
năng lực tốt nhất của bản thân.

• Đại số II chuyên

• Tây Ban Nha chuyên III-IV
• Tây Ban Nha chuyên III-IV
• Tiếng Pháp III-IV chuyên
• Hình học chuyên



louisiana

Thể thao
Chương trình thể dục thể thao của De La Salle là thành 
viên của Hiệp hội thể dục thể thao các trường trung học 
Louisiana (LHSAA). De La Salle có 17 đội thể thao: 10 đội 
nam và 7 đội nữ. Gần đây nhà trường đã xây dựng thêm 2 
khu thể thao phức hợp là Shane và Holley Guidry Batting 
dành cho bóng chày và bóng mềm. Cơ sở hiện đại này còn 
có hai phòng tập luyện giả lập với hơn 500 video hướng 
dẫn. Khu phức hợp này còn có một khu vực dành cho golf 
và tennis.
Các môn thể thao cung cấp bao gồm: Bóng rổ, Bóng 
chuyền, Bóng đá, Việt dã, Golf, Bơi, Bóng bầu dục, Tennis, 
Đấu vật, Điền kinh, Bóng chày, Bóng mềm.

Câu lạc bộ
De La Salle cung cấp cho học sinh rất nhiều hoạt động 
ngoại khóa bổ ích.
Học sinh được khuyến khích tham gia vào một hoặc nhiều 
các hoạt động này và cũng được khuyến khích tham gia 
hỗ trợ tất cả các hoạt động của De La Salle.

CLB Quân đội De La Salle
CLB Thanh niên tiêu biểu Lasallian
CLB Nâng cao kỹ năng phát âm
Huyền thoại Maroon
CLB Toán
Hội danh dự quốc gia
CLB Thơ
CLB Phóng viên Quill & Scroll
CLB Diễn thuyết
CLB Bóng bầu dục J.E.T.S.
Hội học sinh
CLB Game
CLB Khoa học môi trường

CLB Học thuật
CLB Nghệ thuật 
Ban nhạc 
Khuôn viên Ban giám hiệu
Đồng diễn Cavalettes 
Hoạt náo viên 
CLB Cờ vua 
CLB Diễu hành 
CLB Nghệ thuật ẩm thực
CLB tiếng Pháp 
CLB Shakespeare 
CLB tiếng Tây Ban Nha 
CLB Trồng cây
CLB Quốc tế 
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THÔNG TIN TRƯỜNG
Năm thành lập: 1949
Được công nhận bởi: Hiệp hội các trường trung học và 
đại học miền Nam, Hiệp hội các trường trung học và đại 
học bang Louisiana 
Địa điểm: New Orleans, Louisiana 
Khí hậu: mùa hè ẩm ấm và mùa đông ôn hòa 
Đại học lân cận: trường đại học Louisiana State 
Loại trường: Nam và nữ sinh 
Cấp lớp: lớp 8-12 
Sĩ số trung bình : 24 
Số học sinh trong trường: 445 
Học sinh quốc tế: 4 
Điểm SAT Top 10%: 2060
Số giảng viên: 35
Tỷ lệ Giáo viên/học sinh: 1:24
Trình độ giáo viên: Hơn 60% giảng viên có bằng cao cấp 
Các khóa học AP:  7 môn
Các khóa học ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp 
và tiếng Latin 
Khóa ESL: Không
Yêu cầu tuyển sinh:  SLEP: 55, TOEFL: 40-65, IELTS: 4.0-5.5 
Nơi ở:  Homestay

Các trường Đại học hàng đầu chấp nhận 
brown university baylor university
Spring hill college boston college
new York university columbia college chicago
Tulane university emory university
Ohio State university dillard university
St John’s university northeastern university
university of notre dame
Savannah college of arts and design
auburn university montgomery
auburn university montgomery




