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THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG:

ĐIỀU KIỆN:

HỌC THUẬT:

•
•
•
•

Giới hạn đăng ký: Không
SLEP: Từ 45
TOEFL: Từ 50
ELTiS: Từ 206

•
•
•
•
•
•
•

Bậc học: Lớp 9-12
Sĩ số: 670 học sinh
Tỷ lệ Giáo viên/Học sinh: 1:20
Kỳ mùa Thu khai giảng: Giữa 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

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

TÙY CHỌN MÔN HỌC:

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Indian River là trường trung học bán công hạng A. Toạ lạc ngay khu vực “Treasure Coast”
phía đông bờ biển Đại Tây Dương của bang Florida, trường chú trọng đào tạo các môn
nghệ thuật thị giác và trình diễn. Chương trình Giao lưu văn hoá của trường giúp học
sinh quốc tế có cơ hội trải nghiệm hoàn toàn đời sống Mỹ với gia đình bản xứ.
CƠ SỞ VẬT CHẤT
Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại gồm Nhà hát Black Box và sân khấu trình diễn
The Dome. Tất cả phòng học đều được trang bị laptop ChromeBook.
THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Mặc dù nhà trường chú trọng hơn về nghệ thuật, học sinh vẫn có thể chơi nhiều môn thể
thao. Chương trình dạy golf đặc biệt tập trung phát triển kỹ năng, chuyên môn, lịch sử
và ngành công nghiệp golf. Chương trình đào tạo tại trường giúp học sinh hoàn thiện kỹ
năng mỹ thuật của mình. Một số lớp về nghệ thuật và mảng biểu diễn sân khấu bao gồm
viết sáng tạo, khiêu vũ, kịch, hát, chơi nhạc cụ, và nghệ thuật thị giác.
CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Indian River là trường hạng “A” theo đánh giá từ cộng đồng AdvancedED. Ngoài ra,
trường còn được Tồ chức College Board trao chứng nhận giảng dạy chương trình AP
Capstone.
CỘNG ĐỒNG TRONG KHU VỰC
Thành phố Vero Beach nằm dọc đường bờ biển Đại Tây Dương thuộc bang Florida, là nơi
tuyệt vời cho các hoạt động như đánh golf, thể thao dưới nước và câu cá. Vero Beach là
điểm đến nghỉ mát tuyệt vời với bãi biển dài, nhiều bảo tàng, khách sạn và tour khám
phá tự nhiên. Nơi đây còn có nhiều cửa hàng và quán ăn với giá cả phù hợp cho mọi
người. Ngoài ra, trong khu vực có nhiều bảo tàng và phòng triển lãm đặc biệt dành cho
người yêu thích nghệ thuật.
Tỷ lệ được chấp nhận vào đại học: 95%
Một số trường đại học tiêu biểu chấp nhận: Clemson University, Eckert College, Fashion Institute of
Technology, Flagler College, Florida Polytechnic University, Florida Southern College, Florida State
University, Georgia State University, Georgia Institute of Technology, Hofstra University, Indian River
State College, Johnson and Wales University, Keiser University, Liberty University, Mississippi State
University, Ringling School of Art and Design, Santa Fe College, Savannah College of Art and Design,
University of Florida, University of Ghent, University of Mississippi, University of South Carolina,
University of Southern California, University of TampaOhio, University of Pittsburgh, University of
Texas, University of Utah, University of Vermont

Ngoại ngữ: Tiếng Trung, Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao (AP): Sinh học, Giải
tích AB, Văn học Anh, Lịch sử Châu Âu, Nhạc
lý, Vật lý, Ngôn ngữ và văn hoá Tây Ban Nha,
Hệ thống chính quyền Mỹ, Lịch sử nước Mỹ,
Lịch sử thế giới
Nghệ thuật: Mỹ thuật thiết kế 2 chiều, Diễn
xuất, Diễn hoạt, Ba lê, Ban nhạc, Làm gốm,
Đồng ca, Mỹ thuật thương mại, Mỹ thuật kỹ
thuật số, Vẽ chì, Điện ảnh, Guitar, Giao hưởng
nhạc Jazz, Nhạc lý, Nhạc kịch, Nhạc giao
hưởng, Sơn màu, Nhạc cụ bộ gõ, Kỹ thuật
nhà hát, Thiết kế và tổ chức nhà hát, Sản xuất
truyền hình, Kịch nghệ, Giao hưởng đồng ca.
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
bầu dục, Golf, Chạy bộ, Bơi và Lặn, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Bóng đá, Đấu vật
Mùa xuân: Bóng chày, Bóng vợt, Tennis, Thể
thao tổng hợp chạy, nhảy, ném
Nữ:
Mùa thu: Thể thao cổ vũ, Chạy việt dã, Bóng
bầu dục, Golf, Chạy bộ, Bơi và Lặn, Bóng
chuyền
Mùa đông: Bóng rổ, Thể thao cổ vũ, Bóng đá,
Nâng tạ
Mùa xuân: Bóng bầu dục cướp cờ, Bóng vợt,
Bóng mềm, Tennis, Thể thao tổng hợp chạy,
nhảy, ném
Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động cộng đồng
ASB, CLB Beach, Hoạt động cộng đồng, CLB
Golf, CLB Ngôn ngữ, CLB Museum, CLB Park,
CLB Bóng đá, Hoạt động học sinh, Ban chấp
hành Hội học sinh, Nghệ thuật thị giác, Thể
thao dưới nước
Khóa tiếng Anh/Cấp độ: KHÔNG

www.verobeach.com / www.irchs.org

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

• Dân số: 18.000 người
• Hướng đông nam Orlando, cách 2 giờ
lái xe
• Thời tiết:
Mùa hạ/ Mùa thu: Nóng ẩm
Mùa đông/Mùa xuân: Ấm và ôn hoà

